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AHA-dossier nr. 206-1:

DREVEN en DRIEVER
(ook DREEVEN, van DREEVEN, van DREVEN, DREVENS,
DREVERS, DRIEVERS, DRIVER, DRIJVER 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 gemengde collectie Dreven en Driever (AHA-uitgave 206-1). 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...:
– Abe (Abe) Drijver:
19-4-1945: Kennisgeving en dankbetuiging (huisarchief Engelwijk): Hierbij geven we U kennis, dat
onze lieve Man, Vader, Zoon en Broer Abe Drijver, oud 33 jaar / te Anholt (D.) overleden op 9
Oct. 1944, heden ter aarde is besteld te Gendringen. / Aan allen, die daartoe hebben medegewerkt
en allen, die hun medeleven betoond hebben gedurende de afgeloopen maanden en nu, onzen
innigen dank. / Gendringen, E. Drijver-Oost [en] Jisk / Leeuwarden, J. Drijver [en] J. Drijver-Post
[en] Hinke / Nijeveen, Jac Oost [en] F. Oost[-]v.d. Weide / Alb. Kalteren [en] J. Kalteren-Oost en
Kinderen / Elias [en] Hinke / Rinze [en] Jentje / Gendringen, 19 April 1945. // [cc 1982-1999 tB]
– Abe (Abe) Drijver:
22-12-1948 (trouwbrief huisarchief Engelwijk): Berend Baalman en Elisabeth Oost / weduwe van
Abe Drijver / geven U hierbij kennis van hun voorgenomen huwelijk D.V. op Woensdag 5 Januari
1949 te 9.30 uur te ’s-Gravenhage. / Kerkelijke inzegening in de Nieuwe Kerk aan het Spui te 11
uur door de Weleerwaarde Heer Ds H. Talsma, Ned. Hervormd Predikant. / ’s-Gravenhage/Gendringen (Gld) 22 December 1948 / Correspondentie-adres: Muzenstraat 27, Den Haag. // [cc 19821999 tB]
– Albertus (Albert) Driever:
14-3-1819: Albert Driever, overleden op 14 maart 1819, zoon van Arend Driever te Our, broer van
Hendrina (14 jr.), Jan (11 jr.), Derk (7 jr.) en Bernadus Driever (2 jr.) (huis nr. 149); vermeld in
AHA-document 8190331a // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Albertus) Driever:
15-7-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-7-1826 No 48. / Heden den Vijftienden
der maand Julij, een duizend acht honderd zes en twintig, des Voordemiddags ten negen uren, zijn
voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Willem Thijssen, Landbouwer,
oud Een en Zestig jaren, en Derk te Boekhorst, Dagloner oud Vijftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig; dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den veertienden der maand Julij, achttien
honderd zes en twintig, des voormiddags, ten Elf uren, in het huis No. 522 in IJsselhunten binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Vijf en dertig Jaren, is overleden Derk Driever, dagloner,
geboren te Emmerik, Koningrijk Pruissen, Eheman van Geertruid Giezen, en Zoon van Albert
Driever, en Gertjen Giezen, beide te Emmerik overleden. / En ons van de waarheid dezer
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is
onderteekend met den eersten Comparant, verklarende den laatsten daartoe aangezogt Zynde, niet te
kunnen Schrijven. // W tijessen. / FWJ De Haes // [cc (webfoto) 14-3-2011/31-5-2012 tB]
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– Albertus (Albertus) Driever:
21-1-1882: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-1-1882 No. 9 / Heden den Een en
twintigsten der maand January achttien honderd twee en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Albertus Driever van beroep Voerman oud acht en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aleida Makrander Zijne huisvrouw, Zonder
beroep op Vrijdag den Twintigsten der maand January achttien honderd twee en tachtig, des
middags ten drie uren, ten huize van hem Comparant op den Pol Wijk D No 99 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven
van Albertus / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen
Bernardus Engelen van beroep Arbeider oud acht en Vijftig jaren, en Theodorus ten Haaf van
beroep Arbeider oud Vier en dertig 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Albertus) Driever:
16-1-1885: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-1-1885 No 9. / Heden den Zestienden der
maand January achttien honderd vijf en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van der Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Albertus Driever van beroep Voerman oud een en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aleida Makrander zyne huisvrouw, zonder beroep op
vrijdag den Zestienden der maand January achttien honderd vijf en tachtig, des nachts ten een uren,
ten huize van hem comparant op den Pol Wijk D No. 99 binnen deze Gemeente, is bevallen van een
kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Anna Berendina. /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Bernardus Wiltink
van beroep arbeider oud twee en zestig jaren, en Thomas Hermanus Evers van beroep gemeentebode oud negen en twintig 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. / A Driever / B Wiltink / T.H. Evers / V D Laar. // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Albertus) Driever:
18-11-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 18-11-1904 No. 244 / Heden den achttienden
November negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen: Albertus Driever oud tweeendertig jaren, van beroep schoenmaker wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Antonia Maria Verholt, zonder beroep op den
zeventienden November dezes jaars, des morgens ten acht ure, ten huize van hem aangever te Ulft
nummer eenendertig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden Elisabeth Berendina / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Willem Kemperman, oud zesenvijftig jaren, van beroep klompenmaker en
Aloisius Bernardus Wenseslaus Knaven oud zevenentwintig jaren, van beroep zonder beiden
wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
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– Albertus (Albertus) Driever:
27-11-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 27-11-1904 No. 249. / Heden den
zevenentwintigsten November negentien honderd-vier, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert,
Gemeente-Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen: Gradus Johannes Wiltink, oud achtenveertig jaren, van beroep fabriekarbeider, wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Theodora Verheij, zonder
beroep op den vijfentwintigsten November dezes jaars, des avonds ten half twaalf ure, ten huize van
hem aangever te Pol nummer tweeenveertig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van
het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Bernardus Hermanus / Waarvan wij deze
Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Albertus Driever, oud eenenzestig jaren, van
beroep voerman en Arnoldus Meijer, oud achtenvijftig jaren, van beroep arbeider, beiden wonende
in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 19821999 tB]
– Albertus (Albertus) Driever:
7-1-1911: Geboortenregister gemeente Gendringen d.d. 7-1-1911 No 3 / Heden den zevenden
Januari negentien honderd-elf, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Albertus Driever oud achtentwintig jaren, van beroep voerman wonende in deze Gemeente,
die verklaarde, dat zijne echtgenoot Willemina Maria Nijland, zonder beroep op den zevenden
Januari dezes jaars, des morgens ten zes ure, ten huize van hem aangever te Pol nummer
zesenvijftig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind
zal genaamd worden Anna Maria / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Gerhard Salemink, oud vierendertig jaren, van beroep arbeider en Thomas Hermanus Evers oud
vijfenvijftig jaren, van beroep Ambtenaar ter Secretarie beiden wonende in deze Gemeente, en na
voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Albertus) Driever:
15-3-1944: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-3-1944 No. 36 / Heden, den vijftienden
Maart negentienhonderd vier en veertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand
der gemeente Gendringen: Hakfoort, Herman oud dertig jaren, metselaar wonende te Gendringen
die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt, dat op den vijftienden Maart dezes jaars,
om zeven uur – minuten, in deze gemeente is overleden: Driever, Aleida Johanna, echtgenoote van,
van Aalst, Johannes Bernardus oud twee en dertig jaren, zonder beroep geboren [te] Gendringen en
wonende te Gendringen dochter van Driever, Albertus landbouwer en Nijland, Willemina Maria,
zonder beroep, beiden wonende te Gendringen / Waarvan akte, welke is voorgelezen. // [cc 19821999 tB]
– Aleida Geertruida (Aleida Geertruida) Driever:
25-1-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 25-1-1904 No. 18 / Heden den vijfentwintigsten Januari negentien honderd-vier, is voor ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno van Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen: Johannes Bernardus le Comte oud achtentwintig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Aleida Geertruida
Driever, zonder beroep op den vierentwintigsten Januari dezes jaars, des nachts ten een ure, ten
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huize van hem aangever te Pol nummer zesendertig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind
van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Anna Maria / Waarvan wij deze Akte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermanus Belterman, oud vierenvijftig jaren, van
beroep korenmolenaar en Derk Dales oud vijfendertig jaren, van beroep fabriekarbeider beiden
wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
– Aleida Johanna (Aleida Johanna) Driever:
15-3-1944: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-3-1944 No. 35 / Heden, den vijftienden
Maart negentienhonderd vier en veertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand
der gemeente Gendringen: Hakfoort, Herman oud dertig jaren, metselaar wonende te Gendringen
die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt, dat op den vijftienden Maart dezes jaars,
om vier uur – minuten, in deze gemeente [#is overleden:] [De doorhaling van zeven gedrukte
woorden in nevenstaande akte goedgekeurd] Driever, Aleida Johanna, zonder beroep, echtgenoote
van, van Aalst Johannes Bernardus, fabrieksarbeider, [#oud] beiden wonende te Gendringen, is
bevallen van [#geboren] een kind, hetwelk door [#en wonende te] den aangever als levenloos wordt
aangegeven. / Waarvan akte, welke is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida Johanna (Aleida Johanna) Driever:
15-3-1944: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-3-1944 No. 36 / Heden, den vijftienden
Maart negentienhonderd vier en veertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand
der gemeente Gendringen: Hakfoort, Herman oud dertig jaren, metselaar wonende te Gendringen
die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt, dat op den vijftienden Maart dezes jaars,
om zeven uur – minuten, in deze gemeente is overleden: Driever, Aleida Johanna, echtgenoote
van, van Aalst, Johannes Bernardus oud twee en dertig jaren, zonder beroep geboren [te]
Gendringen en wonende te Gendringen dochter van Driever, Albertus landbouwer en Nijland,
Willemina Maria, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen / Waarvan akte, welke is
voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Drijver:
2-2-1775: Arend Drijver, daghuurder, geb. 2-2-1775 (woonplaats: Our); vermeld in AHAdocument 8110906a nr. 290 // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Driever:
7-5-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 93): 7mâ Maji [1812] / Baptizatus est Theodorus / filius
legitimus Arnoldi Driever, et Gerardae Sesing Conj: / Susceperunt Derk Driever, et Willemina
Mulderman. // [cc 22-3-2007/1-10-2008 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Driever:
8-5-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 318): 8. Maji [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van
de letter «U» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizata est Berndina / filia legitima Arnoldi
Driever, et Gerardae Sesing Conj: / Suscepêre Hendrik Kroes, et Susanna Borkes. // [cc 30-52007/3-8-2008 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – DREVEN en DRIEVER (nr. 206-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 6

– Arnoldus (Arnoldus) Drijver:
1-10-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 339): [den] 1. Oct: [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Henricus Joannes /
filius legitimus Bernardi Stratenkort, et Willeminae Ebbers Conj: / Susc: Arnoldus Drijver, et
Willemina Mulderman. // [cc 30-5-2007/26-7-2008 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Driever:
1-4-1817: 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 25-101816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 445): 1e Aprilis [1817.] / Baptizatus est Bernardus / filius legitimus Arnoldi
Driever, et Gerardae Sesing Conj: / Suscepêre Derk Overgoor, et Gesina Blumers. // [cc 29-82007/26-5-2008 tB]
– Arnoldus (Aarnt) Driever:
31-12-1817: 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. 486): 31. Dec: [1817.] / Baptizata est Berndina / filia legitima Henrici
Kroes, et Joannae Sesing Conj: / Susceperunt Aarnt Driever, et Catharina Hogevelt. // [cc 29-82007/6-5-2008 tB]
– Arnoldus (Arend) Driever:
14-3-1819: Arend Driever (Our, huis nr. 149), vader van de op 14 maart 1819 overleden Albert
Driever en van Hendrina (14 jr.), Jan (11 jr.), Derk (7 jr.) en Bernadus (2 jr.); vermeld in AHAdocument 8190331a // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) van Dreeven:
12-3-1821: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 12-3-1821 No. 10. / Op heden den
Twaalfden Maart des Jaars agttien honderd een en twintig, des namiddags ten half Een uren,
compareerde voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen,
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Willem van Veen oud Veertig Jaren,
Schoenmaker / en Jan Slotboom oud Vier en Dertig Jaren, Smits baas wonende beide te
Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Hermin [of Hermen?] van Dreeven, ongehuwd,
geboren te Wageningen, van beroep BlikslagersKnecht, zoon van Arnoldus van Dreeven, geboren
en overleden alhier, en Hendrina Hermsen, geboren en wonende alhier, op den Tienden Maart dezes
Jaars des namiddags ten half Vijf uren in den ouderdom van Een en twintig Jaren op de Hoogstraat
dezer Stad La [de letter ontbreekt] No 136. is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend / M.A. van Ommeren / W
V Veen / j Slotboom // [cc 16-10-2000/14-7-2001 tB]
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– Arnoldus (Arend) Drievers:
30-3-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 30-3-1821 No 21. // Heden den dertigsten der
maand Maart een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten Elf uren, zijn voor
mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden
Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Jannes Kok Klompenmaker oud twee en
veertig jaren, en Arend Drievers Landbouwer oud acht en veertig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Donderdag den negen en twintigsten der maand
Maart achttien honderd een en twintig des avonds ten vyf uren, in het huis No. 150 in Our binnen
dit Schoutambt, in den ouderdom van zes en [onleesbaar woord>] zestig Jaren is overleden.
Grietjen Baars weduwe van Jan Ebbers en dochter van wylen Gradus Baars en Willemina Kolenbrander / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. nadat de Comparanten daartoe aangezocht verklaard
hadden van niet te Kunnen Schryven / de overhaling van de woorden “zes en zestig” wordt bij
ondertekening dezer goedgekeurd. // De Haes Sen // [cc (Arnhem) 3-6-1997 / (webfoto) 7-3-2010
/10-10-2012 tB]
– Arnoldus (Arend) Driever:
11-1-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-1-1822 No 6 / Heden den Elfden der
maand January een duizend acht honderd twee en twintig, des voor de middags ten Elf uren, zijn
voor mij Johan Richard Boeveldt fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Derk Snyder Dagloner oud
zeventig Jaren, en Arend Driever Landbouwer oud negen en veertig Jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op vrydag den Elfden der maand January achttien
honderd twee en twintig des morgens ten vyf uren, in het huis No. 155 in Our binnen dit Schoutambt in den ouderdom van tachtig Jaren is overleden. [Hendrik>] Hendrikus Aalders Landbouwer
Eheman van Enneken Bruens, en zoon van wylen Hendrik Aalders en Anna Schoemaker / En mij
van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en
in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve na duidelijke voorlezing,
door mij is onderteekend. nadat de Comparanten daartoe aangezocht verklaard hadden van niet te
Kunnen Schryven / JRBoeveld // [cc (Arnhem) 29-9-2001/26-8-2002 tB]
– Arnoldus (Arend) Driever:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4079), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 648:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 472
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 1)
– Naam: Arend Driever
– Geboortedatum: den 2 Febr 1775
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 16-9-2004/30-4-2005 tB]
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– Arnoldus (Arend) Driever:
26-10-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-10-1833 No [71, veranderd in:] 72 /
Heden den Zes en twintigsten der maand October een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om tien uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk
Overgoor, landbouwer oud Een en Zestig jaren, en Hendrik Jan Aalders landbouwer oud Een en
Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden
Zaturdag den Zes en twintigsten der maand October een duizend acht honderd drie en dertig, des
morgens ten Drie uren, in het huis No. 472 in Oer binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf
en twintig Jaren is overleden Joannes Driever, buiten beroep, geboren en woonachtig in deze
gemeente, flankeur by het derde Bataillon der dertiende afdeeling Nationale Infanterie met
onbepaald verlof in deze Gemeente, Zoon van de Ehelieden Arend Driever en Gerritjen Seesink,
Landbouwers in deze Gemeente woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. / D
Overgoor / H:J: Aalders / v.Woelderen // [cc 27-6-2003/13-5-2006 tB]
– Arnoldus (Arend) Driever:
25-1-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-1-1839 No. 6. / Heden den vyf en twintigsten der maand January een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewijk
van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Arend Driever van beroep Landbouwer oud Zeven en Zestig jaren, en Jan Hendrik Stroet van beroep dagloner oud twee en Zestig jaren, beide te Oer in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vier en twintigsten der maand January des jaars
achtien honderd negen en dertig des avonds ten tien uren, in het huis N o. 471 te Oer binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van vyf weken is overleden Fredrik Arnoldus Veerbeek, Zonder
beroep, geboren te Leijden, en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Jan Veerbeek,
Soldaat by de twaalfde Afdeeling Infanterie, in Garnisoen te Woerden, en van diens ehevrouw
Theodora Kraaijenbrink, Zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig. / Van welke verklaring, wij
deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / nadat de Comparanten verklaard
hadden niet te kunnen schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Driever:
20-3-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-3-1854 No 27. / Heden den twintigsten
der maand Maart achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Johannes Kok, van beroep Landbouwer oud acht en twintig jaren, / en
Johannes Kok, van beroep daglooner oud vijf en Zeventig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Zaturdag den achttienden der maand Maart
achttien honderd vier en vijftig, des middags ten vier uren, in het huis N o. 472 in Oer, binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Vyf en Zeventig Jaren is overleden Gerritjen Seesink, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe van Arend Driever, en dochter
van wijlen de ehelieden Joannes Seesink en Gesina Loving / En hebben wij hiervan deze Acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; zijnde dezelve, na duidelijke
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voorlezing, door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe aangezocht Zijnde verklaard niet te Kunnen Schryven als zulks niet geleerd
hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus Wilhelmus (Arnoldus Wilhelmus) Drevers:
17-10-1962: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1962 / 17 oktober / Arnoldus Wilhelmus Drevers
[en] Mary Deynen // [cc 1982-1999 tB]
– Assuerus (Zweer) van Dreeven:
26-4-1817: Huwelijksregister gemeente Wageningen, 26-4-1817 No. 6 / Huwelyks-acte van Zweer
van Dreeven en Wouterke Peppel / Op heden den Zes en Twintigsten April agttien honderd en
Zeventien des voormiddags ten half twaalf uren, compareerden voor Ons Mr Martinus Adrianus van
Ommeren, Burgemeester van Wageningen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Zweer van Dreeven, Jongman, oud Negen en Twintig Jaren, geboren en wonende te Wageningen, van beroep Daghuurder, Zoon van Jelis van Dreeven, halve Tabakker, wonende te Wageningen, en Beleke Troost te Wageningen overleden, Bruidegom ter eenre / en Wouterke Peppel,
Jongedochter, oud ruim Zes en Twintig Jaren, geboren en wonende te Wageningen, Zonder vast beroep, dochter van Evert Lubberts Peppel, Tabakker, en Janna Peters zonder beroep, wonende te
Wageningen, Bruid ter anderer Zijde. – Zynde Bruidegoms Vader en Bruids ouders gezamentlyk alhier tegenwoordig en in dit Huwelyk toestemmende / welke Ons hebben verzogt om het Huwelijk,
het welk zij voornemens zijn onderling aan te gaan, te voltrekken, en gelet dat de afkondigingen
voor het Huis der Gemeente alhier hebben plaats gehad, voor de eerste maal op Zondag den Dertienden April dezes Jaars, des voormiddags ten half Twaalf Uren / en voor de tweede maal op Zondag den Twintigsten April daar aan volgende, mede des voormiddags ten half Twaalf Uren / en de
acten daar van behoorlijk zijn opgemaakt en geaffigeerd, zonder dat ons eenige oppositie tegen dit
huwelijk is aangekondigd, doende regt aan hun verzoek, na alvorens te hebben doen voorlezen de
bijgebragte, en aan deze Acte geannexeerde stukken, als 1o Zyn Comparants Doop Extract / 2o Het
Dood Extract van Zyn Comparants Moeder / 3o Een Attest afgegeven namens den Heere Gouverneur dezer Provincie, waaruit blykt dat de Comparant niet aan de Land Militie heeft kunnen voldoen / 4o Haar Comparantes Doop Extract / 5o De Acte van der Comparanten opneming in ondertrouw van den Twaalfden April dezes Jaars en / 6o De Acte van Huwelyks afkondiging en de bekendmaking daarvan / En het Zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, geintituleerd van de
Huwelijken, hebben Wij aan Bruidegom en Bruid afgevraagd, of zij elkander tot Echtgenoten willen nemen, en elk hunner zulks afzonderlijk met Ja beantwoord hebbende, verklaren Wij Ondergeteekende Burgemeester, in naam der Wet dat Zweer van Dreeven en Wouterke Peppel door een
wettig Huwelijk aan elkander zijn verbonden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, in
tegenswoordigheid van Jan Peters, halve Tabakker, oud acht en veertig Jaren, Jan van den Born,
boerenknegt, oud Zes en Veertig Jaren, Peter van Gelder, Kleermaker, oud Twee en veertig Jaren,
en Arnoldus Wentholt Leerlooyers Knegt, oud Zes en Dertig Jaren, Getuigen ten dezen verzocht en
in deze Gemeente woonachtig, die gedeclareerd hebben geene bloed of Aanverwanten van voornoemde Gehuwde personen te Zijn. / welke dezelve na voorlezing met en benevens ons als hebbende de Comparanten verklaard niet te kunnen schryven geteekend hebben. // [cc 1982-1999 tB]
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– Berendina (Berndina) Driever:
8-5-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 318): 8. Maji [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging van
de letter «U» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizata est Berndina / filia legitima Arnoldi
Driever, et Gerardae Sesing Conj: / Suscepêre Hendrik Kroes, et Susanna Borkes. // [cc 30-52007/3-8-2008 tB]
– Berendina Geertruida (Berendina Geertruida) Driever:
14-3-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-3-1878 No. 48. / Heden den Veertienden
der maand Maart achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Driever van beroep Schoenmaker oud Zes en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Giesbers, Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Woensdag den Dertienden der maand Maart achttien honderd acht en zeventig, des avonds
ten half acht uren, ten huize van hem Comparant in Ulft Wijk D No. 15 binnen deze Gemeente, is
bevallen van een kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van
Berendina Geertruida. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de
Getuigen Theodorus Legeland van beroep Arbeider oud Zes en Zestig jaren, en Johannes Bernardus
Smeenk van beroep Winkelier oud vyf 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 laatstgenoemden getuige, hebbende de eerstgenoemde daartoe
aangezocht zynde verklaard niet te kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. / J Driever / J
B Smeenk / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Driever:
1-4-1817: 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. 445): 1e Aprilis [1817.] / Baptizatus est Bernardus / filius legitimus
Arnoldi Driever, et Gerardae Sesing Conj: / Suscepêre Derk Overgoor, et Gesina Blumers. // [cc 298-2007/26-5-2008 tB]
– Bernardus (Bernadus) Driever:
31-3-1819: Bernadus Driever (2 jr.), zoon van Arend Driever te Our (zie aldaar); vermeld in
AHA-document 8190331a // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Driever:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4083), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 648:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 472
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 5)
– Naam: Bernadus [Driever]
– Geboortedatum: den 3 Mei 1816
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
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– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 16-9-2004/30-4-2005 tB]
– Bernardus (Bernadus) Driever:
15-2-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 15-2-1845 No 21. // Heden den vijftienden der
maand Februarij 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 Bernadus Driever, van beroep Landbouwer, oud acht en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Vrieselaar, Zyne huisvrouw, op
Donderdag den dertienden der maand February achttien honderd vijf en veertig, des avonds ten
negen uren, ten huize van hem Comparant in Oer No 472, binnen deze Gemeente, is bevallen van
een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Gerhardus. / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Bernadus Stratekort, van
beroep Landbouwer, oud een en Zeventig jaren, en Arnoldus Veerbeek, van beroep daglooner, oud
Zes en Zeventig 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, hebbende de getuigen, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven,
als Zulks niet geleerd hebbende. // B Driever / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 43/288) 6-7-2014/88-2014 tB]
– Bernardus (Bernadus) Driever:
20-1-1858: Geboortenregister gemeente Gendringen, 20-1-1858 No. 13. / Heden den twintigsten der
maand January achttien honderd acht en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Antoon ten Haaf van beroep daglooner, oud negen en dertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Antonia Aalders, Zyne huisvrouw, op Dingsdag den
negentienden der maand January achttien honderd acht en vijftig, des nachts ten drie uren, ten huize
van hem Comparant in Oer No. 473 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Johannes. / Waarvan wij deze Acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Bernadus Driever, van beroep Landbouwer, oud
negen en dertig jaren, en Hermanus te Pas, van beroep Voerman, oud negen en dertig 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. / A ten
Haaf / B Driever / H M t pas / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Driever:
21-1-1865: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-1-1865 No. 11. / Heden den Een en twintigsten der maand January achttien honderd vijf en zestig, zijn voor ons Mr Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, / Antoon ten Haaf van beroep daglooner oud Vijf en Veertig jaren, en Jan
[#Hendrik] [Willem. / renvooi en doorhaling goedgekeurd] Stratekort van beroep Arbeider oud
Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag
den twintigsten der maand January achttien honderd vijf en zestig, des middags ten drie uren, in het
Huis Wijk D No. 93 in Oer binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en Vyftig
Jaren Johanna [Hendrika. / renvooi goedgekeurd.] Geertruida Vrieselaar Zonder beroep, geboren
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – DREVEN en DRIEVER (nr. 206-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 12

in de gemeente Wisch en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Bernadus
Driever, Voerman, wonende in deze gemeente, dochter van wylen de echtelieden Johannes
Vrieselaar en Hendrina Rietberg. / 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 / A ten Haaf / J W Stratekort / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Driever:
8-12-1876: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-12-1876 No. 112. / Heden den Achtsten der
maand December 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, Bernardus Driever van beroep Voerman oud negen en Vyftig jaren, en
Gradus Johannes ter Maat van beroep Arbeider oud Vier en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zevenden der maand December
achttien honderd zes en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk D No. 109 in Oer binnen
deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van een en Veertig Jaren en Zeven maanden Peter te
Pas, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden Gradus te Pas en Hendrina Verholt. / 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. // B Driever / G J Ter Maat / VDLaar. // [cc (webfoto nr.
170/394) 5-10-2013/13-4-2014 tB]
– Bernardus (Bernardus) Driever:
9-3-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 9-3-1877 No. 23. / Heden den Negenden der
maand Maart achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Bernardus Driever van beroep Voerman oud Zestig jaren, en Harmanus
te Pas van beroep Voerman oud acht en vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Achtsten der maand Maart achttien honderd zeven en
zeventig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk D No. 100 in Oer binnen deze Gemeente, is
overleden in den ouderdom van drie en Vyftig Jaren en negen maanden Antonia Aalders Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwe van Antoon ten Haaf, dochter
van wylen de echtelieden Hendrik Aalders en Johanna Staal. / 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. // B Driever / H t pas / VDLaar. // [cc
(webfoto nr. 183/394) 19-9-2013/29-6-2014 tB]
– Bernardus (Bernardus) Driever:
15-1-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-1-1879 No. 6. / Heden den Vyftienden der
maand January 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, Bernardus Driever van beroep Voerman oud een en Zestig jaren, en
Gradus Johannes Evers van beroep Schoenmaker oud Zes en vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Veertienden der maand January
achttien honderd negen en zeventig, des avonds ten negen uren, in het huis Wijk D N o. 96 op den
Pol binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van twintig Jaren en tien maanden
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Theodorus Engelen, Timmerman, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van
Christiaan Engelen, daglooner, alhier overleden, en van Catharina Meuleman, Zonder beroep,
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. / B Driever / G J Evers / VDLaar. // [cc 30-11-2000/20-6-2002 tB]
– Bernardus (Bernardus) Driever:
4-2-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-2-1879 No. 14 / Heden den Vierden 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, Bernardus Driever van beroep Voerman oud een en Zestig jaren, en
Bernardus Cornelissen van beroep Arbeider oud drie en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Tweeden der maand February
achttien honderd negen en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk D No. 96 op den Pol
binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie maanden Andreas Bernardus Engel,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Johannes Engel,
Zandvormer en Francisca Wilhelmina Albers, Zonder beroep, echtelieden 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.
/ B Driever / B Cornelissen / VDLaar. // [cc 30-11-2000/24-6-2002 tB]
– Catharina (Caatje) van Dreven:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement van
den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom /
Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 51 / Naam en voornaam: Dreeven, Hendrik
van / Geboortedatum: 1787, 3 Nov: / Geboorteplaats: Wageningen / Woonplaats: Bennekom / Beroep: boereknegt / Naam en voornaam der ouders: Jelis van Dreven en Caatje van Dreven / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongehuwd / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting getrokken: 3 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven:
Goedgekeurd / Decisie van den militie-raad: Goedgekeurd / Aanmerkingen: – // [De volledige lijst
bevat 192 inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
– Catharina (Tryntje) van Dreeven:
13-9-1817: Huwelijksregister gemeente Wageningen, 13-9-1817 No. 15 / Huwelyks-acte van Aart
Randwijk en Tryntje van Dreeven / Op heden den Dertienden September agttien honderd Zeventien
des middags ten twaalf uren compareerden voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren
Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Aart
Randwyk Jongman oud Vier en Twintig Jaren van beroep Arbeider geboren en wonende te
Wageningen Zoon van wylen Peter Randwyk in leven Soldaat overleden te Wageningen en Johanna
Margrita van Wyk zonder vast beroep te Wageningen woonachtig Bruidegom ter eenre / en Tryntje
van Dreeven meerderjarige Jongedochter oud Acht en Twintig Jaren geboren en wonende te
Wageningen dochter van Jelis van Dreeven halve Tabakker te Wageningen woonachtig en wylen
Beleke Troost in leven Echtelieden te Wageningen overleeden Bruid ter anderer Zyde. – Zynde
Bruidegoms Moeder en Bruids vader alhier tegenwoordig en in dit Huwelyk toestemmende / welke
Ons hebben verzogt om het Huwelijk, het welk zij voornemens zijn onderling aan te gaan, te
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voltrekken, en gelet dat de afkondigingen voor het Huis der Gemeente alhier hebben plaats gehad,
voor de eerste maal op Zondag den Een en Dertigsten Augustus dezes Jaars des voormiddags ten
half Twaalf Uren en voor de tweede maal op Zondag den Zevenden September daaraanvolgende
mede des voormiddags ten half Twaalf Uren en de acten daar van behoorlijk zijn opgemaakt en
geaffigeerd, zonder dat ons eenige oppositie tegen dit huwelijk is aangekondigd, doende regt aan
hun verzoek, na alvorens te hebben doen voorlezen de bijgebragte, en aan deze Acte geannexeerde
stukken, als 1o Zijn Comparants Doop Extract / 2o Het dood Extract van Zyn Comparants Vader /
Zynde ons uit het Register der Nationale Militie van den Jare Achttien Honderd Zestien gebleken
(als het Certificaat van den Heere Gouverneur dezer Provincie daarvoor nog niet ingekomen Zynde)
dat den Comparant numero Zeven en Zeventig in dat Jaar voor de Land militie getrokken heeft en
tot heden dat nommer niet opgeroepen Zynde hy alzoo aan Zyne Verpligting voor de Land militie
heeft voldaan / 3o Het Doop Extract van de Bruid / 4o Het Dood Extract van Bruids Moeder / 5o De
Acte van der Comparanten opneming in ondertrouw van den Dertigsten Augustus dezes Jaars / 6 o
De Acte van Huwelyks afkondiging en de bekendmaking daarvan / En het Zesde Hoofdstuk van het
Burgerlijk Wetboek, geintituleerd van de Huwelijken, hebben Wij aan Bruidegom en Bruid
afgevraagd, of zij elkander tot Echtgenoten willen nemen, en elk hunner zulks afzonderlijk met Ja
beantwoord hebbende, verklaren Wij ondergeteekende Burgemeester, in naam der Wet dat Aart
Randwyk en Tryntje van Dreeven door een wettig Huwelijk aan elkander zijn verbonden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenswoordigheid van Gysbartus van Nieuwenhuyzen
Schoenmaker oud Zeven en veertig Jaren, Joannes Josephus Klaassen Kleermaker oud Vyftig Jaren,
Joannes Franciscus Koopman, Mandemaker, oud Negen en Veertig Jaren en Elbartus Horsting,
Rademaker oud Acht en Twintig Jaren, Getuigen ten dezen verzocht en in deze Gemeente
woonachtig die gedeclareerd hebben geene Bloed of aanverwanten van de Gehuwde Personen te
zyn / welke dezelve na voorlezing met den eerstgenoemden Comparant (als hebbende de
tweedegenoemde Comparante na gedane aanmaning verklaard niet te kunnen schryven) en ons
geteekend hebben. // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Tryntje) van Dreeven:
9-2-1818: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 9-2-1818 No. 22. / Op heden den Negenden
Februarij agttien honderd en Achttien des voormiddags ten Elf uren, compareerde voor Ons Carel
Anthony Marchant Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Louis Henry Streng oud Acht en Veertig Jaren, Bode van dit Stads Bestuur / en
Hendrik Engelbart van Rennes oud Drie en Twintig Jaren, mede Bode van dit Stads Bestuur /
wonende beide te Wageningen / welke Ons hebben verklaard, dat Tryntje van Dreeven, Huisvrouw van Aart Randewijk, van beroep Arbeider beide wonende in de Beneden Buurt dezer Stad La
B No 72 op den Achtsten february dezes Jaars S’nachts om half twee Uren ten voormelde woonhuis
is bevallen van een doodgeboren zoon [#in den ouderdom van ... is overleden.] / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend. // [cc 19821999 tB]
– Cornelia (Neuleke) van Dreven:
6-10-1817: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 6-10-1817 No. 63. / Op heden den Zesden
October des Jaars agttien honderd en Zeventien, des voormiddags ten Elf uren, compareerden voor
Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen, Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Ferdinant oud Twee en Vyftig Jaren, Aanspreker en
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – DREVEN en DRIEVER (nr. 206-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 15

Louis Henry Streng oud Acht en Veertig Jaren, Bode van dit Stads Bestuur wonende beide te
Wageningen / welke Ons hebben verklaard, dat Neuleke van Dreven geboren te Wageningen,
Zynde de namen geboorteplaats en plaats van overlyden harer ouders onbekend op den Zesden
October dezes Jaars S’nachts om Een Uren, ten huize van Dirk Huibers Roest Staande in de Boven
Buurt dezer Stad L: B No 186 in den ouderdom van Negentig Jaren is overleden. / Waar van wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend. // [cc
1982-1999 tB]
– Derk: zie sub Theodorus
– Elisabeth Berendina (Elisabeth Berendina) Driever:
18-11-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 18-11-1904 No. 244 / Heden den achttienden
November negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Albertus Driever oud tweeendertig jaren, van beroep schoenmaker wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Antonia Maria Verholt, zonder beroep op den zeventienden November dezes jaars, des morgens ten acht ure, ten huize van hem aangever te Ulft nummer eenendertig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk
kind zal genaamd worden Elisabeth Berendina / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Willem Kemperman, oud zesenvijftig jaren, van beroep klompenmaker en
Aloisius Bernardus Wenseslaus Knaven oud zevenentwintig jaren, van beroep zonder beiden
wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
– Elisabeth Maria (Elisabeth Maria) Driever:
30-12-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 30-12-1904 No. 276 [de laatste akte van deze
jaargang (geheel in handschrift)]: / Heden den dertigsten December negentien honderd-vier, is voor
ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes Keuper, oud negenentwintig
jaren, van beroep tapper, wonende in deze gemeente, die verklaarde dat zijne echtgenoot Elisabeth
Maria Driever, zonder beroep, op den negenentwintigsten December dezes jaars, des namiddags
ten drie ure ten huize van hem aangever te Ulft nummer negen, binnen deze Gemeente, is bevallen
van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Maria Catharina /
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Hermanus Kok, oud
drieenzestig jaren, van beroep koetsier en Johannes Kleinegris, oud tweeenvijftig jaren van beroep
fabriekarbeider beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den
aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth Maria (Elisabeth Maria) Driever:
20-6-1912: Geboortenregister gemeente Gendringen, 20-6-1912 No. 145 / Heden den twintigsten
Juni negentien honderd-twaalf, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Gerardus Wilhelmus Schoemaker oud dertig jaren, van beroep tapper wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Elisabeth Maria Driever, zonder beroep op den negentienden Juni dezes jaars, des morgens ten half negen ure, ten huize van hem aangever te Ulft
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nummer negen binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk
kind zal genaamd worden Antonius Johannes / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Hermanus Kok, oud zeventig jaren, van beroep arbeider en Gradus
Albertus Winters oud zevenentwintig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. / G W Schoemaker / J H
Kok / G A Winters / W.S.Tervoert // [cc 1982-1999 tB]
– Engelbertus (Engelbertus) Driever:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4414), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 722:
– Woonplaats: Ysselhunten
– Huisnummer: 522
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 7)
– Naam: Engelbertus [Driever]
– Geboortedatum: den 18 Novemb 1816
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 5, 6, 7 & 8. vertrokk~ // [cc 21-10-2004/16-5-2005 tB]
– Franciscus (Frans) Drevers:
25-12-1752: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 87r, linkerkolom): 1752. / [na:
“op Kersmis sijn na gedane belijdenisse des geloofs, ende beloften tot ledematen der Kerke
aangenomen, dese volgende”] / Frans Drevers. / attest: na Woudenberg. den 17 April 1754. // [cc
1982-1999 tB]
– Geertruida (Geertruida) Drevers:
9-1-1865: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2514):
– Kind: Gerrit Maurits Gerritsen
– Geboren: 9-1-1865
– Gedoopt: 26-3-1865
– Vader: Martinus Gerritsen
– Moeder: Geertruida Drevers // [cc 22-4-2009/4-11-2009 tB]
– Geertruida (Geertruida) Drevers:
12-8-1866: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2660):
– Kind: Frans Lambertus Gerritsen
– Geboren: 12-8-1866
– Gedoopt: 26-8-1866
– Vader: Martinus Gerritsen
– Moeder: Geertruida Drevers // [cc 23-4-2009/23-10-2009 tB]
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– Geertruida (Geertruida) Drevers:
12-4-1870: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3074):
– Kind: Everhard Gerritsen
– Geboren: 12-4-1870
– Gedoopt: 29-5-1870
– Vader: Martinus Gerritsen
– Moeder: Geertruida Drevers // [cc 26-5-2009/21-9-2009 tB]
– Geertruida (Geertruida) Drevers:
13-1-1872: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3268):
– Kind: Johanna Wilhelmina Gerritsen
– Geboren: 13-1-1872
– Gedoopt: 25-2-1872
– Vader: Martinus Gerritsen
– Moeder: Geertruida Drevers // [cc 3-6-2009/27-8-2009 tB]
– Geertruida (Geertruida) Drevers:
5-9-1874: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 3555):
– Kind: Willen (!) Hendrik Gerritsen
– Geboren: 5-9-1874
– Gedoopt: 27-9-1874
– Vader: Martinus Gerritsen
– Moeder: Geertruida Drevers // [cc 8-6-2009/6-7-2009 tB]
– Gerhardus (Gerret) Drevers:
25-11-1816: Overlijdensregister gemeente Doetinchem, 25-11-1816 [ongenummerde akte nr. 37] /
Heden den vijf en Twintigsten der maand November eenduizend achthonderd en zestien, des
voordemiddags om half twaalf uren, zijn voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen / Gerret Drevers, oud vijf en Vijftig jaren, van beroep Daghuurder / en Christiaan Gerretsen
oud een en Twintig jaren van beroep Klompenmaker, / beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den vier en Twintigsten der maand November des jaars 1816
des nademiddags ten negen uren, in het huis No. 315. binnen deze Gemeente, in de ouderdom van
Tachtig jaren is overleden Maria Janssen; weduwe van Evert Hendriksen. / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens door
een der bovengemelde Getuigen, en den Secretaris, hebbende den anderen verklaard niet te Kunnen
Schrijven. / G:Drevers / E:J:Planten / G:C:Termaat, Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerhardus) Driever:
15-2-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 15-2-1845 No 21. // Heden den vijftienden der
maand Februarij 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 Bernadus Driever, van beroep Landbouwer, oud acht en twintig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Vrieselaar, Zyne huisvrouw, op Donderdag den
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dertienden der maand February achttien honderd vijf en veertig, des avonds ten negen uren, ten
huize van hem Comparant in Oer No 472, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Gerhardus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Bernadus Stratekort, van beroep Landbouwer,
oud een en Zeventig jaren, en Arnoldus Veerbeek, van beroep daglooner, oud Zes en Zeventig
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, hebbende
de getuigen, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd
hebbende. // B Driever / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 43/288) 6-7-2014/8-8-2014 tB]
– Hendrica (Hendrina) Driever:
31-3-1819: Hendrina Driever (14 jr.), dochter van Arend Driever te Our (zie aldaar); vermeld in
AHA-document 8190331a // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Drieven:
24-12-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 876): [sub «1823 baptizati
sunt»] 24 Dec: / Joanna / F:l: Wilhelmi Aarntzen et Christina Willemsen P[ar]: / Hendrik Kroes et
Hendrina Drieven (!) Susc: // Hoc Anno [sc. 1823] 69 Baptizati sunt et 17. ad S: Communionem
admissi. // [cc 31-10-2007/21-1-2008 tB]
– Hendrica (Hendriena) Driever:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4793), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 800:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 579
– Aantal bewoners: 11 [waarvan nr. 10 bij het inbinden is weggesneden] (dit is nr. 7)
– Naam: Hendriena Driever
– Geboortedatum: den 11 Novemb 1811
– Godsdienst: [nr. 1 t/m 5:] R C / 6) gereformeerd / 8. gereformeerd
– Beroep: [nr. 1:] Molenaar / [nr. 8.:] Knegt.
– Vestiging in de gemeente: [nr. 8:] 1. Mey 1826.
– Vertrokken of overleden: No 6. Arend Radstaak is vertrokken na Wehl. / No 8 Frederik Beek Mei
1827 vertrokken naar Wehl / No 7. Hendrina Driever vertrokken Mei 1827 naar hare ouders in Our.
/ No 9 vertrokken naar Sub No 890 // [cc 18-11-2004/10-6-2005 tB]
– Hendrica (Hendrina) Driever:
11-1-1877: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-1-1877 No. 6. / Heden den Elfden der
maand January achttien honderd zeven en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Hendrik van Bree van beroep Winkelier oud vyftig jaren, en Bernardus
Engelen van beroep Arbeider oud drie en Vijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Tienden der maand January achttien honderd
zeven en zeventig, des nachts ten Elf uren, in het huis Wijk D No. 95 op den Pol binnen deze
Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven Jaren en negen maanden Bernard Horstik,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van Johan Horstik,
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Timmerman, en van Hendrina Driever, Zonder beroep, echtelieden, 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.
// H Van Bree / B engelen / VDLaar. // [cc (webfoto nr. 178/394) 15-9-2013/4-7-2014 tB]
– Hendrica (Hendrina) Driever:
31-5-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-5-1879 No. 60 / Heden den Een en
dertigsten der maand Mei 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, Johan Horstik van beroep Timmerman oud drie en dertig jaren,
en Theodorus Dales van beroep Tapper oud drie en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Een en dertigsten der maand Mei
achttien honderd negen en zeventig, des nachts ten Een uren, in het huis Wijk D N o. 95 op den Pol
binnen deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] verlost van een kind van het mannelyk
geslacht des eerstgenoemden Comparants huisvrouw Hendrina Driever, Zonder beroep, welk kind
als levenloos is aangegeven. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met de Comparanten. / J Horstik / T Dales / VDLaar. // [cc 5-4-2001/20-7-2002 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Dreeven:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement van
den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom /
Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 51 / Naam en voornaam: Dreeven, Hendrik
van / Geboortedatum: 1787, 3 Nov: / Geboorteplaats: Wageningen / Woonplaats: Bennekom / Beroep: boereknegt / Naam en voornaam der ouders: Jelis van Dreven en Caatje van Dreven / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongehuwd / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting getrokken: 3 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven:
Goedgekeurd / Decisie van den militie-raad: Goedgekeurd / Aanmerkingen: – // [De volledige lijst
bevat 192 inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Dreeven:
13-1-1848: Overlijdensregister gemeente Ede, 13-1-1848 No. 22 / Op heden den Dertienden Januarij des jaars achttien honderd acht-en-veertig, zijn voor Ons Derk Hendriks, Assessor Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ede, Provincie Gelderland, verschenen: Hendrik van
Dreeven oud twee en zestig jaren, van beroep boerenknecht en Evert van Bemmel oud zes en dertig
jaren, van beroep landbouwer, beiden wonende te Bennekom, welke Ons hebben verklaard, dat
Jacob van Steenbergen, geboren en wonende te Bennekom, van beroep landbouwer, echtgenoot van
Willempje van Grootheest, echte zoon van wylen Hendrik van Steenbergen en Aaltje Aartsen op
den twaalfden dezer maand Januarij des avonds ten zes ure, in den ouderdom van vier en zeventig
jaren ten zynen huize te Bennekom 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. / E van Bemmel / D. Hendriks //
[cc 13-6-2000/14-8-2001 tB]
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– Hermanus (Hermin?) van Dreeven:
12-3-1821: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 12-3-1821 No. 10. / Op heden den Twaalfden Maart des Jaars agttien honderd een en twintig, des namiddags ten half Een uren, compareerde
voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Willem van Veen oud Veertig Jaren, Schoenmaker /
en Jan Slotboom oud Vier en Dertig Jaren, Smits baas wonende beide te Wageningen / welke ons
hebben verklaard, dat Hermin [of Hermen?] van Dreeven, ongehuwd, geboren te Wageningen,
van beroep BlikslagersKnecht, zoon van Arnoldus van Dreeven, geboren en overleden alhier, en
Hendrina Hermsen, geboren en wonende alhier, op den Tienden Maart dezes Jaars des namiddags
ten half Vijf uren in den ouderdom van Een en twintig Jaren op de Hoogstraat dezer Stad L a [de
letter ontbreekt] No 136. is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend / M.A. van Ommeren / W V Veen / j Slotboom // [cc
16-10-2000/14-7-2001 tB]
– Hermanus Stephanus (Herman Stephanus) Drevers:
19-5-1874: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 19-5-1874 No. 50 / Op heden den negentienden
der maand Mei een duizend acht honderd vier en zeventig, zijn voor ons Maurits van ’t Haaff, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis der Gemeente,
verschenen, Derk Jan de Roos oud achtentwintig jaren, van beroep wagenmaker, en Herman
Stephanus Drevers oud vieren twintig jaren, van beroep smid beide woonachtig binnen deze
Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op Maandag den Achttienden der maand Mei, dezes
jaars, des morgens ten half vijf uren, in het huis staande aan de Meipoortstraat Wyk B n: 23 binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van negen en zestig jaar is overleden Maria van Zadelhoff, zonder
beroep, geboren te Giesbeek, wonende te Doesborgh, weduwe van Herman Otto Breukink, dochter
van Hendrik van Zadelhoff en van Enna Kets, beiden overleden. / Waarvan wij deze Acte hebben
opgemaakt, welke in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing door ons is
geteekend met de Comparanten. / D J de Roos / H J Drevers / M. van ’t Haaff // [cc 26-7-2002/211-2006 tB]
– Hermanus Stephanus (Hermanus Stephanus) Drevers (ook Drevens):
8-9-1874: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 8-9-1874 No. 89. / Op heden den achtsten der
maand September een duizend acht honderd vier en zeventig, zijn voor ons Godfried August Baum,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis der
Gemeente, verschenen, Hermanus Stephanus Drevers oud vierentwintig jaren, van beroep smid,
vader van den overledene, en Martinus Klap oud drie en vijftig jaren, van beroep Koetsier,
grootvader van den overledene beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben
verklaard, dat op Maandag den Zevenden der maand September, dezes jaars, des nachts ten half vier
uren, in het huis staande aan de Bergstraat Wyk B n: 69 binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van vijftien dagen is overleden Wessel Drevens, geboren en wonende te Doesborgh, zoon van den
eersten Comparant: Hermanus Stephanus Drevens en van Johanna Margaretha Klap, zonder beroep
wonende te Doesborgh / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, welke in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing door ons is geteekend met de Comparanten. / H S
Drevers / M Klap / GABaum // [cc 27-9-2002/18-10-2006 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – DREVEN en DRIEVER (nr. 206-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 21

– Hermina (Harmina) Driever:
28-7-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 28-7-1827 No 78 / Heden den Acht en twintigsten der
maand July één duizend acht honderd zeven en twintig, des nademiddags om vyf uren, is voor ons
Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg,
Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Tempel, dagloner oud negen en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon
welke Harmina Driever, oud negen en dertig Jaren Zyne Ehevrouw [#jaren], [het woord “Jaren”
in de negende Regel en het woord “Schoenmaker” in de vyftiende Regel goedgekeurd] op Zaturdag
den Acht en twintigsten der maand July dezes jaars, des morgens ten tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Henricus / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Berntsen [onleesbaar woord>]
Schoenmaker, oud acht en dertig jaren, en van Willem Jansen, Eigen werk doende oud Zes en dertig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze
mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met de beide Getuigen, hebbende de Declarant verklaard,
niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Geboorte van Henricus Tempel. // [cc 1982-1999 tB]
– Hinke (Hinke) Drijver:
19-4-1945 (kennisgeving en dankbetuiging huisarchief Engelwijk): Hierbij geven we U kennis, dat
onze lieve Man, Vader, Zoon en Broer Abe Drijver, oud 33 jaar / te Anholt (D.) overleden op 9 Oct.
1944, heden ter aarde is besteld te Gendringen. / Aan allen, die daartoe hebben medegewerkt en
allen, die hun medeleven betoond hebben gedurende de afgeloopen maanden en nu, onzen innigen
dank. / Gendringen, E. Drijver-Oost [en] Jisk / Leeuwarden, J. Drijver [en] J. Drijver-Post [en]
Hinke / Nijeveen, Jac Oost [en] F. Oost[-]v.d. Weide / Alb. Kalteren [en] J. Kalteren-Oost en Kinderen / Elias [en] Hinke / Rinze [en] Jentje / Gendringen, 19 April 1945. // [cc 1982-1999 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– J. Drijver:
19-4-1945 (kennisgeving en dankbetuiging huisarchief Engelwijk): Hierbij geven we U kennis, dat
onze lieve Man, Vader, Zoon en Broer Abe Drijver, oud 33 jaar / te Anholt (D.) overleden op 9 Oct.
1944, heden ter aarde is besteld te Gendringen. / Aan allen, die daartoe hebben medegewerkt en
allen, die hun medeleven betoond hebben gedurende de afgeloopen maanden en nu, onzen innigen
dank. / Gendringen, E. Drijver-Oost [en] Jisk / Leeuwarden, J. Drijver [en] J. Drijver-Post [en]
Hinke / Nijeveen, Jac Oost [en] F. Oost[-]v.d. Weide / Alb. Kalteren [en] J. Kalteren-Oost en Kinderen / Elias [en] Hinke / Rinze [en] Jentje / Gendringen, 19 April 1945. // [cc 1982-1999 tB]
– Jelis (Jelis) van Dreven:
1814 (landmilitie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 396: “Departement van
den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Bennekom / Alphabetische lijst voor de land-militie” // Nummer: 51 / Naam en voornaam: Dreeven, Hendrik van /
Geboortedatum: 1787, 3 Nov: / Geboorteplaats: Wageningen / Woonplaats: Bennekom / Beroep:
boereknegt / Naam en voornaam der ouders: Jelis van Dreven en Caatje van Dreven / Getrouwd,
ongetrouwd of weduwnr: ongehuwd / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting getrokken: 3 /
Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven:
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Goedgekeurd / Decisie van den militie-raad: Goedgekeurd / Aanmerkingen: – // [De volledige lijst
bevat 192 inschrijvingen; cc 15/16-6-2000 tB]
– Jelis (Jelis) van Dreven:
12-4-1817: Huwelijksregister gemeente Wageningen, 12-4-1817 No. 3 / Huwelyks-acte van
Johannes van Espelo en Jantje van Dreven / Op heden den Twaalfden April agttien honderd
Zeventien des voormiddags ten half Twaalf Uren compareerden voor Ons Mr Martinus Adrianus
van Ommeren Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Johannes van Espelo, Jongman, oud ruim Zes en Twintig Jaren, van beroep Boeren
Knegt, geboren en wonende te Wageningen, Zoon van wylen Cornelis Hannissen van Espelo, en
Adriana Beumer, in leven Echtelieden, beide gewoond hebbende en te Wageningen overleden,
Bruidegom ter eenre / en Jantje van Dreven, Jongedochter, oud ruim Twee en Twintig Jaren, Zonder vast beroep, geboren en wonende te Wageningen Dochter van Jelis van Dreven, Tabakker
wonende te Wageningen en wylen Beleke Troost in leven Echtelieden ter dezer Steede overleden
Bruid ter anderer Zijde / Zynde Bruids Vader alhier tegenwoordig en in dit Huwelyk toestemmende
/ welke Ons hebben verzogt om het Huwelijk, het welk zij voornemens zijn onderling aan te gaan,
te voltrekken, en gelet dat de afkondigingen voor het Huis der Gemeente alhier hebben plaats
gehad, voor de eerste maal op Zondag den Dertigsten Maart des Jaars Een Duizend Acht Honderd
en zeventien des voormiddags ten half Twaalf uren / en voor de tweede maal op Zondag den Zesden
April daaraanvolgende mede des voormiddags ten half Twaalf Uren / en de acten daar van
behoorlijk zijn opgemaakt en geaffigeerd, zonder dat ons eenige oppositie tegen dit huwelijk is
aangekondigd, doende regt aan hun verzoek, na alvorens te hebben doen voorlezen de bijgebragte,
en aan deze Acte geannexeerde stukken, als 1o Een Attest van onvermogen tot de betaling van de in
deze vereischt wordende Zegels afgegeven door Heeren Burgemeesteren dezer Stad / 2 o Zyn
Comparants Doop Extract / 3o Het dood Extract van Zyn Comparants Vader terwyl uit de
natemeldene Acte van bekendheid blykt: Dat Cornelis Hannissen van Espelo in het Register der
overledenen abusivelyk Cornelis Hannissen genoemd wordt / 4o Het dood Extract van zyn Comparants Moeder / 5o Een Acte van bekendheid voor den Heere Vrederegter van dit Kanton geadsisteert
met deszelfs fungeerende Griffier, door vier Getuigen, den Acht en Twintigsten Maart dezes Jaars,
Gratis binnen Wageningen gepasseert, en den tweeden April daar aan volgende alhier geregistreert
– Subentreerende deze Acte voor het Dood Extract van Zyns Comparants Grootvader / 6o Het dood
Extract van zyn Comparants grootmoeder beide van vaders Zyden / 7 o Een Attest afgegeeven door
den Luitenant Colonel en Eerste Luitenant der vyfde Compagnie Landmilitie in dato Arnhem den
12 Maart 1814 waaruit blykt dat Johannes van Espelo aan zyne verpligting by de Nationale Militie
heeft voldaan [8o Haar Comparantes Doop Extract / 9o Het Dood Extract van Haar Comparantes
Moeder / 10o De Acte van opneming in Ondertrouw van den Negen en Twintigsten Maart
Jongstleden / 11o De Acte van Huwelyksafkondiging en de bekendmaking daarvan] / En het Zesde
Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, geintituleerd van de Huwelijken, hebben Wij aan
Bruidegom en Bruid afgevraagd, of zij elkander tot Echtgenoten willen nemen, en elk hunner zulks
afzonderlijk met Ja beantwoord hebbende, verklaren Wij Ondergeteekende Burgemeester, in naam
der Wet dat Johannes van Espelo en Jantje van Dreven door een wettig Huwelijk aan elkander zijn
verbonden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenswoordigheid van Hermanus
Koning Timmerman oud vyf en veertig Jaren, Hendrik Reinhard Schoenmaker oud Zeven en Dertig
Jaren, Marinus van Baak, Kleermaker, oud Zeven en Dertig Jaren, en Jesaias van Mossel,
Verwersknegt, oud Dertig Jaren, Getuigen ten dezen verzocht en in deze Gemeente woonachtig, die
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gedeclareert hebben; geene Bloed of Aanverwanten van voornoemde Gehuwde Personen te Zyn, /
welke dezelve na voorlezing met en benevens ons als hebbende de Comparanten verklaard niet te
kunnen Schryven geteekend hebben. // [cc 1982-1999 tB]
– Jelis (Jelis) van Dreeven:
26-4-1817: Huwelijksregister gemeente Wageningen, 26-4-1817 No. 6 / Huwelyks-acte van Zweer
van Dreeven en Wouterke Peppel / Op heden den Zes en Twintigsten April agttien honderd en
Zeventien des voormiddags ten half twaalf uren, compareerden voor Ons Mr Martinus Adrianus van
Ommeren, Burgemeester van Wageningen, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Zweer van Dreeven, Jongman, oud Negen en Twintig Jaren, geboren en wonende te
Wageningen, van beroep Daghuurder, Zoon van Jelis van Dreeven, halve Tabakker, wonende te
Wageningen, en Beleke Troost te Wageningen overleden, Bruidegom ter eenre / en Wouterke
Peppel, Jongedochter, oud ruim Zes en Twintig Jaren, geboren en wonende te Wageningen, Zonder
vast beroep, dochter van Evert Lubberts Peppel, Tabakker, en Janna Peters zonder beroep, wonende
te Wageningen, Bruid ter anderer Zijde. – Zynde Bruidegoms Vader en Bruids ouders gezamentlyk
alhier tegenwoordig en in dit Huwelyk toestemmende / welke Ons hebben verzogt om het Huwelijk,
het welk zij voornemens zijn onderling aan te gaan, te voltrekken, en gelet dat de afkondigingen
voor het Huis der Gemeente alhier hebben plaats gehad, voor de eerste maal op Zondag den
Dertienden April dezes Jaars, des voormiddags ten half Twaalf Uren / en voor de tweede maal op
Zondag den Twintigsten April daar aan volgende, mede des voormiddags ten half Twaalf Uren / en
de acten daar van behoorlijk zijn opgemaakt en geaffigeerd, zonder dat ons eenige oppositie tegen
dit huwelijk is aangekondigd, doende regt aan hun verzoek, na alvorens te hebben doen voorlezen
de bijgebragte, en aan deze Acte geannexeerde stukken, als 1o Zyn Comparants Doop Extract / 2o
Het Dood Extract van Zyn Comparants Moeder / 3o Een Attest afgegeven namens den Heere Gouverneur dezer Provincie, waaruit blykt dat de Comparant niet aan de Land Militie heeft kunnen voldoen / 4o Haar Comparantes Doop Extract / 5o De Acte van der Comparanten opneming in ondertrouw van den Twaalfden April dezes Jaars en / 6o De Acte van Huwelyks afkondiging en de
bekendmaking daarvan / En het Zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, geintituleerd van de
Huwelijken, hebben Wij aan Bruidegom en Bruid afgevraagd, of zij elkander tot Echtgenoten
willen nemen, en elk hunner zulks afzonderlijk met Ja beantwoord hebbende, verklaren Wij Ondergeteekende Burgemeester, in naam der Wet dat Zweer van Dreeven en Wouterke Peppel door een
wettig Huwelijk aan elkander zijn verbonden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, in
tegenswoordigheid van Jan Peters, halve Tabakker, oud acht en veertig Jaren, Jan van den Born,
boerenknegt, oud Zes en Veertig Jaren, Peter van Gelder, Kleermaker, oud Twee en veertig Jaren,
en Arnoldus Wentholt Leerlooyers Knegt, oud Zes en Dertig Jaren, Getuigen ten dezen verzocht en
in deze Gemeente woonachtig, die gedeclareerd hebben geene bloed of Aanverwanten van voornoemde Gehuwde personen te Zijn. / welke dezelve na voorlezing met en benevens ons als hebbende de Comparanten verklaard niet te kunnen schryven geteekend hebben. // [cc 1982-1999 tB]
– Jelis (Jelis) van Dreeven:
13-9-1817: Huwelijksregister gemeente Wageningen, 13-9-1817 No. 15 / Huwelyks-acte van Aart
Randwijk en Tryntje van Dreeven / Op heden den Dertienden September agttien honderd Zeventien
des middags ten twaalf uren compareerden voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Aart Randwyk Jongman oud Vier en Twintig Jaren van beroep Arbeider geboren en wonende te Wageningen
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Zoon van wylen Peter Randwyk in leven Soldaat overleden te Wageningen en Johanna Margrita
van Wyk zonder vast beroep te Wageningen woonachtig Bruidegom ter eenre / en Tryntje van
Dreeven meerderjarige Jongedochter oud Acht en Twintig Jaren geboren en wonende te Wageningen dochter van Jelis van Dreeven halve Tabakker te Wageningen woonachtig en wylen Beleke
Troost in leven Echtelieden te Wageningen overleeden Bruid ter anderer Zyde. – Zynde Bruidegoms Moeder en Bruids vader alhier tegenwoordig en in dit Huwelyk toestemmende / welke Ons
hebben verzogt om het Huwelijk, het welk zij voornemens zijn onderling aan te gaan, te voltrekken,
en gelet dat de afkondigingen voor het Huis der Gemeente alhier hebben plaats gehad, voor de
eerste maal op Zondag den Een en Dertigsten Augustus dezes Jaars des voormiddags ten half
Twaalf Uren en voor de tweede maal op Zondag den Zevenden September daaraanvolgende mede
des voormiddags ten half Twaalf Uren en de acten daar van behoorlijk zijn opgemaakt en
geaffigeerd, zonder dat ons eenige oppositie tegen dit huwelijk is aangekondigd, doende regt aan
hun verzoek, na alvorens te hebben doen voorlezen de bijgebragte, en aan deze Acte geannexeerde
stukken, als 1o Zijn Comparants Doop Extract / 2o Het dood Extract van Zyn Comparants Vader /
Zynde ons uit het Register der Nationale Militie van den Jare Achttien Honderd Zestien gebleken
(als het Certificaat van den Heere Gouverneur dezer Provincie daarvoor nog niet ingekomen Zynde)
dat den Comparant numero Zeven en Zeventig in dat Jaar voor de Land militie getrokken heeft en
tot heden dat nommer niet opgeroepen Zynde hy alzoo aan Zyne Verpligting voor de Land militie
heeft voldaan / 3o Het Doop Extract van de Bruid / 4o Het Dood Extract van Bruids Moeder / 5o De
Acte van der Comparanten opneming in ondertrouw van den Dertigsten Augustus dezes Jaars / 6 o
De Acte van Huwelyks afkondiging en de bekendmaking daarvan / En het Zesde Hoofdstuk van het
Burgerlijk Wetboek, geintituleerd van de Huwelijken, hebben Wij aan Bruidegom en Bruid
afgevraagd, of zij elkander tot Echtgenoten willen nemen, en elk hunner zulks afzonderlijk met Ja
beantwoord hebbende, verklaren Wij ondergeteekende Burgemeester, in naam der Wet dat Aart
Randwyk en Tryntje van Dreeven door een wettig Huwelijk aan elkander zijn verbonden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenswoordigheid van Gysbartus van Nieuwenhuyzen
Schoenmaker oud Zeven en veertig Jaren, Joannes Josephus Klaassen Kleermaker oud Vyftig Jaren,
Joannes Franciscus Koopman, Mandemaker, oud Negen en Veertig Jaren en Elbartus Horsting,
Rademaker oud Acht en Twintig Jaren, Getuigen ten dezen verzocht en in deze Gemeente
woonachtig die gedeclareerd hebben geene Bloed of aanverwanten van de Gehuwde Personen te
zyn / welke dezelve na voorlezing met den eerstgenoemden Comparant (als hebbende de
tweedegenoemde Comparante na gedane aanmaning verklaard niet te kunnen schryven) en ons
geteekend hebben. // [cc 1982-1999 tB]
– Jisk (Jisk) Drijver:
19-4-1945: Kennisgeving en dankbetuiging d.d. 19-4-1945 (huisarchief De Engelwijk): Hierbij
geven we U kennis, dat onze lieve Man, Vader, Zoon en Broer Abe Drijver, oud 33 jaar / te Anholt
(D.) overleden op 9 Oct. 1944, heden ter aarde is besteld te Gendringen. / Aan allen, die daartoe
hebben medegewerkt en allen, die hun medeleven betoond hebben gedurende de afgeloopen
maanden en nu, onzen innigen dank. / Gendringen, E. Drijver-Oost [en] Jisk / Leeuwarden, J.
Drijver [en] J. Drijver-Post [en] Hinke / Nijeveen, Jac Oost [en] F. Oost[-]v.d. Weide / Alb.
Kalteren [en] J. Kalteren-Oost en Kinderen / Elias [en] Hinke / Rinze [en] Jentje / Gendringen, 19
April 1945. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Jantje) van Dreven:
12-4-1817: Huwelijksregister gemeente Wageningen, 12-4-1817 No. 3 / Huwelyks-acte van
Johannes van Espelo en Jantje van Dreven / Op heden den Twaalfden April agttien honderd
Zeventien des voormiddags ten half Twaalf Uren compareerden voor Ons Mr Martinus Adrianus
van Ommeren Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Johannes van Espelo, Jongman, oud ruim Zes en Twintig Jaren, van beroep Boeren
Knegt, geboren en wonende te Wageningen, Zoon van wylen Cornelis Hannissen van Espelo, en
Adriana Beumer, in leven Echtelieden, beide gewoond hebbende en te Wageningen overleden,
Bruidegom ter eenre / en Jantje van Dreven, Jongedochter, oud ruim Twee en Twintig Jaren, Zonder vast beroep, geboren en wonende te Wageningen Dochter van Jelis van Dreven, Tabakker
wonende te Wageningen en wylen Beleke Troost in leven Echtelieden ter dezer Steede overleden
Bruid ter anderer Zijde / Zynde Bruids Vader alhier tegenwoordig en in dit Huwelyk toestemmende
/ welke Ons hebben verzogt om het Huwelijk, het welk zij voornemens zijn onderling aan te gaan,
te voltrekken, en gelet dat de afkondigingen voor het Huis der Gemeente alhier hebben plaats
gehad, voor de eerste maal op Zondag den Dertigsten Maart des Jaars Een Duizend Acht Honderd
en zeventien des voormiddags ten half Twaalf uren / en voor de tweede maal op Zondag den Zesden
April daaraanvolgende mede des voormiddags ten half Twaalf Uren / en de acten daar van
behoorlijk zijn opgemaakt en geaffigeerd, zonder dat ons eenige oppositie tegen dit huwelijk is
aangekondigd, doende regt aan hun verzoek, na alvorens te hebben doen voorlezen de bijgebragte,
en aan deze Acte geannexeerde stukken, als 1o Een Attest van onvermogen tot de betaling van de in
deze vereischt wordende Zegels afgegeven door Heeren Burgemeesteren dezer Stad / 2 o Zyn
Comparants Doop Extract / 3o Het dood Extract van Zyn Comparants Vader terwyl uit de
natemeldene Acte van bekendheid blykt: Dat Cornelis Hannissen van Espelo in het Register der
overledenen abusivelyk Cornelis Hannissen genoemd wordt / 4o Het dood Extract van zyn Comparants Moeder / 5o Een Acte van bekendheid voor den Heere Vrederegter van dit Kanton geadsisteert
met deszelfs fungeerende Griffier, door vier Getuigen, den Acht en Twintigsten Maart dezes Jaars,
Gratis binnen Wageningen gepasseert, en den tweeden April daar aan volgende alhier geregistreert
– Subentreerende deze Acte voor het Dood Extract van Zyns Comparants Grootvader / 6o Het dood
Extract van zyn Comparants grootmoeder beide van vaders Zyden / 7 o Een Attest afgegeeven door
den Luitenant Colonel en Eerste Luitenant der vyfde Compagnie Landmilitie in dato Arnhem den
12 Maart 1814 waaruit blykt dat Johannes van Espelo aan zyne verpligting by de Nationale Militie
heeft voldaan [8o Haar Comparantes Doop Extract / 9o Het Dood Extract van Haar Comparantes
Moeder / 10o De Acte van opneming in Ondertrouw van den Negen en Twintigsten Maart Jongstleden / 11o De Acte van Huwelyksafkondiging en de bekendmaking daarvan] / En het Zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, geintituleerd van de Huwelijken, hebben Wij aan Bruidegom en
Bruid afgevraagd, of zij elkander tot Echtgenoten willen nemen, en elk hunner zulks afzonderlijk
met Ja beantwoord hebbende, verklaren Wij Ondergeteekende Burgemeester, in naam der Wet dat
Johannes van Espelo en Jantje van Dreven door een wettig Huwelijk aan elkander zijn verbonden.
/ Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, in tegenswoordigheid van Hermanus Koning
Timmerman oud vyf en veertig Jaren, Hendrik Reinhard Schoenmaker oud Zeven en Dertig Jaren,
Marinus van Baak, Kleermaker, oud Zeven en Dertig Jaren, en Jesaias van Mossel, Verwersknegt,
oud Dertig Jaren, Getuigen ten dezen verzocht en in deze Gemeente woonachtig, die gedeclareert
hebben; geene Bloed of Aanverwanten van voornoemde Gehuwde Personen te Zyn, / welke dezelve
na voorlezing met en benevens ons als hebbende de Comparanten verklaard niet te kunnen
Schryven geteekend hebben. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Jantje) van Dreeven:
23-7-1821: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 23-7-1821 No. 26. / Op heden den Drie en
twintigste Julij des jaars agttien honderd een en twintig, des namiddags ten half Een uren,
compareerde voor Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen,
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / George Heckel oud veertig Jaren,
Schoenmaker / en Hendrik Engelbart van Rennes oud Zeven en Twintig Jaren, Bode bij dit Stads
bestuur beide wonende te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Jelis van Espelo, geboren
te Wageningen, Zoon van Johannes van Espelo Arbeider, en Jantje van Dreeven beide geboren en
woonende alhier, op den Een en twintigsten July dezes Jaars S’avonds om half Zeven uren in den
ouderdom van Twaalf weken in de Boterstraat dezer Stad La A No 271 is overleden. / Waar van Wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend / M.A.
van Ommeren / G: Heckel / H E van Rennes // [cc 4-2-2002/4-3-2002 tB]
– Johanna (Johanna) Driever:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4415), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 722:
– Woonplaats: Ysselhunten
– Huisnummer: 522
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 8)
– Naam: Johanna [Driever]
– Geboortedatum: den 6 Maart 1821
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 5, 6, 7 & 8. vertrokk~ // [cc 21-10-2004/16-5-2005 tB]
– Johanna (Johanna) Driever:
1-3-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-3-1839 No. 22. / Heden den eersten der
maand Maart een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewyk van
Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen / Gradus Eltink van beroep dagloner oud achtenVyftig jaren, en Antonius Franciscus
Bouman van beroep Landbouwer oud Veertig jaren, beide te Etten in deze Gemeente woonachtig, /
dewelke ons hebben verklaard, dat op den eersten der maand Maart des jaars achtien honderd negen
en dertig des morgens ten vier uren, in het huis No. 536a te Etten binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zeventien Jaren is overleden Johanna Driever, Zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van wylen Derk Driever en van diens nagelatene
weduwe Geertruid Giesen, Zonder beroep in deze Gemeente woonachtig / Van welke verklaring,
wij deze acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / met de Comparanten / G Eltink / A F
Bouman / v.Woelderen // [met potlood in de marge (ter hoogte van “Etten”):] Ja // [cc 1982-1999
tB]
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– Johanna (Joanna) Driver:
26-3-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 26-3-1863 No. 30 / Heden den zes en twintigsten
Maart achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen /
Lambertus Koops oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer en Johannes Heijltjes oud
veertig jaren, van beroep landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben verklaard, dat op den vijf en twintigsten Maart dezes jaars, des morgens ten vier uren, in het huis No.
17 in Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en vijftig jaren is overleden: Gradus van Ampting, eigenwerkdoende, geboren en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van
Joanna Driver, arbeidster wonende te Lengel, voormeld en zoon der echtelieden Reinirus van
Ampting en Helena Koster, beiden overleden. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na
voorlezing onderteekend met de aangevers. / L Koops / J Heyltjes / C v Hugenpoth // [cc 14-62000/ 14-1-2002 tB]
– Johanna Berendina (Anna Berendina) Driever:
16-1-1885: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-1-1885 No 9. / Heden den Zestienden der
maand January achttien honderd vijf en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van der Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Albertus Driever van beroep Voerman oud een en veertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aleida Makrander zyne huisvrouw, zonder beroep op
vrijdag den Zestienden der maand January achttien honderd vijf en tachtig, des nachts ten een uren,
ten huize van hem comparant op den Pol Wijk D No. 99 binnen deze Gemeente, is bevallen van een
kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Anna Berendina. /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Bernardus Wiltink
van beroep arbeider oud twee en zestig jaren, en Thomas Hermanus Evers van beroep gemeentebode oud negen en twintig 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. / A Driever / B Wiltink / T.H. Evers / V D Laar. // [cc 19821999 tB]
– Johanna Gerharda (Johanna Grada) Drevers:
1838: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 348: / 1838 Aangenomen / Alof Jan Hengeveld / Gerrit Jan Wensink / Willem Romp /
Berendina Onstink / Gerritjen Westerveld / Johanna Grada Drevers / Johanna Chatarina Berendina Scholten / Aaltjen Busink / Gijsbertha Ilmer / Wilhelmina Krane / Hendrika Johanna Geurink //
[cc 1982-1999 tB]
– Johanna Margaretha (Anna Margaretha) Driever:
19-6-1912: Geboortenregister gemeente Gendringen, 19-6-1912 No. 143 / Heden den negentienden
Juni negentien honderd-twaalf, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Johannes Hendrikus Beijer oud zevenendertig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende
in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Margaretha Driever, zonder beroep
op den achttienden Juni dezes jaars, des avonds ten half elf ure, ten huize van hem aangever te Ulft
nummer honderdvijftien binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk
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geslacht, welk kind zal genaamd worden Antonius Johannes / Waarvan wij deze Akte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Theodorus Bluemer, oud zevenenvijftig jaren, van beroep
landbouwer en Bernardus Berendsen oud tweeenvijftig jaren, van beroep fabriekarbeider beiden
wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. / J H
Beijer / Th. Bleumer / B Berendsen / W.S.Tervoert // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Maria (Anna Maria) Driever:
7-1-1911: Geboortenregister gemeente Gendringen d.d. 7-1-1911 No 3 / Heden den zevenden
Januari negentien honderd-elf, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen: / Albertus Driever oud achtentwintig jaren, van beroep voerman wonende in deze
Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Willemina Maria Nijland, zonder beroep op den
zevenden Januari dezes jaars, des morgens ten zes ure, ten huize van hem aangever te Pol nummer
zesenvijftig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind
zal genaamd worden Anna Maria / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerhard Salemink, oud vierendertig jaren, van beroep arbeider en Thomas Hermanus
Evers oud vijfenvijftig jaren, van beroep Ambtenaar ter Secretarie beiden wonende in deze
Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johan) Drijver:
7-6-1723: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 24): // Ordre en volmaght op den
Hr Dr Osw Pet: Hoevel in saacke Contra de Hr Johan Willem Hagen wegens de Schaepsdrift. // Wy
Johanna &c &c / Alsoo Wy vernomen hebben dat de Heer Johan Wil: Hagen Nomine Uxoris ter
oorsake van eene gepraetendeerde Schaepsdriffte op de Aeswynse Straete den Scheuter Johan
Dryver in Cas van gesustineerde attentaten voor den Hove provintiaal wederom heeft doen Citeren,
waer van in Cas van geen Compositie der voorgaende procedure den dagh regtens sal wesen op
aenstaende Vrijdagh; en het Dienstigh is tot maintenue van ons Reght als voornamste geërffde
aldaer, en voordeeligh omtrent de Voorgaende procedure, van ons Ratione Interesse wederom te
voegen met den geciteerden Scheuter Johan Drijver / Soo ist dat wij hier mede Committeren en
Authoriseren onsen Volmr: Osw: P: Hoevel, om sigh, in Cas de voorgaende procedure in der
minnen voor Heeren Commissarien van den Hove, niet en moghte worden geassocieert uyt onsen
Name te voegen, en met en beneffens den voorsz~: Scheuter die Saacke te bepleijten, en denselven
daerinne t’ assisteren, voorts daerinne onsers als gevoegdens meeste voordeell te soecken, en
wyders te doen en te Laeten, als daerinne naer Raade sal bevinden te behooren sullende voorgoet en
van waerde houwden alle t’geene in desen door onsen gecommitteerden sal worden gedaen. / Sig~:
opt Slott S’Heerenbergh den 7 Junij 1723: / Johanna. ~ // [cc 21-1-2003/3-3-2003 tB]
– Johannes (Jan) Driever:
10-6-1763: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 145 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke
rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Jan Driever
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 10. Juin 1763. // [cc 29-8-2008/29-11-2008 tB]
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– Johannes (Jan) Driever:
20-2-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 20-2-1816 No 3 / Heden den twintigsten der maand
februarij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons M r
Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente ’s
Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Harman Putman daghuurder oud agt en twintig
jaren, / en Jan Berendsen daghuurder oud Zeven en Veertig jaren / beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negentienden der maand februarij des jaars
1816, des S’morgens ten Zes uren, in het huis No. 3 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
Zeven en Zestig jaren is overleden Jan Driever Zoon van Derk Driever en Sibilla Melissen
overleeden in deeze gemeente als Landbouwer / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Driever:
31-3-1819: Jan Driever (11 jr.), zoon van Arend Driever te Our (zie aldaar); vermeld in AHAdocument 8190331a // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Driever:
30-5-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 30-5-1822 No 85 / Heden den Dertigsten der maand
Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des Morgens [#middags] om Acht uren, is voor ons
Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Reinder Jansen, Eigen werk doende oud Vyftig jaren, woonachtig
te Lengel in deze Gemeente, / dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een
Zoon welke zijne Ehevrouw Johanna Meijer oud Zeven en dertig jaren, op woensdag den Negen en
twintigsten der maand Mei dezes jaars des Namiddags ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt; en aan
welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jan / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Driever dagloner oud Vijf en vijftig jaren, en van jurjen
van Bree Landbouwer oud Acht en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk
door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij, na in twee daartoe bestemde
Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den declarant
en laatst genoemde getuigen verklarende den Eerst genoemde getuigen niet te kunnen schryven. /
[in de marge: Geboorte van Jan Jansen] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Driever:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4081), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 648:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 472
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 3)
– Naam: Jan [Driever]
– Geboortedatum: den 28 Sept 1807
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 16-9-2004/30-4-2005 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – DREVEN en DRIEVER (nr. 206-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 30

– Johannes (Joannes) Driever:
26-10-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-10-1833 No [71, veranderd in:] 72 /
Heden den Zes en twintigsten der maand October een duizend acht honderd drie en dertig, des
voormiddags om tien uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Overgoor, landbouwer oud Een en Zestig jaren, en Hendrik Jan Aalders landbouwer oud
Een en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
heden Zaturdag den Zes en twintigsten der maand October een duizend acht honderd drie en dertig,
des morgens ten Drie uren, in het huis No. 472 in Oer binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
Vyf en twintig Jaren is overleden Joannes Driever, buiten beroep, geboren en woonachtig in deze
gemeente, flankeur by het derde Bataillon der dertiende afdeeling Nationale Infanterie met
onbepaald verlof in deze Gemeente, Zoon van de Ehelieden Arend Driever en Gerritjen Seesink,
Landbouwers in deze Gemeente woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. / D
Overgoor / H:J: Aalders / v.Woelderen // [cc 27-6-2003/13-5-2006 tB]
– Johannes (Jan) Driver:
2-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 2-1-1834 No 2. / Heden den Tweeden der maand
Januarij des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om Elf uren, is voor ons M r Jan
Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Aleida Te Raaij, dagloneres, weduwe van Bart van Gessel, /als zijnde bij de Geboorte tegenwoordig geweest/, oud Zes en
Vijftig jaren, wonende te Lengel in deze Gemeente No. 14. / dewelke ons verzocht heeft op te
maken acte van geboorte van eenen Zoon welken Hendrina van Gessel, ongehuwd, dienstmeid, oud
vier en twintig Jaren, wonende te Lengel in deze Gemeente, No 14, [#jaren], op Woensdag den
Eersten der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welken Zij verklaard heeft den voornaam te willen geven van Bart. / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Driver, daglooner, oud Zeven en Zestig jaren, wonende te
Lengel, in deze Gemeente No. 15. en van Johannes van Hall, daglooner, oud Acht en twintig jaren,
wonende te Lengel, in deze Gemeente No. 14. opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze
mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, hebbende de declarante en getuigen verklaard niet te
kunnen schrijven. / [in de marge:] Geboorte van Bart van Gessel. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Dryver:
13-1-1835: Overlijdensregister gemeente Bergh, 13-1-1835 No 3. / Heden den Dertienden der
maand January een duizend acht honderd vijf en dertig des voormiddags om Elf uren zijn voor ons
Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Dryver, daglooner
oud acht en Zestig jaren, wonende te Lengel in deze Gemeente No. 15 / en Johannes van der
Meulen, Stoelenmaker oud veertig jaren, wonende te Lengel in deze Gemeente No. 9 / dewelke ons
hebben verklaard, dat op den Twaalfden der maand January dezes jaars, des middags ten twaalf
uren, in het huis No. 10 te Lengel binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een Jaar is
overleden Lamberdina Kaak, geboren en woonachtig geweest te Lengel voornoemd, dochter van
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Hendrik Kaak daglooner en Lamberdina Winters, Ehelieden, te Lengel voornoemd woonachtig /
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend, met den tweeden Declarant, terwyl de Eerste verklaard heeft niet te kunnen schryven.
/ [in de marge:] Overlyden van Lamberdina Kaak. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Driever:
14-3-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 14-3-1878 No. 48. / Heden den Veertienden
der maand Maart achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes Driever van beroep Schoenmaker oud Zes en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Giesbers, Zyne huisvrouw, Zonder
beroep op Woensdag den Dertienden der maand Maart achttien honderd acht en zeventig, des
avonds ten half acht uren, ten huize van hem Comparant in Ulft Wijk D N o. 15 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn
gegeven van Berendina Geertruida. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Theodorus Legeland van beroep Arbeider oud Zes en Zestig jaren, en
Johannes Bernardus Smeenk van beroep Winkelier oud vyf 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 laatstgenoemden getuige,
hebbende de eerstgenoemde daartoe aangezocht zynde verklaard niet te kunnen Schryven, als Zulks
niet geleerd hebbende. / J Driever / J B Smeenk / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Driever:
19-1-1881: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-1-1881 No. 6. / Heden den negentienden
der maand Januarij achttien honderd een en tachtig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, / Willem Kemperman van beroep Klompenmaker oud twee en dertig jaren,
en Johannes Evers van beroep Gemeentebode oud zeven en twintig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op [#dings] [in de marge: maan / renvooy en
doorhaling van een woord goedgekeurd] dag den Zeventienden der maand January achttien honderd
een en tachtig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk D No 17 in Ulft binnen deze Gemeente, is
[#overleden in den ouderdom van] Verlost van een kind van het Vrouwelyk geslacht Johanna
Giesbers, Zonder beroep, echtgenoote van Johannes Driever, Schoonmaker, wonende in deze
gemeente, Welk kind als levenloos is aangegeven. / 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Driever:
8-1-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-1-1886 No. 7 / Heden den achtsten der maand
January achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Martinus Theodorus Bongers van beroep Smid oud negen en twintig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Grada Kleinegris Zyne huisvrouw, zonder beroep op
donderdag den Zevenden der maand January achttien honderd zes en tachtig, des avonds ten half
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zes uren, ten huize van hem comparant in Ulft Wijk D No. 20 binnen deze Gemeente, is bevallen
van een kind, van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Wilhelmus Martinus / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes
Driever van beroep Schoenmaker oud Vier en Veertig jaren, en Hendricus Theodorus Nieuwenhuis
van beroep Veearts oud vyf en Zestig 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Driever:
27-2-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 27-2-1886 No. 45 / Heden den zeven en
twintigsten der maand Februarij achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Johannes, Hendricus Everhardus Westerhof van beroep kleermaker oud acht en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Henrica Ensmann zijne huisvrouw, zonder beroep op Zaturdag den zeven en twintigsten der maand Februarij
achttien honderd zes en tachtig, des nachts ten vijf uren, ten huize van hem comparant in Ulft Wijk
D No. 55 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het mannelijk geslacht, waaraan de
voornamen zijn gegeven van Aloïsius Johannes / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de Getuigen Wilhelmus van de Val van beroep arbeider oud zes en vijftig
jaren, en Johannes Driever van beroep Schoenmaker oud vier 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. / [met potlood in
de marge: “PO”] // [cc 1982-1999 tB]
– K...: nog geen gegevens.
– L...: nog geen gegevens.
– Maria (2x) (Maatjen) van Dreeven:
23-7-1821: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 23-7-1821 No. 27 / Op heden den Drie en
twintigsten Julij agttien honderd een en twintig, des namiddags ten Een uren, compareerde voor Ons
Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen, Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Lubbert van de Peppel oud Zes en veertig Jaren, Tabakker /
en Lubbert Gijsbers van de Peppel oud [Zes>] Zeven en twintig Jaren, Tabakker beide wonende te
Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Maatjen van Dreeven geboren te Wageningen
dochter van Maatjen van Dreeven, geboren te Bennekom en wonende alhier, op den Een en
twintigste Julij dezes Jaars s’morgens om vier uur in den ouderdom van Veertien weken in de
Benedenbuurt dezer Stad La B No 70 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die
na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend / M.A. van Ommeren / l v d peppel / l g v
de peppel // [cc 4-2-2002/5-3-2002 tB]
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– Matthaeus (Matthys) Driever:
19-12-1825: Geboortenregister gemeente Bergh, 19-12-1825 No 141 / Heden den Negentienden der
maand December een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags om negen uur, is voor
ons Arnold Rietveld Burgemeester [#Schout] en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Winters Dagloner [#van beroep] oud Een
en dertig jaren, woonachtig te Lengel, in dit Schoutambt, dewelke aan ons verzocht heeft
optemaken eene acte van geboorte van een Zoon, welke zijne ehevrouw Wilhelmina Ketelaar oud
Zesentwintig jaren, op Zondag den achttienden der maand December dezes jaars, des morgens om
vyf uur, ter wereld heeft gebragt, en aan welk kind hij verklaard heeft de voornamen te willen geven
van Antoon / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Zeger Bosch oud
drie en veertig jaren, van beroep Eigen werk doende, en van Matthys Driever oud Een en dertig
jaren, van beroep dagloner beide woonachtig in dit Schoutambt, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten dezen mede gebragt. / Welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Declarant en Eerstgemelde
Getuige, hebbende de tweede genoemde verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:
Geboorte van Antoon Winters] // [cc 1982-1999 tB]
– Matthaeus (Mathys) Dryver:
14-8-1828: Overlijdensregister gemeente Berg, 14-8-1828 No 62 / Heden den Veertienden der
maand Augustus één duizend acht honderd acht en twintig, des voordemiddags om acht uren, zijn
voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Heering oud Zeven en dertig jaren, dagloner / en
Johannes van der Meulen oud vier en dertig jaren, stoelenmaker / beide wonende te Lengel in deze
Gemeente; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Veertienden der maand Augustus des jaars
achttien honderd acht en twintig, des nachts ten twee uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en dertig Jaren is overleden Willemina Tollenaar,
geboren in het Ambt Doetinchem binnen deze Provincie en woonachtig geweest te Lengel
voornoemd, dochter van wylen de Ehelieden Wolter Tollenaar en Margreta van Dielen, beide in het
ambt Doetinchem voornemd overleden, nalatende haren Eheman Mathys Dryver, dagloner, en drie
kinderen, wonende te Lengel voornoemd. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide Declaranten / [in de marge:]
Overlyden van Willemina Tollenaar // [cc 1982-1999 tB]
– Neuleke: zie sub Cornelia [Dryver]
– Nicolaus (Claes) Drieuer:
1580: Claes Drieuer ein halff ijss / [ijsvrij houden van de Berghse binnengracht; voor 1580]; zie
AHB 1856 // [cc 1982-1999 tB]
– Oswaldus (Osewald) Driever:
21-3-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-3-1816 No 8 / Heden den Een en twintigsten der
maand Maart eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons Mr
Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente ’s
Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Johannes Overgoor Knegt oud Een en dertig jaren, /
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en Hendrik Berentsen Landbouwer oud Negen en twintig jaren / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twintigsten der maand Maart des jaars 1816, des
S’morgens ten Negen uren, in het huis No. 329 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vijf
jaren is overleden osewald Driever Zoon van Derk Driever en grada Heuvels / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Petra (Petronella) Drivers:
14-3-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-3-1843 No 17. / Heden den veertienden
der maand Maart achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Bernadus te Boekhorst van beroep Bierbrouwer oud negen en Zestig jaren,
en Jan Sellen, van beroep Klompenmaker oud acht en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den dertienden der maand Maart
achttien honderd drie en veertig, des middags ten vier uren, in het huis No. 566 in Etten, binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van negen en Zestig jaren is overleden Hendrik van Mierlo,
Winkelier, geboren in de Gemeente Didam, en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van
Berendina Schaap, winkelierster, in deze Gemeente woonachtig en Zoon van wijlen de ehelieden
Cornelis van Mierlo en Petronella Drivers. / 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Dryver:
27-11-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 27-11-1833 No 69 / Heden den Zeven en
Twintigsten der maand November een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om tien
uren zijn voor ons Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen /
Peter Dryver, Landbouwer oud drie en Zestig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 234 /
en Jan Scholten, dagloner oud vyftig jaren, wonende te Beek in deze Gemeente No. 235 / dewelke
ons hebben verklaard, dat op den vyf en twintigsten der maand November dezes jaars, des
voormiddags ten tien uren, in het huis No. 233 te Beek binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van drie en Zeventig Jaren is overleden Jacobus Reyers, Landbouwer, geboren te Hoog Millingen,
Koningryk Pruischen, en woonachtig geweest te Beek voornoemd, Zoon van wylen de Ehelieden
Hendrik Reyers, en Aaltje Schepers, beide overleden te Hoog Millingen voornoemd, nalatende
Zyne Ehevrouw Theresia Kremer, Landbouweres te Beek voornoemd woonachtig / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met
de Declaranten. / [in de marge:] Overlyden van Jacobus Reyers. // [cc 1982-1999 tB]
– Q...: nog geen gegevens.
– R...: nog geen gegevens.
– S...: nog geen gegevens.
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– Theodora (Theodora) Driever:
7-1-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 7-1-1833 No 2 / Heden den Zevenden der maand
January een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor ons M r Jan
Theodorus Van Coeverden Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Besseling dagloner oud
Zeven en veertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 23 / en Willem van Wessel,
Kleermaker oud drie en dertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 22 / dewelke ons
hebben [#verklaard, dat op den ... der maand ... dezes jaars, des ... ten ... uren, in het huis No. ... te ...
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van ... is overleden] vertoond een levenloos kind van het
manlyk Geslacht, hetwelk op den Zesden January dezes Jaars des avonds om tien uren is ter wereld
gebragt door Theodora Driever, oud veertig Jaren, Ehevrouw van Hendrik Willem Rieken,
dagloner, oud dertig Jaren, wonende te Zeddam voornoemd No 22 / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, hebbende de
Declaranten verklaard, niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Overlyden van Rieken dood
vertoond kind van het manlyk Geslacht // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Driever:
20-8-1787: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 131 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun politieke
rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Derk Driever
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 20. Aout 1787. // [cc 29-8-2008/24-11-2008 tB]
– Theodorus (2x) (Derk/Theodorus) Driever:
7-5-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 93): 7mâ Maji [1812] / Baptizatus est Theodorus / filius
legitimus Arnoldi Driever, et Gerardae Sesing Conj: / Susceperunt Derk Driever, et Willemina
Mulderman. // [cc 22-3-2007/1-10-2008 tB]
– Theodorus (Derk) Driever:
20-2-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 20-2-1816 No 3 / Heden den twintigsten der maand
februarij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons M r
Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente ’s Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Harman Putman daghuurder oud agt en twintig jaren, / en
Jan Berendsen daghuurder oud Zeven en Veertig jaren / beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negentienden der maand februarij des jaars 1816, des
S’morgens ten Zes uren, in het huis No. 3 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en
Zestig jaren is overleden Jan Driever Zoon van Derk Driever en Sibilla Melissen overleeden in
deeze gemeente als Landbouwer / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus (Derk) Driever:
21-3-1816: Overlijdensregister gemeente Bergh, 21-3-1816 No 8 / Heden den Een en twintigsten der
maand Maart eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om tien uren, zijn voor ons Mr
Frans De Both Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente ’s
Heerenberg, Provintie Gelderland, verschenen / Johannes Overgoor Knegt oud Een en dertig jaren, /
en Hendrik Berentsen Landbouwer oud Negen en twintig jaren / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twintigsten der maand Maart des jaars 1816, des
S’morgens ten Negen uren, in het huis No. 329 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vijf
jaren is overleden osewald Driever Zoon van Derk Driever en grada Heuvels / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. // [cc
1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Driever:
31-3-1819: Derk Driever (7 jr.), zoon van Arend Driever te Our (zie aldaar); vermeld in AHAdocument 8190331a // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Driever:
15-7-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-7-1826 No 48. / Heden den Vijftienden
der maand Julij, een duizend acht honderd zes en twintig, des Voordemiddags ten negen uren, zijn
voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Willem Thijssen, Landbouwer,
oud Een en Zestig jaren, en Derk te Boekhorst, Dagloner oud Vijftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig; dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den veertienden der maand Julij, achttien
honderd zes en twintig, des voormiddags, ten Elf uren, in het huis No. 522 in IJsselhunten binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van Vijf en dertig Jaren, is overleden Derk Driever, dagloner,
geboren te Emmerik, Koningrijk Pruissen, Eheman van Geertruid Giezen, en Zoon van Albert
Driever, en Gertjen Giezen, beide te Emmerik overleden. / En ons van de waarheid dezer verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met
den eersten Comparant, verklarende den laatsten daartoe aangezogt Zynde, niet te kunnen
Schrijven. // W tijessen. / FWJ De Haes // [cc (webfoto) 14-3-2011/31-5-2012 tB]
– Theodorus (Derk) Driever:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4082), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 648:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 472
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 4)
– Naam: Derk [Driever]
– Geboortedatum: den 9 April 1811
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 16-9-2004/30-4-2005 tB]
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– Theodorus (Derk) Driever:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4412), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 722:
– Woonplaats: Ysselhunten
– Huisnummer: 522
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 5)
– Naam: Derk Driever
– Geboortedatum: den 25 July 1793
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 5, 6, 7 & 8. vertrokk~ // [cc 21-10-2004/16-5-2005 tB]
– Theodorus (Derk) Driever:
1-3-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-3-1839 No. 22. / Heden den eersten der
maand Maart een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewyk van
Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen / Gradus Eltink van beroep dagloner oud achtenVyftig jaren, en Antonius Franciscus
Bouman van beroep Landbouwer oud Veertig jaren, beide te Etten in deze Gemeente woonachtig, /
dewelke ons hebben verklaard, dat op den eersten der maand Maart des jaars achtien honderd negen
en dertig des morgens ten vier uren, in het huis No. 536a te Etten binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zeventien Jaren is overleden Johanna Driever, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van wylen Derk Driever en van diens nagelatene weduwe
Geertruid Giesen, Zonder beroep in deze Gemeente woonachtig / Van welke verklaring, wij deze
acte hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / met de Comparanten / G Eltink / A F Bouman /
v.Woelderen // [met potlood in de marge (ter hoogte van “Etten”):] Ja // [cc 1982-1999 tB]
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– Wesselus (Wessel) Drevers:
1844: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 377: / 1844 / Aangenomen / Herman Obbink / Christiaan Dales / Wessel Scholten / Herman
van Weel / Wessel Drevers / Hendrik Jan Smol / Gerrit Luijmers / Willem Kwak / Bernadus Cornelis Noij / Frederik Rozier [hierachter een kruisje] / Frederik Gorssel / Hendrik Jan Beernink /
Wilmken Onstenk / Hendrika Westerveld / Dersken Messink / Johanna Schilderink // [cc 1982-1999 tB]
– Wesselus (Wessel) Drevens:
8-9-1874: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 8-9-1874 No. 89. / Op heden den achtsten der
maand September een duizend acht honderd vier en zeventig, zijn voor ons Godfried August Baum,
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in het huis der
Gemeente, verschenen, Hermanus Stephanus Drevers oud vierentwintig jaren, van beroep smid,
vader van den overledene, en Martinus Klap oud drie en vijftig jaren, van beroep Koetsier,
grootvader van den overledene beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben
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verklaard, dat op Maandag den Zevenden der maand September, dezes jaars, des nachts ten half vier
uren, in het huis staande aan de Bergstraat Wyk B n: 69 binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van vijftien dagen is overleden Wessel Drevens, geboren en wonende te Doesborgh, zoon van den
eersten Comparant: Hermanus Stephanus Drevens en van Johanna Margaretha Klap, zonder beroep
wonende te Doesborgh / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, welke in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, na voorlezing door ons is geteekend met de Comparanten. / H S
Drevers / M Klap / GABaum // [cc 27-9-2002/18-10-2006 tB]
– Wilhelmina (Willemyntjen) Drijver:
25-11-1792: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 193: den 25 Nov. geb. /
Den 2 Dec. ged. / Agatha Jacoba / [Ouders:] Hendrik Groene woudt, & Willemyntjen Drijver. //
[cc 7-3-2003/7-11-2007 tB]
– Wilhelmina (Willemyntje) Dryver:
19-8-1797: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 245: Den 19 Aug: geb. /
Den 20 dito ged. / Johan Maurits / [Ouders:] Hendrik Groenewoud, & Willemyntje Dryver. // [cc
4-4-2003/1-11-2007 tB]
– Wilhelmina (Willemijntjen) Drijver:
28-4-1800: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 281: den 28 April geb. /
Den 4 May ged. / Corneles Teunis. / [Ouders:] Hendrik Groenewoud, & Willemijntjen Drijver. //
[cc 4-4-2003/27-10-2007 tB]
– Wilhelmina (Willemijna) ten Dryver:
4-2-1803: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 309: Den 4 February geb. /
den 13 dito gedoopt. / Aalbert. [:deze naam lijkt door een overdreven verlenging van de dwarsbalk
in de A geheel te zijn doorgestreept] / [Ouders:] Hendrik Groenewoud, & Willemijna ten Dryver.
// [cc 4-4-2003/24-10-2007 tB]
– Wilhelmina (Willemyna) ten Dryver:
12-5-1806: Doopboek N.H. kerk Angerlo (inv.nr. IXB/18), AHA-volgnr. 342: Den 12 Maij
gebooren, / den 15 dito gedoopt. / Hendrik / [Ouders:] Hendrik Groenewoud, & Willemyna ten
Dryver. // [cc 4-4-2003/21-10-2007 tB]
– Wilhelmus (Willem) Driever:
8-10-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-10-1811 (ongenummerde en volledig met
de hand geschreven akte nr. 60): / Op heden den Agtsten van de maand october Een duisend
agthonderd en Elf Zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Sen. Maire van Gendringen in het
Arrondissement Zutphen Departement den BovenIJssel doende de functien van publiquen
Amptenaar des Burgerlijken Staats Gecompareert Willem Driever Boerderij oud Vyftig Jaaren [en]
Jan Abbink Daghuurder oud Zesendertig Jaaren beide wonende in het Leegmeer in het Canton
Gendringen arrondissement Zutphen Departement den BovenYssel, dewelke hebben Verklaard, dat
Hendrien Van Schriek dogter Van Willem Van Schriek en Ida Van Rossum oud Een en twintig
Jaaren ongehuwd is overleeden Op heden den Agtsten October des Nagts Een Uur ten huize Van
derzelver ouders op den Speelberg / Op Welke Verklaringe aan mij gedaan ik deese Acte heb op
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gemaakt, die de hier Voorgenoemde perzonen Zeggende [be>] de Eerste Willem Driever Een oom
Van de [overled>] overledene en de twede Jan Abink (!) een Nabuur van de Overledene te Zijn met
mij hebben getekent // Wellem Drie ver / Jan Abbing / De Haes. Sen // [cc (webfoto) 12-4-2010/1112-2010 tB]
– Wilhelmus (Guilleaume) Dryver:
15-7-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 56 / [date des actes:] 15
Juillet 1812. / [Nature des actes:] Vente publique de blée, appartenante aux enfants mineurs de feu
Guilleaume van Schriek et [Situé?] à Eikelenberg /:nom de la ferme:/ / [Noms et prenoms des
parties:] Guilleaume Dryver & Guilleaume van Schriek comme tuteurs & Subrogés tuteurs des
enfants mineurs de feu Guilleaume van Schriek / [leur domicile:] Laagmeer / Speelberg [accolade:]
canton de Gendringen / [enrégistrement:] 24 Juillet 1812. fo 26 Ro Ce 2. Dr: 6 fr. 56 ct // [N.B.: Het
originele repertorium verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999
tB]
– Wilhelmus (Willem) Drijver:
31-8-1812: Overlijdensregister gemeente Netterden, 31-8-1812 / In den Jaare Agtienhondert twaalf,
den Een en dertigste Augustus, S’morgens tien uuren, is voor ons Adjoint Maire, in absentie Van de
Maire, der Gemeente Netterden, Canton Gendringen, Departement van den Booven Yssel, Verscheenen, Steven Winters, Schoenmaker oud Zeeven en Vijftig Jaaren, en Willem Drijver, Landbouwer, oud twee en Vijftig Jaaren, byde in deese Gemeente Woonagtig, Welke als Buurlieden
verklaart hebben, dat op den Een en dertigste augustus des Morgens Zeeven uuren, ten huise Zijns
vaders Jan Holtkamp, is overleeden, Gradis Holtkamp, daglooner, in den Ouderdom van Zeven en
twintig Jaaren, Woonende, onder Netterden, heeft d’Eene getuige, met ons, den tegenwoordige Acte
geteekent, na aan hun gedaane voorleesing, de getuigen Steven Winters Verklaart niet te kunnen
schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Drijver:
22-7-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 22-7-1813 nr. 15 / In den Jaare Agtien hondert
Dertien, den twee en twintigste Julij, des Nademiddags om drie uuren, is voor ons Adjoint Maire, in
absentie van de Maire, officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Netterden, Canton
Gendringen Departement van den Booven ijssel, verscheenen Willem Drijver, Landbouwer, oud
twee en vijftig Jaaren, woonende in de gemeente en canton Emmerik [<Gendringen], Departement
van de Lippe, en Hendrik Sales, Landbouwer, oud drie en Veertig Jaaren, woonende in deze
Gemeente, welke ons als Buurlieden Verklaart hebben, dat op den twee en twintigste Julij, des
Morgens Zeeven uuren, in het Huis No 64, is overleeden Hendrina Kniest, HuisVrouw van Jan
Nieuwenhuis, oud Vier en Zeeventig Jaaren, dagloonerse, en hebben de Getuigen, met ons de
teegenwoordige Acte geteekent, na aan hun daar van Voorleezing gedaan was. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Drijver:
6-5-1815: Huwelijksregister gemeente Netterden, 6-5-1815 No. 4 / In het jaar achttien honderd
vijftien den zesde Mey, s’avonds vier uuren zijn voor ons Vice burgemeester, afwezig de Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in
het Gemeente-Huis alhier gecompareert Arnoldus Willemsen, daglooner, oud Zes en dertig jaren,
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geboren te Netterden, wonende te Netterden Provincie Gelderland meerderjarige zoon van Evert
Willemsen, en Johanna de Baij woonende alhier als daglooners, tegenwoordig en toestemmende ter
eenre; – en Elisabeth Siebers, Zonder bedrijf; oud Zes en dertig jaren, geboren te Emmerik,
woonachtig te Emmerik, meerderjarige dochter van Gerhardi Siebers, en Maria van rossum byde
overleeden, zoo als blijkt, uit de hier by gevoegde dood Attesten, ter andere zijde; dewelke ons
hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken, waarvan de
afkondigingen binnen deze Gemeente ter gewoner plaatse zijn geschied, op Zondag den drie en
twintigste April en op Zondag daar aan volgende zynde den dertigste April des Jaars agtien hondert
vijftien, welke afkondigingen meede hebben plaats gehad in de gemeente Emmerik, en daar de
thans in holland bestaande wetten, in emmerik niet worden opgevolgd, is hier van door de pastoor
bewijs afgegeeven; zoo hebben wij, daar ons geene verhindering tegens dit huwelijk is
voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, en na dat de ondergeteekende getuigen, bij eede
verklaart hebben de grootouders van de vaders zyde wel te hebben gekent, als meede de
grootmoeder van de moeders zijde echter niet weeten waar se overleeden zijn de grootvader van de
vaders zijde, blykt uit het hier by gevoegde dood attest overleeden te zijn / alle de bij de Wet
vereischte stukken voorgelezen, alsmede het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek van den
titel over het Huwelijk; en hebben, aan elk der aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij zich tot
man en vrouw nemen wilden, waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven
zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Arnoldus Willemsen en Elisabeth Siebers door
het huwelijk zijn vereenigd, van al het welk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Willem Drijver, Landbouwer oud vyf en vijftig Jaaren, Hendrik Heister, daglooner, oud vijf en
vyftig Jaaren, Hendrik Koenders, landbouwer oud drie en veertig Jaaren, en Jan te Raaij
timmerman, oud Zes en veertig Jaaren, alle woonagtig in deze Gemeente en hebben wij met de
Getuigen [in de marge toegevoegd: uitgenoomen] Hendrik Heister, de moeder van de Bruidigom
welke verklaarde niet te kunnen schrijven deze acte geteekent, op dag en Jaar als booven. // [cc
1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Driever:
5-11-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 5-11-1816 No 42 / Heden den vijfden der maand
November een duizend achthonderd zestien, des voor de middags om Negen uren, is voor ons M r
Johan Theodor van Coeverden Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Steven winters Schoemaker oud twee en
Zestig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een Dochter welke zijne huisvrouw Johanna te veld oud twee en veertig jaren, op
Zondag den derden der maand November, des Smorgens ten drie uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gerritjen / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Holtkamp dagLoond:, oud twee en Zestig jaren, en
van Willem Driever Landbouwer oud Negen en vijftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe
bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. /
uitgenomen den aangeever verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 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)
– Dreven en Driever (ook Drijver e.d.), editie 206-1 (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)
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– Harterink (ook Hartring e.d.), editie 105-1 (G)
– 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)
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Masselink (ook Maslink e.d.), editie 139-1 (G)
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)
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Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), editie 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), editie 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), editie 125-1 (G)
Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), editie 164-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), editie 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), editie 115-1 (G)
Tangelder (ook Tangeler e.d.), editie 188-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), editie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
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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