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AHA-dossier nr. 218-1:

STEVENS
(ook STEEVENS, STEEVENSSEN, STEPHENS. STEVENSEN, STEVES e.d.)

De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA),
digitale afschriften van allerlei bronnenmateriaal, door ondergetekende getranscribeerd en alfabetischchronologisch geordend met behulp van standaard voornamen. Dit is de eerste editie van de collectie
Stevens (AHA-uitgave 218-1). Een overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHA-dossiers 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
scheidingsteken (ook // )
afschrift-/verwerkingsdatum
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, 30 augustus 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaard voornamen:

– A...:
– Abraham Albertus (Abraham Albertus) Stevens:
19-3-1770: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 104v, rechterkolom): / 1770 / [na:
“tot Ledematen aangenomen den 19 Maart”] / Abraham Albertus Stevens / attest naar Zutphen
eod: die [= 31 Maart 1770] // [cc 1982-1999 tB]
– Alberdina: zie sub Alberta; zie ook sub Elisabeth!
– Alberta (Aalbertje) Maassen Steeventje Geurtsen (?):
24-2-1809: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 1340): [1809] / den 26 Maart /
M[oeder]: Steeventje Geurtsen / D[ochter]: Aalbertje Maassen / in onëcht geb: 24 Febr~: [1809] /
op Klein Sweetselaar // [cc 13-9-2002/28-9-2002 tB]
– Alberta (Alberdina) Stevens:
29-3-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 29-3-1823 No 17 / Heden den Negen en twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om twee uren, is
voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Johanna Elisabeth Vietsch huisvrouw van Jan
Luijmes dagloner oud twee en veertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van eene dochter welke [#zijne huisvrouw] Elizabeth (!) Stevens
werkvrouw in dit ambt wonende oud zes en twintig jaren, op zaturdag den negen en twintigsten der
maand Maart 1823, des voordemiddags ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke
[hij>] zij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Everdina / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Kempers dagloner oud negen en Zestig jaren, en
van Hermanus Wolterink dagloner oud drie en Zestig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt,
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend,
hebbende comparante en getuigen verklaard niet te Kunnen Schrijven / S Horsting // [in de marge:]
Bij de acte der voltrekking van het huwelijk tusschen Reijnirus Beijer en Alberdina Stevens, op
heden plaats gehad hebbende, het kind in nevenstaande acte voorkomende met de voornaam van
Everdina, voor wettig erkend zijnde; zoo wordt hiervan melding gemaakt krachtens artikel twee en
zestig van het Burgerlijk wetboek. / doetinchem den negenden Mei des Jaars achttienhonderd drie
en twintig. / de Schout, ambtenaar van den Burgerlijken Stand des ambts Doetinchem / S Horsting
// [cc 1982-1999 tB]
– Alberta (Alberdina/Bartje/Beth/Elisabeth) Stevens:
9-5-1823: Huwelijksregister Ambt Doetinchem, 9-5-1823 No 5 / Heden den Negenden der maand
Mei een duizend acht honderd drie en twintig, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat in het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis verschenen, Reijnirus Beijer oud twintig jaren, dagloner geboren en woonachtig in het Schoutambt Doetinchem minderjarige zoon van Fredericus Beijer dagloner en Aleijda Heijtink ehelieden
wonende in het Schoutambt Doetinchem, hier beide tegenwoordig en mondeling in het huwelijk
toestemmende ter eenre; – en Alberdina Stevens oud vijf en dertig jaren, werkvrouw geboren in
het Schoutambt Angerlo en woonachtig in het Schoutambt Doetinchem meerderjarige dochter van
wijlen de ehelieden Gerret Stevens en Jacoba Hugen ter andere zijde; / dewelke [#in tegenwoordigDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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heid van], na alvorens ingevolge artikel driehonderd een en dertig, eerste afdeeling derde Hoofdstuk
van het burgerlijk wetboek, de twee kinderen met name Gerrit en Everdina, welke de comparante
ter andere zijde Alberdina Stevens, op den achtsten december van het Jaar achttienhonderd een en
twintig en op den negen en twintigsten der maand Maart jongstleden ter wereld heeft gebragt, en
waarvan op de registers van geboorte dezes ambts behoorlijk aangifte is gedaan, voor wettig erkend
te hebben; in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Kempers dagloner, Hermanus Wolterink dagloner,
de eerste getuige oud negen en Zestig Jaren, de tweede getuige oud drie en Zestig Jaren, Jan
Hendrik Jolink dagloner oud veertig Jaren, en Hendrik Hengeveld landbouwer oud Zeven en twintig
Jaren, alle wonende in het Schoutambt Doetinchem, en in geene bloedverwantschap tot de aanstaande echtgenooten staande, door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, ons hebben
verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene
wettige verhindering tegen deze verbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen,
hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van
huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2.
de geboorte acte van het eerstgemelde gewettigde kind, Gerrit genaamd. / 3o de geboorteacte van
het tweede genoemde gewettigde kind genaamd Everdina. / 4o de geboorte of doopacte des bruidegoms. / 5o de geboorte of doopacte der bruid. / 6o het bewijs van overlijden des vaders van de bruid.
/ 7o het bewijs van overlijden der moeder van de bruid. / 8o het overlijden van Hendrien Buitink
grootmoeder van vaderszijde der bruid. / 9o het bewijs van overlijden van Albert Hugen grootvader
van moederszijde der bruid. / 11o het bewijs van overlijden van Harmiena Kniest grootmoeder van
moederszijde der bruid. / 12o het certificaat van onvermogen des bruidegoms, tot bekostiging der
stukken tot voltrekking van het huwelijk benoodigd. / 13o idem van de bruid. / 14o het certificaat
van voldoening aan de nationale militie door den bruidegom. / waarna de bruid met Eede verklaarde
ingevolge advis van den Staatsraad van dertigsten maart achttienhonderd en acht, dat zij in de
geboorte actes der gemelde gewettigde kinderen, en wel in de eerstaangehaalde, abusivelijk
voorkomt met de naam van Bartje Stevens, en in de tweede aangehaalde met de naam van Elizabeth Stevens, veroorzaakt doordien men haar gewoonlijk noemt Bartje en ook wel Beth; dat echter
haar regte naam is Alberdina, en zij eene en dezelfde perzoon is; welke verklaring de getuigen
mede bij Eede gedaan hebben. / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de
wederkeerige regten en pligten der echtgenooten, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben
afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk
een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Reijnirus Beijer en Alberdina Stevens voornoemd door
het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde
registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend, benevens
door de vader des comparants ter eenre, en laatste getuigen; hebbende de comparanten, de moeder
des comparants ter eenre; en drie eerste getuigen, verklaard niet te kunnen schrijven. / fredrik beyer
/ H Hengefelt / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Albertus) Stevens:
2-4-1730: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [2-4-1730, onder het opschrift: “Anno
1730: Den 2 April:”] / [nummer:] 185. Albert Stevens // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Elbert) Willem(sen) Stevensen:
12-3-1773: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 31): / den 21 Maart [1773] /
V[ader]. Willem Stevensen / M[oeder]. Lamertje Reijers / Z[oon]. Elbert / geboren den 12 dito
[1773] // [cc 6-8-2002/31-5-2003 tB]
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– Albertus (Aalt) Steeven(sen) Janssen:
16-1-1783: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 356): [1783] / Den 26 do [=
Jan~:] / V[ader]: Steeven Janssen / M[oeder]: Cornelia Maassen / Z[oon]: Aalt / gebooren den 16
Januarij [1783] // [cc 15-8-2002/19-4-2003 tB]
– Aleida (Aaltjen) Stevens:
16-4-1780: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1780. / [April.] 16. / Willem Jansen Z:v. wijl: Gerrit
Jansen uijt Mechelen. / en Aaltjen Stevens. d:v. Antoni Stevens / beide onder Gendringen / getrouwt alhier [April] 30. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Aleida (Aaltje) Steven(sen):
8-12-1811: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 8-12-1811 / ged. 29-12-1811:] Aaltje /
dochter van Steven Stevensen en Gerritje Hendriks / te Harskamp // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Alyda) Stevens:
9-9-1813: Overlijdensregister gemeente Netterden, 9-9-1813 nr. 19 / In den Jaare Agtienhondert
dertien den Negende September, des Morgens tien uuren, is voor ons Maire, Officier van den
Burgerlyken Stand, der gemeente Netterden, Canton Gendringen, Departement Van den Booven
yssel, verscheenen, Jan Hendrik Heukshorst, Landbouwer oud zes en vijftig Jaaren, en Jan Evers,
daglooner, oud Een en Veertig Jaaren, bijde in deze Gemeente woonagtig, welke Ons als buurlieden
verklaart hebben, dat op den Negende September, des Morgens Zeven uuren, in het huis No 212 is
overleeden, Gerrit Jansen Ongehuwt, Zoon van Wylen Willem Jansen, en Alyda Stevens, oud vijf
en twintig Jaaren, en [hebbe>] heeft den eenen getuigen met ons de teegenwoordige acte geteekent
na aan hun daar van Voorleezing gedaan was / den getuigen J:H: Heukshorst verklaarde niet te
Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Alijda) Stevens:
29-4-1814: Huwelijksregister gemeente Netterden, 29-4-1814 No. 2 / [Op] heeden den Negen en
twintigste April des Jaar[s] agtien honder[t] en veertien des Nademiddags vijf uuren Zijn voor ons
Vice burgermeester in Absentie van den burgermeester Officier van den burgerlijken Stand der
gemeente Netterden Canton Genderingen departement van den boven ijssel In het Gemeente Huis
verscheenen Theodorus Iltink dagloonder geboren en Woonachtig te Anholt Oud twee en dertig
Jaren Weduwenaar van wijlen Johanna Volbring Overleeden den Eersten December des Jaars Een
duizend agthondert en Elf Zoo als blijkt uit de acte van overlijden afgegeeven door den Burgermeester van Anholt meerder Jare Zoon van Hendricus Iltink en Hendina [lees: Hendrina] Elshof bij
de Overleden Zoo als blijkt uit de acten van overlijden den Vader den tweede Januarij agttienhondert Een en de moeder, den Negentiende Maart agttienhondert en Elf afgegeeven door den Burgermeester van Anholt ter Eenere / en Chatarina Jansen dagloonster geboren en woonachtig in
deeze gemeente meerderJarige Dochter van wijlen Willem Jansen overleeden den Negentienden
februarij agtienhondert een Zoo als blijkt uit de acte van Overlijden afgegeeven door den Vice
Burgermeester der Gemeente Netterden en Alijda Stevens dagloonster Woonachtig in deze gemeente Alhier tegenwoordig en toestemmende ter andere Zijde dewelke in bij Zijnde van Evert
Elshof Woonachtig onder Anholt, Oud Zeven [^en] Vijftig Jaren dagloonder en Jacobus Mulderman
dagloonder oud Zes en Vijftig Jaren Woonachtig in deeze gemeente, en Gerrit Wilm Rentink Landbouwer Oud Negen en dertig Jaren Woonachtig In deze Gemeente, en Engelbart Sluiter Landbouwer Oud Zes en dertig Jaaren woonachtig Onder Anholt departement van de Lippe ons verzochten tot voltrekking van het Huwelijk over te gaan / waar op wij beampten van den Civilen Staat
voornoemd aan gezegde verzoek voldoende voorgeleezen hebben ten Eersten de acte van geboorte
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van den Bruidigom, Waar Uit blijkt dat hij gebooren is in de gemeente van Anholt den agtienden
februarij Zeventien hondert twee en tachentig / 2de de acte van geboorte van de Bruid, waar uit
blijkt dat Zij gebooren is den tiende September Zeventien hondert vier en Negentig / ten 3de de acte
van overlijden van de Eerste vrouw waar uit blijkt dat het Eerste Huwelijk ontbonden is van
gezegde Theodorus Iltink / ten 4de de actens van afkondigingen gedaan in deeze gemeente als
meede in de gemeente van Anholt op Zondag den Zeventien den April en op Zondag daar aan
volgende den vier en twintigste April dezes Jaars agtienhondert en veertien des s’morgens Elf uuren
waartegen Niemand in oppositie is gekoomen / ten vijfden de acten van overlijden van Hendricus
Iltink Vader van den Bruidegom waar uit blijkt dat hij overleeden is in de gemeente Anholt op den
tweden Januarij agtien hondert Een / ten Zesden de acte van overlijden van hendrina Elshof Moeder
van den Bruidigom waar uit blijkt dat zij overleeden is in de gemeente Anholt den Negentiende
Maart Een duizent agthondert en Elf / ten Zevenden de acte van overlijden van Willem Jansen de
vader van de Bruid waar uit blijkt dat hij overleden is in de gemeente Netterden den Negentiende
februarij agtien hondert Een / ten agste het Zesde hoofdstuk van den titel van het Huwelijk over de
regten en pligten der Echtgenoten na overeenkomstig de bepalingen van Art: 2 van het Advis van
den StaatsRaad van den 27 Messidor van het dertiende Jaar, den Bruidigom te hebben aangemaand
om ons bij Ede te verklaren dat de plaats waar grootvader en grootmoeder overleden is, en die, waar
Zij Laats gewoont hebben hem onbekend is, en [dat>] nadat hij ons bij Ede verklaart heeft daar van
geen de minste Kennis te dragen: na aan de Vier getuigen de Zelve aanmerking gedaan te hebben,
en deze ons bij Ede hebben verklaart den bruidegom te kennen maar niet te weeten waar Zijn
grootouders gestorven en Laast gewoond hebben, / Zoo hebben Wij aan Theodoris Iltink gevraagd
of hij tot vrouw wil Nemen? en heeft hij ons geantwoord met eene Luide en Verstaanbare Stem dat
hij verlangt verbonden te worden in den Echt met Chatarina Jansen en hebben voorst mede aan
Catharina Jansen gevraagd Wie Zij tot man verkiest te nemen en heeft Zij ons Even Eens met een
Luide en verstaanbare Stem geantwoord dat zij wil trouwen Theodorus Iltink / diensvolgens hebben
wij in Naam der Wet verklaard dat Theodorus Iltink en Catharina Jansen in het Huwelijk verbonden
Zijn. / van al het boven staande Hebben wij deze opgemaakt en overgeschreeven en op bij de Registers en door de vier getuigen en ons getekent is Na gedane voorleezing ten gezegde dagen en Jaren
uitgenomen de Contracterende Partijen en de moeder van de Bruid de welke Verklaarde niet te konnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Alijda) Stevens:
31-1-1815: Overlijdensregister gemeente Netterden, 31-1-1815 No 6 / In het jaar achtien honderd
vijftien den Een en dertigste Januarij S’morgens Negen [^uuren] zijn voor ons viceburgemeester, in
afwezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareerd Arent Bouman, landbouwer,
oud een en Zestig Jaaren, en Bernard Doling, landbouwer, oud twee en veertig Jaaren, byde alhier
welke ons verklaard hebben, dat op den Een en dertigste Januarij des morgens vijf uuren in het Huis
No 212 [<213] Catharina Jansen, oud twintig Jaaren, dagloonster dochter van wylen Willem Jansen,
Alijda Stevens is overleden. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleida) Stevens:
8-9-1816: Overlijdensregister gemeente Netterden, 8-9-1816 No 17 / Heden den Achtsten der
maand September eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Negen uren, zijn voor
ons Mr Johan Theodor Van Coeverden Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Bernardus Döling Landbouwer oud drie en
veertig jaren, en Fredrik Brus Landbouwer oud Zeven en vijftig jaren, beide in deze Gemeente
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woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand September des jaars
1816 des Avonds ten tien uren, in het huis No. 212 binnen deze Gemeente in den ouderdom van
twee en Zestig jaren is overleden Aleida Stevens weduwe van wijlen Willem Jansen Dochter van
wijlen Jan Stevens En Helena Prins / 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]
– Aleida (Aaltje) Stevens:
27-4-1818: Huwelijksregister gemeente Netterden, 27-4-1818 No. 5 / Heden den Zevenentwintigsten der maand April eenduizend achthonderd achttien, des voormiddags om elf uren, zijn voor ons
Mr Frederik Willem Jacob de Haes schout Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Joan Gerard Wilting boereknecht oud vijf en
dertig jaren geboren onder Boekholt en woonachtig te Emmerik, meerderjarige zoon van Joan
Bernard Wilting, dagloner wonende te Bredevoort, zynde hier tegenwoordig en zyne toestemming
tot het aangaan van dit huwelijk verlenende, en van wylen Joanna Gesink ten eenere; – en Joanna
Janssen, boerenwerk doende oud drie en twintig jaren geboren te Ulft en woonachtig in dit
schoutambt meerderjarige dochter van wylen Willem Janssen en Aaltje Stevens ter andere zijde;
dewelke in tegenwoordigheid van Gerret Willem Rentink landbouwer oud vier en veertig jaren, Jan
Wilting veldwachter oud een en veertig jaren, Derk Bruens, assessor, oud twee en veertig jaren en
Hendrik Geurtsen, assessor oud Zeven en vyftig jaren elk wonende te Netterden door partijen als
getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze
verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit
huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij
de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Schoutambt gedaan. / 2. het doopattest van den Bruidegom. / 3. het doodattest van deszelfs moeder. / 4 een afschrift van desselfs paspoort uit den dienst
der Nationale militie. / 5. doopattest der bruid / 6 acte van Notorieteit gepasseerd voor den Notaris
Mr FWJ de Haes en getuigen te Gendringen den vyftiende dezer maand april constaterende het
overlijden der ouders en grootouders van de bruid. / 7. attest van den Pastor te Emmerik ambtenaar
van den Burgerlyken stand houdende dat de afkondigingen aldaar zonder verhindering zyn geschied. / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkerige regten en pligten der echtgenoten, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot
man en vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde
gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd; in naam der Wet verklaard, dat Joan Gerard Wilting en Joanna Janssen door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al het
welk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde
dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met de getuigen nadat den bruidegom de bruid en de
vader des bruidegoms daartoe aangezocht, verklaard hadden niet te kunnen schrijven. // [cc 19821999 tB]
– Aleida (Aaltjen) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4781), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 798:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 577
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 3)
– Naam: Aaltjen Stevens
– Geboortedatum: den 28 Sept 1799
– Godsdienst: R.C.
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– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 18-11-2004/10-6-2005 tB]
– Aleida (Aaltjen) Stevens:
7-6-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-6-1833 No 40 / Heden den Zevenden der
maand Juny 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 Bernadus Raayman, Landbouwer oud
twee en dertig jaren, en Johannes Idink, Landbouwer oud drie en Zestig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den Zesden der maand Junij
een duizend acht honderd drie en dertig, des avonds ten half acht uren, in het huis No. 523 in Ysselhunten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een Jaar en drie maanden is overleden Jan van
Uum, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van de Ehelieden
Arend van Uum en Aaltjen Stevens, daglooners 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. / B. Raayman / J Jdink / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aleida) Stevens:
25-3-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 25-3-1845 No 41. // Heden den vyf en
twintigsten der maand Maart 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 Arend van Uum, van beroep Landbouwer, oud vijf en vijftig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aleida Stevens, Zyne huisvrouw, op
Zaturdag den twee en twintigsten der maand Maart achttien honderd vijf en veertig, des middags ten
vier uren, ten huize van hem Comparant in Oer No 505, binnen deze Gemeente, is bevallen van een
Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Hendrika. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Alexander Gerardus Albertus
Fels, van beroep Timmerman, oud een en dertig jaren, en Jan Klomp, van beroep Boerenwerk
doende, 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
de getuigen, hebbende de Comparant, daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schryven, als Zulks niet geleerd hebbende. // A.G.A. Fels / J Klomp / v.Woelderen // [cc (webfoto nr.
48/288) 7-7-2014/29-8-2014 tB]
– Aleida Hendrica (Aeltjen Hendersken) Steevens:
15-2-1733: RBS 270 (Zeddam): 1733 / Den 15 Dito [= febr.] getrout / Teunis Berentsen Wed r van
Aeltjen Hendersken Steevens uijt Lengel / met Aeltjen Tollenaars J:D: laetst gewoont hebbende in
Ulft, / de Bruijd op attestatie van de Wel Eerw: Heer A. Staering V.D.M. tot Gendringen. // [cc
(fiches) 29-8-2014 tB]
– Antonius (Tonnis) Stevens:
2-4-1730: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [2-4-1730, onder het opschrift: “Anno
1730: Den 2 April:”] / [nummer:] 173. Tonnis Stevens. // [cc 1982-1999 tB]
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– Antonius (Antonius) Stevens:
4-6-1740: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1740 / eodem die [= 4 Juni] / Baptizata
est Joanna / Parentes antonius Stevens et Joanna brinck / Patrini Theodorus messinck et Elijsabeth
brinck. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Antonius (Anton) Steves:
12-2-1742: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1742 / 12. Ejusdem [= febr~.] /
Baptizatus est Leonardus / Parentes Anton steves Et Joanna Tenbrinck / Patrini Henrick Jansen et
Henerina Tenbrinck. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Antonius (Antonius) Stevens:
17-2-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 17 feberv: / Baptizata est
gertrudis / parentes antonius Stevens et Joanna ten brinck / patrini Joannes ten brinck et Joanna ten
brinck // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Antonius (Antonius) Stephens:
2-2-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Annus 1745. / 2 Feb~ / Bap: Helena /
Filia Antonii Stephens et Johannae Tenbrinck / Levant: Maria’ Hafkenscheid et Elken (!)
Tenbrinck // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Antonius (Antonius) Stevens:
1-5-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 / 1ma~ maji / Baptizata est
gertrudis / parentes antonius Stevens et Joanna ten brinck / patrini Joannes alders et aleijda ten
brinck. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Antonius (Antonius) Stevens:
1-5-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 1ma~ maji / Baptizatus est
Bernardus / parentes antonius stevens et Joanna Ten brinck / patrini Joannes miggelbrinck et
hendrina ten brinck. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Antonius (Aentoni) Stevens:
11-7-1756: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1756 / den 11 ijulij is aentoni Stevens
over leeden // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Antonius (Antoni) Steevens:
25-7-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757. / 25 Julii / Baptizatus est
Joannes / parent: Joannes Michelbrinck et Elske ten Brinck, / patrini Antoni Steevens et Elske
Bösink. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Antonius (Antoni) Stevens:
16-4-1780: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1780. / [April.] 16. / Willem Jansen Z:v. wijl: Gerrit
Jansen uijt Mechelen. / en Aaltjen Stevens. d:v. Antoni Stevens / beide onder Gendringen /
getrouwt alhier [April] 30. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Antonius (Antoni) Stevens:
30-4-1780: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1780. / [April.] 30. / Bernardus Stevens Z:v. Antoni
Stevens onder Gendringen. / en Dorothea Schievelkamp d.v. wijl Peter [of Pieter?] Schievelkamp.
uyt Anholt. / [verzonden naar] Anholt. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
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– Antonius (Antoni) Stevens:
9-12-1781: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1781 / Dec 9. / Jan van Aken Wedwenr van wijl~:
Jenneken Bongers / en Helena Stevens d:v. Antoni Stevens. / beide onder Gendringen. / [getrouwd:] Dec. 30 // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Antonius (Antony) Steevens:
20-3-1782: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1782 / Den 20 [^dito] [= Maart] Antony
Steevens overleeden // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Antonius (Antoni) Stevens:
5-11-1786: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1786. / Nov. 5. / Jan Stevens. Z v. wijl~. Antoni
Stevens onder Gendringen. / en Johanna Teissen, d.v. Derk Jan Teissen uijt Praest. in Cleefsland. /
[getrouwd:] 26. Nov // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Antonius (Antonius) Stevens:
25-10-1789: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1789 / 25ta. octobr~: / baptizatus est
Antonius / p: Bernardus Stevens. / m: Gerarda Berndsen. / suscept: praenobilis dominus Theodorus
van der heijden Aleijda Leijen. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Antonius (Anton) Stevens:
27-10-1789: Anton Stevens, boerderij, geb. 27-10-1789 (woonplaats: Etten); vermeld in AHAdocument 8110906a nr. 646 // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Antonius) Stevens:
28-10-1809: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1809. / 28 octobris / gerardus Sieverdink,
et Elisabeth Bolten. / testes sunt Antonius Stevens, et Bern: te Boekhorst. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Antonius (Antoon) Stevens:
8-8-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-8-1811 (ongenummerde en volledig met de
hand geschreven akte nr. 41): / Op heden den Agtsten van deese maand Augustus Eenduisend agthonderd en Elf des avonds agt Uuren Zijn voor mij Johan Richard Boeveld Adjoinct Maire van
Gendringen in het Arrondissement Zutphen Departement den BovenYssel doende bij Absentie van
de Maire de functien van publiquen Amptenaar des Burgerlijken Staats Gecompareert Willem
Mulleman Daghuurder Oud vijfendertig Jaaren en Antoon Stevens Boerderij doende oud Vijfentwintig Jaaren beyde Wonende in Raaffelder in het Canton Gendringen arrondissement Zutphen
Departement den BovenYssel, dewelke hebben verklaard, dat Garritjen Zweers Wettige Vrouw van
Hendrik Kroesen oud Vyfenveertig Jaaren Gehuwd is overleden op den Zevenden van deese maand
Augustus des morgens Vier Uuren ten haaren huise binnen Raaffelder, / op welke verklaringe aan
mij gedaan ik deese Acte heb opgemaakt die de hiervoorgenoemde perzoonen Zeggende beyde
Naburen van de Overledene te Zyn met mij hebben getekent. // [plusteken] Willem Mulleman
verklarende niet te Kunnen Schrijven heeft dit merk gezet. / Antoon Stevens / J.R. Boeveldt. // [cc
(webfoto) 10-4-2010/19-12-2010 tB]
– Antonius (Anthon) Stevens:
28-11-1812: Overlijdensregister gemeente Etten (canton Gendringen), 28-11-1812 No 18 (handschrift, conform het na de Gendringse brand van 19-5-1830 vervaardigde afschrift): Heden den agt
entwintigsten der maand November eenduizend agthonderd entwaalf des voordemiddags om Elf
uren Zijn voor ons mr Justinus Johannes Tengbergen Beambten van den Civielen Staat der GeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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meente van Etten Canton van Gendringen verschenen Berend Winters oud Zes endertig Jaren landbouwer, en Anthon Stevens oud drie entwintig Jaren landbouwer wonende beide ten Rafelder in de
gemeente van Etten – Dewelke ons verklaart hebben dat Jan Plankman BoerenKnegt wonende te
Rafelder in deze Gemeente, op gisteren Zijnde den Zeven en Twintigsten dezer maand des
nademiddags om een uren ten huize van des zelfs ouders te Rafelder in Numero vijfenvijftig is
overleden; waarop wij Beambten van den Civielen Staat voornoemd ons met den gezegde getuigen
hebben begeven in het huis waar Zich het ligchaam van den overledenen bevinden (!) ons verzekert
hebben dat gezegde Jan Plankman wezenlijk afgestorven is – Van al hetwelk wij de tegenswoordige
acte hebben opgemaakt die wij op de beide registers hebben overgeschreven en getekend met de
getuigen, na gedane voorlezing ten gezegden dage en Jare // (get) Bernd Winters / Anthon Stevens /
J.J. Tengbergen // [cc (webfoto nr. 5/8) 31-8-2013/16-9-2013 tB]
– Antonius (Antoon) Stevens:
8-2-1819: “Repertorium van de Acten der Griffie van het Vredegeregt des Kantons Gendringen
over den jare achtien honderd negentien” (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes
kolommen): / [Nummer der Acten:] 3. / [Dagteekening der Acten:] 2en February [1819] / [Natuur
der Acten:] Verklaring omtrent de aangifte voor de Successie der nalatenschap van Hendrik Jan
Mölling en Harmina Berendsen. / [Naam en Voornaam der partijen:] 1. Antoon Stevens / 2. Hendrik Stevens / 3. Derk Onstyn / 4. Willemina Berendsen / 5. Hendrik Raaiman / [Derzelver woonplaats:] Etten / [Registratie der Acten:] 8e february fo 54. ro afd. een. deel 2. / Gratis. // [cc 19821999 tB]
– Antonius (Antoon) Stevens:
5-5-1819: “Repertorium van de Acten der Griffie van het Vredegeregt des Kantons Gendringen
over den jare achtien honderd negentien” (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes
kolommen): / [Nummer der Acten:] 13. / [Dagteekening der Acten:] 5en Mei [1819] / [Natuur der
Acten:] Proces Verbaal van Verkooping van meubilaire Goederen / [Naam en Voornaam der
partijen:] [1:] Hendrik en Antoon Stevens / [2:] Willem Hemming / [3:] en Hendrik Raaiman /
[Derzelver woonplaats:] [1 en 2:] Rafeler / [3:] Etten / [Registratie der Acten:] 13en Mei deel 2. fo 63
Verso vak acht / Regt Een en vyftig Gulden drie en dertig Cents // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Antonij) Stevens:
11-4-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-4-1826 No 28 / Heden den Elfden der
maand April een duizend acht honderd zes en twintig, des voordemiddags ten Elf uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan Hunink, dagloner, oud
vijftig, jaren, en Bernadus Massop, kuiper, oud achtendertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig; dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den tienden der maand April, achttien
honderd zes en twintig, des avonds ten Elf uren, in het huis No. 490. in Our binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van vijf en Zeventig Jaren, is overleden Jan Stevens dagloner, geboren in deeze
Gemeente, Eheman van Johanna Thijssen, en Zoon van Antonij Stevens, en Johanna ten Brink,
beide in deze Gemeente 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
laatsten Comparant, verklarende den Eersten niet te kunnen Schrijven // B: Massop / FWJ De Haes
// [cc (webfoto) 12-3-2011/6-6-2012 tB]
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– Antonius (Antony) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 5143), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 886:
– Woonplaats: Rafelder
– Huisnummer: 626
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 8)
– Naam: Antony Stevens
– Geboortedatum: den 25 Octob 1789
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 12 Hendrina Koster Mei 1827 vertr.
[cc 25-11-2004/2-7-2005 tB]
– Antonius (Antonius) Stevens:
4-2-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-2-1856 No. 7. / Heden den vierden der
maand February achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Lambertus Roelofs, van beroep Landbouwer, oud een en veertig jaren, en Antoon Kragten, van beroep daglooner, oud vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den derden der maand Februarij achttien honderd zes
en vijftig, des nachts ten twee uren, in het huis No. 626 in Rafelder binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zes en Zestig jaren is overleden Antonius Stevens, Landbouwer, geboren en
woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van wylen de ehelieden Bernardus Stevens, en
Gerarda Berndzen. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den
eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht zynde, verklaard niet
te kunnen schrijven, als zulks niet geleerd hebbende / L Roelofs / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Arnolda (Aartje) Aart(sen) Steevenssen:
3-4-1799: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 971): [1799] / Eod do [= den 21
April] / V[ader]: Aart Steevenssen / M[oeder]: Weympje Aartsen / D[ochter]: Aartje / geboren den
3 April [1799] / op den HaverCamp // [cc 5-9-2002/6-11-2002 tB]
– Arnoldus (Aart) Steeven(sen) Janssen:
18-9-1786: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 505): [1786] / den 24 7br /
V[ader]: Steeven Janssen / M[oeder]: Grietje Aarts / Z[oon]: Aart / gebooren den 18 Septemb:
[1786] // [cc 16-8-2002/10-3-2003 tB]
– Arnoldus (Aart) Stevens:
29-1-1798: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 852]: 1798 / 29 do [=
Jan~:] / Een Kind van Aart Stevens / Laat Ouders na / begraven den 30 do / f :=15=: / :=15=: bet: //
[cc 1-10-2002/29-6-2003 tB]
– Arnoldus (Aart) Steevenssen:
3-4-1799: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 971): [1799] / Eod do [= den 21
April] / V[ader]: Aart Steevenssen / M[oeder]: Weympje Aartsen / D[ochter]: Aartje / geboren den
3 April [1799] / op den HaverCamp // [cc 5-9-2002/6-11-2002 tB]
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– Arnoldus (Aart) Steevenssen:
22-9-1802: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 991]: 1802 / Den 22
7br / Aart Steevenssen / Laat Syn Vrouw en Kind na / begr~: den 27 do / f 3=5=: / 3=5=: bet: // [op
de volgende regel:] Richter en Prins // [cc 2-10-2002/16-6-2003 tB]
– Arnoldus (Aart) Steven[s] Werkman:
13-1-1814 (landmilitie gemeente Lunteren): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 437; het titelblad
ontbreekt samen met de eerste elf inschrijvingen; de titel was vermoedelijk: “Departement van den
Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Lunteren / Alphabetische lijst voor de land-militie” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 41 [lees: 241] / Naam en
voornaam: Werkman (Aart[)] / Geboortedatum: 18 Sept 1786 / Geboorteplaats: Lunteren / Woonplaats: Lunteren / Beroep: Bouwman / Naam en voornaam der ouders: Steven Jansen [en] Grietje
Aartsen [(]Overl.) / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: Ongeh / Getal der kinderen: – / Nummer
bij de loting getrokken: 64 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 5-6½ / Redenen van vrystelling by de
trekking opgegeven: Eenige Zoon / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [cc 19821999 tB]
– Arnoldus (Aart) Stevensen:
21-8-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 21-8-1819 No. 69 / Op heden den een en twintigsten
Augustus achttien honderd en negentien, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor Ons
Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Aart Stevensen van beroep landbouwer wonende in de Gemeente Lunteren oud
drie en dertig Jaren, / en Aart Varekamp van beroep landbouwer oud dertig Jaren, almede wonende
in de Gemeente Lunteren / welke ons hebben verklaard, dat Willemtje van de Kaa dochter van Derk
van de Kaa van beroep Landbouwer en van Evertje van Schayink Ehelieden op den twintigsten
dezer maand des morgens om Zes uren ten huize van hare ouders Numero (107 [het sluithaakje
ontbreekt] in den ouderdom van drie weken in de Gemeente Lunteren is overleden. / Waar van Wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is
geteekend – hebbende de andere verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Aart) Stevensen:
9-11-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 9-11-1821 No. 113 / Op heden den Negende
November agttien honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [deze tijdsaanduiding is
voorgedrukt] uren, compareerde voor Ons Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede,
Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Aart Stevensen
van beroep bouwman oud vier en dertig Jaren, en Jacob van Maanen van beroep bouwman oud, (!)
acht en Twintig Jaren, beide wonende te Lunteren / welke ons hebbe (!) verklaard, dat Fenna
Aartse, Weduw van Cornelis Willemsen in leven van beroep Spinster en laatst woonachtig te Lunteren op den achtste deezer maand des S morgens ten Twee uren, ten huize Numero /106/ te Lunteren
in den ouderdom van Drie en Zeventig Jaren is overleden, nalatende hare Zoon Aart Cornelissen
oud vier en dertig Jaar, van beroep landbouwer wonende te Lunteren. / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend / A
Steevensen / Jacob van Maanen / E D van Meurs // [cc 1982-1999 tB]
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– Arnoldus (Aart) Stevensen:
12-1-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 12-1-1822 No. 7. / Op heden den Twaalfde Januarij
agttien honderd twee en twintig, des voor de middags ten elf uren, compareerde voor Ons M r Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Aart Stevensen van beroep bouwman oud vier en dertig Jaren, en Jacob van Manen, mede
van beroep bouwman oud Negen en Twintig Jaren, beide wonende te Lunteren. / welke ons hebben
verklaard, dat Gysbert Willemsen van den Berg, laatstelijk van beroep Schaaps herder, gewoond
hebbend te Lunteren / Zijnde ongehuwd,/ op den Elfde dezer maand des avonds ten acht Uuren, ten
huize van deszelfs Broeder Hendrik Willemsen van den Berg, Bouwman te Lunteren No 107. in den
ouderdom van acht en Zeventig Jaren is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend / A Steevensen / J Van Maanen
/ E D van Meurs // [cc 1982-1999 tB]
– Assuerus (Zwehr) Steffenn:
1572: Zwehr Steffenn; vermeld in AHA-document 572aa // [cc 1982-1999 tB]
– Bartje: zie sub Alberta en Elisabeth
– Berendina (Berndtjen) Stevens:
7-8-1754: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1754 / augustus 7: / bernardina / p: jan van
dillen / m: berndtjen stevens / lev: geradus wieskamp adam schepers et aeltjen borckes jenneken
[schepers? schutten?] // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Berendina (Berntjen) Stevens:
27-10-1757: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1757 / 27 dito [= october] / bernardus / p:
jan van dillen / m: berntjes stevens / lev: jan pluer engelb: borckes harmina nienhuis et joanna
stevens. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Berendina (Bernarda) Stevens:
6-9-1763: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1763 / 6 sept: / Baptizata est johanna / p: est
Joannes van dillen / mater: est Bernarda stevens / suscepta per Arnordum (!) pauwels cujus loco
asstitit fredericus jansen. et per theodoram then ekelder ut testis wilhelmina borckes. // [cc (fiches)
29-8-2014 tB]
– Berendina (Bernardina) Stevens:
4-6-1800: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1800 / 4ta Junii / baptizata est Willemina /
p: Everhardus te Boekhorst. / m. Gerarda Stevens. / Suscept: Wilhelmus te Boekhorst Bernardina
Stevens. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Berendina (Bendina) Stevens:
7-12-1804: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1804. / 7ma Decembris / baptizata est
Bendina / p: Bernardus Stevens / m: Gerarda Berntzen. / Suscept: Everhardus te Boekhorst,
Willemina Elshoff. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Berendina (Bernardina) Stevens:
10-9-1810: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1810. / 10 Septembris / baptizata est
Joanna / p: Antonius Borkus / m. Joanna Raijman. / Susceptores. Bernnardus (!) Plankman, Bernardina Stevens. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
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– Berendina (Berendje) Stevensen:
14-6-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 14-6-1819 No. 48 / Op heden den veertiende Junij
achttien honderd en negentien, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor Ons M r
Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat / Peter van Engelenburg, van beroep landbouwer woonende in de Gemeente
Geldersch Veenendaal oud drie en veertig Jaren, / en Rijk van Heemsbergen; van beroep bouwman
oud Zeven en twintig Jaren, almede wonende in de Gemeente Geldersch Venendaal / welke ons
hebben verklaard, dat Berendje Stevensen, dochter van Willemtje Stevensen, zonder beroep, op
den dertiende dezer maand des avonds om Zeven uren ten huize van haar moeder Zynde Numero
121 in den ouderdom van Zes Jaren in de Gemeente van Geldersch Veenendaal is overleden. / Waar
van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is
geteekend – hebbende de andere verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendina) Stevens:
22-10-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-10-1821 No 98. // Heden den Twee en
Twintigsten der maand October een duizend acht honderd een en twintig, des voordemiddags 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 Ruth Harmsen Landbouwer oud Vijf en Zeventig Jaren, en Gerrit Jan Elmer LandbouwersKnecht oud negen en twintig
Jaren, beide in [dit>] het Schoutambt [«Berg» / Dit renvooy en de overhaling van het woord «het»
geappr / R H dH.] woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Zaturdag den Twintigsten der
maand October achttien honderd een en twintig, des Morgens ten Een uren, in het huis No. 15 in
Warm binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Acht en Zeventig Jaaren is overleden. Maria
van Dillen zonder beroep Weduwe van wijlen Berend van Rhee en dochter van Wijlen Jan van
Dillen en Berendina Stevens / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo
heb ik daar van deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven;
waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met den eerstgenoemde Comparant, verklarende den laatstgemelde Comparant daartoe aangezocht van niet te Kunnen Schryven
// R Harmsen / De Haes. Sen // [cc (webfoto) 10-3-2010/4-8-2012 tB]
– Berendina (Berendiena) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 5140), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 886:
– Woonplaats: Rafelder
– Huisnummer: 626
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 5)
– Naam: Berendiena [Stevens]
– Geboortedatum: den 10 July 1822
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 12 Hendrina Koster Mei 1827 vertr.
[cc 25-11-2004/2-7-2005 tB]
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– Berendina (Berendiena) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 5146), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 886:
– Woonplaats: Rafelder
– Huisnummer: 626
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 11)
– Naam: Berendiena Stevens
– Geboortedatum: den 6 Decemb 1804
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 12 Hendrina Koster Mei 1827 vertr.
[cc 25-11-2004/2-7-2005 tB]
– Berendina (Berendiena) Stevens:
31-12-1837 / geboren 1765 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 1886),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): [38>] 88
– Aantal gezinsleden: 15 + 5 + 4 [dit is nr. 14]
– Naam: Berendiena Stevens
– Geboortejaar: 1765
– Beroep: meid
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 12-3-2004/13-5-2004 tB]
– Berendina (Berendiena) Stevens:
31-12-1837 / geboren 1755 (geregistreerd in de periode 1827-1837; AHA-volgnr. 2047),
Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 101
– Aantal gezinsleden: 7 + 4 [dit is nr. 1]
– Naam: Berendiena Stevens Wedw Teering
– Geboortejaar: 1755
– Beroep: arbeidster
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 12-3-2004/15-5-2004 tB]
– Bernardus (Bernardus) Stevens:
1-5-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 1ma~ maji / Baptizatus est Bernardus / parentes antonius stevens et Joanna Ten brinck / patrini Joannes miggelbrinck et hendrina
ten brinck. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Bernardus (Bernades) Steeven:
22-1-1775: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1775 / den 22 ijanuarij(e) is bernades
steeven overleden // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Bernardus (Bernardus) Stevens:
30-4-1780: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1780. / [April.] 30. / Bernardus Stevens Z:v.
Antoni Stevens onder Gendringen. / en Dorothea Schievelkamp d.v. wijl Peter [of Pieter?] Schievelkamp. uyt Anholt. / [verzonden naar] Anholt. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
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– Bernardus (Bernadus) Steves:
17-10-1785: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1785 / D[e]n 17 octobr is Bernadus
steves overleden // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Bernardus (Bernardus) Stevens:
25-10-1789: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1789 / 25ta. octobr~: / baptizatus est
Antonius / p: Bernardus Stevens. / m: Gerarda Berndsen. / suscept: praenobilis dominus Theodorus van der heijden Aleijda Leijen. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Bernardus (Bernardus) Stevens:
8-8-1801: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1801 / 8va Augusti / baptizata est Maria / p:
Everhardus te Boekhorst. / m: Gerarda Stevens. / suscept: Bernardus Stevens, Anna van Brink //
[cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Bernardus (Bernardus) Stevens:
7-12-1804: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1804. / 7ma Decembris / baptizata est Bendina / p: Bernardus Stevens / m: Gerarda Berntzen. / Suscept: Everhardus te Boekhorst, Willemina
Elshoff. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Bernardus (Bernadus) Stevens:
25-1-1816: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 25-1-1816 No 5 / Heden den Vyfentwintigsten
der maand Januarij eenduizend achthonderd en zestien, des middags om twaalf uren, zijn voor ons
Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Jacobus Steverink wever oud negenentwintig
jaren, woonachtig in de Buurschap Gaanderen / en Bernadus Stevens Bouwman oud vierentwintig
jaren woonachtig in de Buurschap Gaanderen / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons
hebben verklaard, dat op den vierentwintigsten der maand Januarij des jaars 1816, des Avonds ten
tien uren, in het huis No. 209 binnen deze Gemeente, (in den ouderdom van) is dood gebooren
(jaren is overleden) En hetwelk ons levenloos is vertoont een Kind van het vrouwelyke geslacht van
Berend Spaan dagloner oud veertig Jaren, en van Christina Huytink desselfs huisvrouw oud veertig
Jaren, woonachtig in de Buurschap en Gemeente opgemeld. / Ons van deze verklaring verzekerd
hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, verklarende de Eerste
getuige na behoorlyk daartoe aangezocht te zyn niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) Stevens:
27-7-1816: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 27-7-1816 No 28. / Heden den Zevenentwintigsten der maand Julij eenduizend achthonderd en zestien, des nademiddags om zes uren, zijn voor
ons Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Ruth Onstein dagloner oud drie en twintig
jaren, uit de Buurschap Gaanderen / en Gerret Jan Ernst dagloner oud drie en vyftig jaren uit de
Buurschap Gaanderen / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op
den Zevenentwintigsten der maand Julij des jaars 1816, des middags ten twee uren, in het huis N o.
207 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en twintig jaren is overleden Berend Stevens, Boerenknegt / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend, verklarende de laatste getuige niet te kunnen schrijven. // [cc
1982-1999 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – STEVENS (nr. 218-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 17

– Bernardus (Berend) Stevens:
3-2-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-2-1830 No 14 / Heden den Derden der
maand Februarij een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en] [in de marge:
Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Martinus te Welscher, Kleermaker oud
Zes en Dertig jaren, en Gerrit Berendsen, dagloner oud Vier en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den tweeden der maand
February een duizend acht honderd dertig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 351 in Etten
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en Zestig Jaren is overleden. Grada Stevens,
Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, huisvrouw van Evert te Boekhorst, timmerman in deze gemeente dochter van wylen de Ehelieden Berend Stevens en Maria
Nieuwenhuis. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant
verklarende laatstgenoemden daartoe door ons aangezocht Zynde niet te Kunnen Schrijven / [later
toegevoegd:] onder goedkeuring van nevenstaand renvooij. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) Stevens:
21-6-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-6-1830 No 60 / Heden den Een en twintigsten der maand Junij een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Negen uren, zijn voor
ons [voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [Jan Richard Boeveldt,
fungerend / goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Theodorus Willemsen, dagloner oud Negen en dertig jaren, en Lammert Polman, Landbouwer oud Negen en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den twintigsten der maand Junij een
duizend acht honderd dertig, des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 626 in Rafelder binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van vyf en dertig Jaren is overleden. Hendrik Stevens,
Landbouwer geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Echtgenoot van Joanna Borkes in
deze gemeente woonachtig, Zoon van wylen de Ehelieden Berend Stevens en Gerritje Berendsen. /
En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den laatsten Comparant, verklarende den eersten
niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) Stevens:
19-1-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-1-1832 No 4 / Heden den Negentienden
der maand January een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten Elf uren zijn voor
ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Winters, Landbouwer oud Zes en
dertig jaren, en Gerrit Jan Wissink daglooner oud vijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den achttienden der maand January een duizend
acht honderd twee en dertig des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 603 in Warm binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van twee en Zeventig Jaren is overleden [#Mathias Jansen, dagloner,]
[de doorhaling van de woorden “Mathias Jansen dagloner,” goedgekeurd] Hendrika Stevens, dagloonster, geboren en woonachtig geweest, binnen deze gemeente, Ehevrouw van Mathias Jansen,
dagloner in deze gemeente woonachtig, en dochter van wijlen de ehelieden Berend Stevens en
Anna Maria Nieuwenhuis / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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ben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven,
waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. met de Comparanten / G
Winters / G J Wissink / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Stevens:
4-2-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-2-1856 No. 7. / Heden den vierden der
maand February achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Lambertus Roelofs, van beroep Landbouwer, oud een en veertig jaren, en
Antoon Kragten, van beroep daglooner, oud vyf en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den derden der maand Februarij achttien
honderd zes en vijftig, des nachts ten twee uren, in het huis No. 626 in Rafelder binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Zes en Zestig jaren is overleden Antonius Stevens, Landbouwer,
geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van wylen de ehelieden Bernardus
Stevens, en Gerarda Berndzen. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons
onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde, daartoe
aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen schrijven, als zulks niet geleerd hebbende / L Roelofs /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Beth: zie sub Alberta
– Catharina (Catharina) Stevens:
10-8-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 10 augusti. / Baptizatus est
Engelbertus / parentes Joannes [hunting(k)>] huntinck et Elijsabeth Lensinck / patrini Joannes huntinck, Joannes Lensinck et Catharina stevens // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Christina (Cristiena) Steves:
2-3-1782: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1782 / Den 2 Maart is Cristiena Steves
overleden // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Conradus Fredericus (Conradus Fredericus) Stevens:
11-6-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 11 Junii / Baptizata est anna
Sibilla / parentes Henricus Te boekhorst et gertrudis vogels / patrini conradus fredericus Stevens
et Joanna te boekhorst assistens Joanna vogels // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Cornelia (Neeltje) Jan(sen) Steevenssen:
8-11-1788: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 587): [1788] / den 16 Nov: /
V[ader]: Jan Steevenssen / M[oeder]: Gysbertje Evertse / D[ochter]: Neeltje / Gebooren den 8
Nov~: [1788] // [cc 27-8-2002/2-3-2003 tB]
– Cornelius (Cornelis) Jan(sen) Stevens:
25-4-1756: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 25-4-1756:] Cornelis / zoon van Jan Stevens en Melisje Jans / alhier [= te Otterlo] // [cc 1982-1999 tB]
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– Cornelius (Cornelis) Stevens:
5-2-1816: Geboortenregister gemeente Geesteren, 5-2-1816 (nummer) 10 / Heden den Vyfden der
maand Februarij een duizend achthonderd zestien, des namiddags om twee uren, is voor ons Mr.
Frederik Wilhelm Lambergh Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Geesteren, Provintie Gelderland, verschenen Lucas Stevens Schoolonderwijzer te Gelselaar oud
negen en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte
van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Cornelia de Jong oud acht en twintig jaren, op
Zaturdag den derden der maand February dezes jaars, des morgens ten half zes uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Cornelis / waarvan
wij deze acte, (!) hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit ten Bos Daghuurder, oud Zestig jaren, en van Harmen Ruwhof Daghuurder oud zeven en dertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend
benevens de Declarant en eerstgenoemden Getuige ten dage en jare voornoemd; terwijl laatstgenoemden Getuige verklaard heeft niet te Kunnen Schryven / F W Lambergh. / L. Stevens / G ten
bos // [cc 14-11-2001/2-1-2002 tB]
– Derk: zie sub Theodorus
– Elisabeth (Elisabet) Steevensse:
19-6-1780: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 217]: 1780 / 19 do [=
Junij] / Elisabet Steevensse / laat broeders na / begr~: den 23 do [= Junij] / 1=6=: / 1=6=: bet: // [cc
21-9-2001/28-7-2003 tB]
– Elisabeth (Elizabeth) Stevens:
29-3-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 29-3-1823 No 17 / Heden den Negen en twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om twee uren, is
voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Johanna Elisabeth Vietsch huisvrouw van Jan
Luijmes dagloner oud twee en veertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van eene dochter welke [#zijne huisvrouw] Elizabeth (!)
Stevens werkvrouw in dit ambt wonende oud zes en twintig jaren, op zaturdag den negen en twintigsten der maand Maart 1823, des voordemiddags ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke [hij>] zij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Everdina / waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Kempers dagloner oud negen en Zestig
jaren, en van Hermanus Wolterink dagloner oud drie en Zestig jaren, beide woonachtig onder dit
Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend, hebbende comparante en getuigen verklaard niet te Kunnen Schrijven / S Horsting //
[in de marge:] Bij de acte der voltrekking van het huwelijk tusschen Reijnirus Beijer en Alberdina
Stevens, op heden plaats gehad hebbende, het kind in nevenstaande acte voorkomende met de
voornaam van Everdina, voor wettig erkend zijnde; zoo wordt hiervan melding gemaakt krachtens
artikel twee en zestig van het Burgerlijk wetboek. / doetinchem den negenden Mei des Jaars achttienhonderd drie en twintig. / de Schout, ambtenaar van den Burgerlijken Stand des ambts Doetinchem / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
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– Elisabeth (Alberdina/Bartje/Beth) Stevens:
9-5-1823: Huwelijksregister Ambt Doetinchem, 9-5-1823 No 5 / Heden den Negenden der maand
Mei een duizend acht honderd drie en twintig, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat in het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis verschenen, Reijnirus Beijer oud twintig jaren, dagloner geboren en woonachtig in het Schoutambt Doetinchem minderjarige zoon van Fredericus Beijer dagloner en Aleijda Heijtink ehelieden
wonende in het Schoutambt Doetinchem, hier beide tegenwoordig en mondeling in het huwelijk
toestemmende ter eenre; – en Alberdina Stevens oud vijf en dertig jaren, werkvrouw geboren in
het Schoutambt Angerlo en woonachtig in het Schoutambt Doetinchem meerderjarige dochter van
wijlen de ehelieden Gerret Stevens en Jacoba Hugen ter andere zijde; / dewelke [#in tegenwoordigheid van], na alvorens ingevolge artikel driehonderd een en dertig, eerste afdeeling derde Hoofdstuk
van het burgerlijk wetboek, de twee kinderen met name Gerrit en Everdina, welke de comparante
ter andere zijde Alberdina Stevens, op den achtsten december van het Jaar achttienhonderd een en
twintig en op den negen en twintigsten der maand Maart jongstleden ter wereld heeft gebragt, en
waarvan op de registers van geboorte dezes ambts behoorlijk aangifte is gedaan, voor wettig erkend
te hebben; in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Kempers dagloner, Hermanus Wolterink dagloner,
de eerste getuige oud negen en Zestig Jaren, de tweede getuige oud drie en Zestig Jaren, Jan Hendrik Jolink dagloner oud veertig Jaren, en Hendrik Hengeveld landbouwer oud Zeven en twintig
Jaren, alle wonende in het Schoutambt Doetinchem, en in geene bloedverwantschap tot de aanstaande echtgenooten staande, door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, ons hebben
verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene
wettige verhindering tegen deze verbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen,
hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van
huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2.
de geboorte acte van het eerstgemelde gewettigde kind, Gerrit genaamd. / 3o de geboorteacte van
het tweede genoemde gewettigde kind genaamd Everdina. / 4o de geboorte of doopacte des bruidegoms. / 5o de geboorte of doopacte der bruid. / 6o het bewijs van overlijden des vaders van de bruid.
/ 7o het bewijs van overlijden der moeder van de bruid. / 8o het overlijden van Hendrien Buitink
grootmoeder van vaderszijde der bruid. / 9o het bewijs van overlijden van Albert Hugen grootvader
van moederszijde der bruid. / 11o het bewijs van overlijden van Harmiena Kniest grootmoeder van
moederszijde der bruid. / 12o het certificaat van onvermogen des bruidegoms, tot bekostiging der
stukken tot voltrekking van het huwelijk benoodigd. / 13o idem van de bruid. / 14o het certificaat
van voldoening aan de nationale militie door den bruidegom. / waarna de bruid met Eede verklaarde
ingevolge advis van den Staatsraad van dertigsten maart achttienhonderd en acht, dat zij in de
geboorte actes der gemelde gewettigde kinderen, en wel in de eerstaangehaalde, abusivelijk voorkomt met de naam van Bartje Stevens, en in de tweede aangehaalde met de naam van Elizabeth
Stevens, veroorzaakt doordien men haar gewoonlijk noemt Bartje en ook wel Beth; dat echter haar
regte naam is Alberdina, en zij eene en dezelfde perzoon is; welke verklaring de getuigen mede bij
Eede gedaan hebben. / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkeerige
regten en pligten der echtgenooten, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij
elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend
antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in
naam der wet verklaard, dat Reijnirus Beijer en Alberdina Stevens voornoemd door het huwelijk
zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers
ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend, benevens door de
vader des comparants ter eenre, en laatste getuigen; hebbende de comparanten, de moeder des
comparants ter eenre; en drie eerste getuigen, verklaard niet te kunnen schrijven. / fredrik beyer / H
Hengefelt / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
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– Elisabeth (Elisabeth) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 5139), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 886:
– Woonplaats: Rafelder
– Huisnummer: 626
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 4)
– Naam: Elisabeth [Stevens]
– Geboortedatum: den 12 Maart 1821
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 12 Hendrina Koster Mei 1827 vertr.
[cc 25-11-2004/2-7-2005 tB]
– Elisabeth (Elsken) Stevens:
10-2-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-2-1843 No 6. / Heden den tienden der
maand Februarij 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 / Derk Jan Ditters, van beroep Metselaar oud twee en vijftig jaren, en Jacobus
Bekker van beroep daglooner oud acht en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den tienden der maand February achttien honderd drie
en veertig, des morgens ten vyf uren, in het huis No. 175 in Veldhunten, binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Zeventig jaren is overleden Catharina Hoogeveld, zonder beroep, geboren onder
Millingen in Pruissen, en woonachtig geweest in deze Gemeente, ehevrouw van Harmen Kroesen,
Landbouwer, in deze Gemeente woonachtig, en dochter van wylen de ehelieden Berend Hoogeveld
en Elsken Stevens. / 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]
– Elisabeth (Elizabeth) Stevens:
6-8-1870: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 39]: [geb./ged.] 6-8-1870:
Elizabeth / Parentes: Joannes Stevens et Aleida Hartjes (Groot Azewijn) / Patrini: Martinus Brunink (Etten) et Wilhelmina Heister (Gendringen). // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth, Elizabeth: zie ook sub Alberta
– Everdina (Everdina) Stevens:
29-3-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 29-3-1823 No 17 / Heden den Negen en
twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd drie en twintig, des nademiddags om twee
uren, is voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Johanna Elisabeth Vietsch huisvrouw van Jan
Luijmes dagloner oud twee en veertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van eene dochter welke [#zijne huisvrouw] Elizabeth (!)
Stevens werkvrouw in dit ambt wonende oud zes en twintig jaren, op zaturdag den negen en
twintigsten der maand Maart 1823, des voordemiddags ten negen uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke [hij>] zij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Everdina / waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Kempers dagloner oud negen en
Zestig jaren, en van Hermanus Wolterink dagloner oud drie en Zestig jaren, beide woonachtig onder
dit Ambt, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in
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twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend, hebbende comparante en getuigen verklaard niet te Kunnen Schrijven / S Horsting //
[in de marge:] Bij de acte der voltrekking van het huwelijk tusschen Reijnirus Beijer en Alberdina
Stevens, op heden plaats gehad hebbende, het kind in nevenstaande acte voorkomende met de
voornaam van Everdina, voor wettig erkend zijnde; zoo wordt hiervan melding gemaakt krachtens
artikel twee en zestig van het Burgerlijk wetboek. / doetinchem den negenden Mei des Jaars
achttienhonderd drie en twintig. / de Schout, ambtenaar van den Burgerlijken Stand des ambts
Doetinchem / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Everdina (Everdina) Stevens:
9-5-1823: Huwelijksregister Ambt Doetinchem, 9-5-1823 No 5 / Heden den Negenden der maand
Mei een duizend acht honderd drie en twintig, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat in het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis verschenen, Reijnirus Beijer oud twintig jaren, dagloner geboren en woonachtig in het Schoutambt Doetinchem minderjarige zoon van Fredericus Beijer dagloner en Aleijda Heijtink ehelieden
wonende in het Schoutambt Doetinchem, hier beide tegenwoordig en mondeling in het huwelijk
toestemmende ter eenre; – en Alberdina Stevens oud vijf en dertig jaren, werkvrouw geboren in het
Schoutambt Angerlo en woonachtig in het Schoutambt Doetinchem meerderjarige dochter van
wijlen de ehelieden Gerret Stevens en Jacoba Hugen ter andere zijde; / dewelke [#in tegenwoordigheid van], na alvorens ingevolge artikel driehonderd een en dertig, eerste afdeeling derde Hoofdstuk
van het burgerlijk wetboek, de twee kinderen met name Gerrit en Everdina, welke de comparante
ter andere zijde Alberdina Stevens, op den achtsten december van het Jaar achttienhonderd een en
twintig en op den negen en twintigsten der maand Maart jongstleden ter wereld heeft gebragt, en
waarvan op de registers van geboorte dezes ambts behoorlijk aangifte is gedaan, voor wettig erkend
te hebben; in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Kempers dagloner, Hermanus Wolterink dagloner,
de eerste getuige oud negen en Zestig Jaren, de tweede getuige oud drie en Zestig Jaren, Jan
Hendrik Jolink dagloner oud veertig Jaren, en Hendrik Hengeveld landbouwer oud Zeven en twintig
Jaren, alle wonende in het Schoutambt Doetinchem, en in geene bloedverwantschap tot de
aanstaande echtgenooten staande, door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt, ons
hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar
ons geene wettige verhindering tegen deze verbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende
voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten
van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan.
/ 2. de geboorte acte van het eerstgemelde gewettigde kind, Gerrit genaamd. / 3 o de geboorteacte
van het tweede genoemde gewettigde kind genaamd Everdina. / 4o de geboorte of doopacte des
bruidegoms. / 5o de geboorte of doopacte der bruid. / 6o het bewijs van overlijden des vaders van de
bruid. / 7o het bewijs van overlijden der moeder van de bruid. / 8o het overlijden van Hendrien
Buitink grootmoeder van vaderszijde der bruid. / 9o het bewijs van overlijden van Albert Hugen
grootvader van moederszijde der bruid. / 11o het bewijs van overlijden van Harmiena Kniest
grootmoeder van moederszijde der bruid. / 12o het certificaat van onvermogen des bruidegoms, tot
bekostiging der stukken tot voltrekking van het huwelijk benoodigd. / 13o idem van de bruid. / 14o
het certificaat van voldoening aan de nationale militie door den bruidegom. / waarna de bruid met
Eede verklaarde ingevolge advis van den Staatsraad van dertigsten maart achttienhonderd en acht,
dat zij in de geboorte actes der gemelde gewettigde kinderen, en wel in de eerstaangehaalde,
abusivelijk voorkomt met de naam van Bartje Stevens, en in de tweede aangehaalde met de naam
van Elizabeth Stevens, veroorzaakt doordien men haar gewoonlijk noemt Bartje en ook wel Beth;
dat echter haar regte naam is Alberdina, en zij eene en dezelfde perzoon is; welke verklaring de
getuigen mede bij Eede gedaan hebben. / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek
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over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Reijnirus Beijer en Alberdina Stevens voornoemd
door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe
bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend,
benevens door de vader des comparants ter eenre, en laatste getuigen; hebbende de comparanten, de
moeder des comparants ter eenre; en drie eerste getuigen, verklaard niet te kunnen schrijven. /
fredrik beyer / H Hengefelt / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Everharda (Evertje) Jan(sen) Stevens:
27-3-1740: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 27-3-1740:] Evertje / dochter van Jan
Stevens en Melisje Jans / van Eschoten // [cc 1982-1999 tB]
– Everharda (Evertje) Steeven(sen) Jansen:
10-10-1801: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 10-10-1801 / ged. 4-11-1801:] Evertje /
dochter van Steeven Jansen en Wympjen Steevens / te Westeneng // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Stevens:
31-8-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-8-1821 No 85 // Heden den Een en Dertigsten der maand Augustus een duizend acht honderd een en twintig, des nademiddags ten vyf uren,
zijn voor mij Johan Richard Boeveldt ad interim Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Gerrit Jan te Grotenhuis
Akkerman oud Drie en vijftig Jaren, en Jan Demkes ook Akkerman oud Vier en veertig Jaren, beide
in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op vrijdag den Een en dertigsten
der maand Augustus achttien honderd een en twintig, des morgens ten Zeven uren, in het huis No.
392 in Klein Bredenbroek binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Een en Tachtig Jaaren is
overleden. Hendrik Stevens Kleermaker Weduwenaar van wijlen Engelina Ludigers en Zoon van
wijlen Evert Stevens de moeder onbekend / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd
hebbende, zoo heb ik daar van deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met de Comparanten // Gerrit Jan Te Grotenhuis / J. Demkes / JRBoeveld // [cc (webfoto) 10-3-2010/12-8-2012 tB]
– F...: nog geen gegevens.
– Geertruida (Gertrudis) Stevens:
17-2-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 17 feberv: / Baptizata est
gertrudis / parentes antonius Stevens et Joanna ten brinck / patrini Joannes ten brinck et Joanna ten
brinck // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Geertruida (Gertrudis) Stevens:
1-5-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 / 1ma~ maji / Baptizata est gertrudis / parentes antonius Stevens et Joanna ten brinck / patrini Joannes alders et aleijda ten brinck.
// [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Geertruida (Geertruid) Steevens:
2-11-1793: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 2 / [ged.:] 10 Novmb. / 1793: / Hendrina / D
V Willem Kolenbrander en Geertruid steevens / [get.:] de Vader // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
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– Geertruida (Geertruij) Stevens:
25-10-1819: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 25-10-1819 No. 68. / Op heden den Vijf en
twintigsten October achttien honderd en negentien, des namiddags ten Een uren, compareerde voor
Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan van Mossel oud Acht en Zestig Jaren, Kommissaris der
Wagenvheeren / en Peter ten Pas oud Acht en Zestig Jaren, Gepensionneerd Korporaal / wonende
beide te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Geertruij Stevens huisvrouw van Johannes
Gabriëls van beroep Naaister geboren te Nutteren in Kleefsland, Dochter van Gosewijnes Stevens
en Cebilla Schap beide geboren en overleden te Nutteren voornoemd op den Vier en Twintigsten
October dezes Jaars s’nachts om Een uur in den ouderdom van Twee en Zeventig Jaren op Kortenburg onder deze Gemeente La E N: 5 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de Comparanten benevens ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Getruda) Stevens:
13-12-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 804): [1822.] / [sub «Baptizati
sunt»] 13 [de 3 is onzeker] Dec: / Getruida Hendrina / F:l: Theodori Elting et Elisabethae Beugel
Par: / Bernardus Beugel et Getruda Stevens Susc: // [cc 26-10-2007/6-2-2008 tB]
– Gerharda (Geertie) Jan(sen) Stevensen:
7-5-1741: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 7-5-1741:] Geertie / dochter van Jan Stevensen en van Melisen Jansen / tot Eschoten // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Geertje) Steeven(sen) Lubbertszen:
28-11-1779: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 245): / Den 5 Decemb~:
[1779] / V[ader]: Steeven Lubbertszen / M[oeder]: Geusje Janszen / D[ochter]: Geertje / gebooren
Den 28 Novemb~: [1779] // [cc 8-8-2002/10-5-2003 tB]
– Gerharda (Geertje) Steeven(sen) Gysbertsen:
11-4-1799: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 972): [1799] / Eod do [= den 21
April] / V[ader]: Steeven Gysbertsen / M[oeder]: Jantje Harmssen / D[ochter]: Geertje / geboren
den 11 April [1799] / op t dorp // [cc 5-9-2002/5-11-2002 tB]
– Gerharda (Gerarda) Stevens:
24-5-1799: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1799. / 24 maji / Everhardus te Boekhorst,
et Gerarda Stevens. / testes Ruth van dillen et Joanna Nienhuijs. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Gerharda (Gerarda) Stevens:
4-6-1800: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1800 / 4ta Junii / baptizata est Willemina /
p: Everhardus te Boekhorst. / m. Gerarda Stevens. / Suscept: Wilhelmus te Boekhorst Bernardina
Stevens. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Gerharda (Gerritje) Steevens:
4-7-1800: RBS 764 (trouwboek R.K. kerk Netterden, blz. 26): Ao 1800 den 4 Julij / Coram Derk
Heister, en Derk Reijnholt Commissarien tot de Huwelijks Zaaken van Netterden / Zijn alhier in
wettigen ondertrouw opgenoomen / Johannis Tenck Jongman geboortig van frasselt in Cleefsland,
en alhier te Netterden woonagtig, Zoon van weijlen Hendrik Tenck, en van weijlen Gerritje Steevens, / met Cornelia Kraamer, Jonge Dogter geboortig van Netterden, en woonagtig, Dogter van
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weijlen Willem Kraamer, en Mechtildis Wolve / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // den 6
Julij voor de eerste maal / den 13 dito voor de twede maal / den 20 dito voor de derde maal, volgens
relaas van de bode onverhindert geproclameert / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // Ao 1800
den 20 Julij is op vertoont attest van Coenradus Zweering Roomspriester alhier te Netterden Johannis Tenck, met Cornelia Kraamer in de Roomsche Kerk in haar Huwelijk bevestigt bij publike
Godsdienst / in fidem / H:C:F: De Rotte / Secretaris // Netterden den 24 Julij 1800 // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerarda) Stevens:
8-8-1801: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1801 / 8va Augusti / baptizata est Maria / p:
Everhardus te Boekhorst. / m: Gerarda Stevens. / suscept: Bernardus Stevens, Anna van Brink //
[cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Gerharda (Gerarda) Stevens:
23-10-1802: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1802. / 23tia octobris / baptizatus est Bernardus / p Everhardus te Boekhorst. / m. Gerarda Stevens. / Suscept: Henricus Raijman Wilhelmina Lukkesen. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Gerharda (Gerarda) Stevens:
8-3-1805: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1805: / 8va martii / baptizata est Gesina
Bartha / p: Everhardus te Boekhorst / m. Gerarda Stevens: / Suscept: Henricus [Egbers>] Ebbers.
Henrica Stevens. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Gerharda (Gerarda) Stevens:
1-1-1807: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1807. / 1ma Januarii / baptizatus est Bernardus. / p: Everhardus te Boekhorst. / m: Gerarda Stevens / Suscept: Henricus Winters: Gertrudis te
Boekhorst. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Gerharda (Gerarda) Stevens:
31-1-1808: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1808. / 31 januarii / baptizatus est Petrus /
p. Henricus Ebbers. / m. gertrudis te Boekhorst / Suscept: Hermanus Berntsen, gerarda Stevens. //
[cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Gerharda (Gerritje) Stevens:
6-3-1816 (nationale militie gemeente Bennekom): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 398, getiteld:
“Litt. C. / 6e Militie-district / [met potlood: 1816] / Hoofdplaats Zutphen / Alphabetische lijst der
voor de Nationale Militie ingeschrevenen in de Gemeente van Bennekom” [ingedeeld in kolommen]: // Nummers van dezen Staat: 43 / Nummers der Inschrijving: 43 / Nummers der Loting: – /
Naam: Janssen / Voornaam: Steven / Geboorteplaats: Eede / Datum van Geboorte: 1e October 1797
/ Woonplaats [Gemeente, Militie Kanton, Militie District]: Eede, -, – / Beroep: Boereknegt / Voornaam van den Vader: Jan / Naam van de Moeder: Stevens / Voornaam van de Moeder: Gerritje /
Beroep van den Vader of Moeder indien de Vader overleden is: Spinster / Redenen waarom de
ingeschrevene bij eene vroegere loting aan dezelve niet voldaan heeft: – / Aanmerkingen van den
Militie-Commissaris: – / Besluit van den Militie-Raad: – / Aanmerkingen: Geroyeerd als behoorende tot de gemeente Ed[e] // Bovenstaande Alphabetische Lyst gesloten door ons Burgemeester van
Bennekom / Te Bennekom op den 10e Februarij 1816. / De Burgemeester voornoemd (Was get:)
Theods Prins / Voor Copie Conform Theods Prins Burgemeester // [hierna volgen op hetzelfde blad
nog drie inschrijvingen (de volgnummers 44, 45 en 46); tB] // [De volledige lijst bevat 46 inschrijvingen en eindigt met de volgende aantekening: “Aldus gesloten te Bennekom den 6 e Maart 1816,
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door De Vice-burgemeester van Bennekom H T. Prins” // [op de achterzijde, rechtsboven:] “Bennekom 1816”; cc 4-7-2000 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4634), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 772:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 551
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 2)
– Naam: Gerritjen Stevens
– Geboortedatum: den 15 October 1765
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Timmerman
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 11-11-2004/1-6-2005 tB]
– Gerharda (Gerritjen) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 5138), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 886:
– Woonplaats: Rafelder
– Huisnummer: 626
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 3)
– Naam: Gerritjen [Stevens]
– Geboortedatum: den 6 Maart 1820
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 12 Hendrina Koster Mei 1827 vertr.
[cc 25-11-2004/2-7-2005 tB]
– Gerharda (Grada) Stevens:
3-2-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-2-1830 No 14 / Heden den Derden der
maand Februarij een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en] [in de marge:
Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Martinus te Welscher, Kleermaker oud Zes
en Dertig jaren, en Gerrit Berendsen, dagloner oud Vier en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den tweeden der maand February een
duizend acht honderd dertig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 351 in Etten binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Vier en Zestig Jaren is overleden. Grada Stevens, Zonder beroep,
geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, huisvrouw van Evert te Boekhorst, timmerman
in deze gemeente dochter van wylen de Ehelieden Berend Stevens en Maria Nieuwenhuis. / En ons
van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na
duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant verklarende
laatstgenoemden daartoe door ons aangezocht Zynde niet te Kunnen Schrijven / [later toegevoegd:]
onder goedkeuring van nevenstaand renvooij. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerharda (Grada) Stevens:
27-3-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-3-1843 No 26. / Heden den Zeven en
twintigsten 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 / Antonius Franciscus Bouwman, van beroep Boerenwerk doende, oud veertig jaren, en Gradus Lovink, van beroep daglooner oud negen en vyftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zeven en twintigsten der maand Maart achttien honderd drie en veertig, des morgens ten drie uren, in het huis No.
536 in Etten, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zeventig jaren is overleden
Evert te Boekhorst, Timmerman, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwenaar
van Grada Stevens, en Zoon van wijlen de ehelieden Willem te Boekhorst en Anna van Brink. / 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 19821999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Steevens:
25-12-1689: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1689, onder het opschrift:
“Op Xhti. dagh Ao 1689.”] / Marrie op Warnijnck / [rechts hiernaast:] Gerrit Steevens // [cc 19821999 tB]
– Gerhardus (Geurt) Stevens:
6-7-1818: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 6-7-1818 No. 73 / Op heden den Zesden July
agttien honderd en Achttien des namiddags ten drie uren, compareerde voor Ons Carel Anthony
Marchant Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Jan Ferdinant oud Twee en vyftig Jaren, Aanspreker / en Louis Henry Streng oud Acht en
veertig Jaren, Bode van dit Stads Bestuur / wonende beide te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Grietje Geurtsen weduwe van Klaas Seteur, Zonder beroep geboren te Wageningen
dochter van wylen Geurt Stevens en Geertje Breunissen beide geboren en overleden te Wageningen op den vyfden July dezes Jaars s’morgens om vyf uren in den ouderdom van Zes en Zestig Jaren aan de bergpoort dezer stad L: A no 165 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (2x) (Gerret/Gerrit) Stevens:
9-5-1823: Huwelijksregister Ambt Doetinchem, 9-5-1823 No 5 / Heden den Negenden der maand
Mei een duizend acht honderd drie en twintig, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat in het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis verschenen, Reijnirus Beijer oud twintig jaren, dagloner geboren en woonachtig in het Schoutambt Doetinchem minderjarige zoon van Fredericus Beijer dagloner en Aleijda Heijtink ehelieden
wonende in het Schoutambt Doetinchem, hier beide tegenwoordig en mondeling in het huwelijk
toestemmende ter eenre; – en Alberdina Stevens oud vijf en dertig jaren, werkvrouw geboren in het
Schoutambt Angerlo en woonachtig in het Schoutambt Doetinchem meerderjarige dochter van
wijlen de ehelieden Gerret Stevens en Jacoba Hugen ter andere zijde; / dewelke [#in tegenwoordigheid van], na alvorens ingevolge artikel driehonderd een en dertig, eerste afdeeling derde Hoofdstuk van het burgerlijk wetboek, de twee kinderen met name Gerrit en Everdina, welke de comparante ter andere zijde Alberdina Stevens, op den achtsten december van het Jaar achttienhonderd
een en twintig en op den negen en twintigsten der maand Maart jongstleden ter wereld heeft gebragt, en waarvan op de registers van geboorte dezes ambts behoorlijk aangifte is gedaan, voor
wettig erkend te hebben; in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Kempers dagloner, Hermanus
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Wolterink dagloner, de eerste getuige oud negen en Zestig Jaren, de tweede getuige oud drie en
Zestig Jaren, Jan Hendrik Jolink dagloner oud veertig Jaren, en Hendrik Hengeveld landbouwer oud
Zeven en twintig Jaren, alle wonende in het Schoutambt Doetinchem, en in geene bloedverwantschap tot de aanstaande echtgenooten staande, door partijen als getuigen hiertoe opzettelijk mede
gebragt, ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben
wij, daar ons geene wettige verhindering tegen deze verbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek
willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1.
De acten van huwelijks afkondigingen op de bij de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. de geboorte acte van het eerstgemelde gewettigde kind, Gerrit genaamd. / 3o de
geboorteacte van het tweede genoemde gewettigde kind genaamd Everdina. / 4o de geboorte of
doopacte des bruidegoms. / 5o de geboorte of doopacte der bruid. / 6o het bewijs van overlijden des
vaders van de bruid. / 7o het bewijs van overlijden der moeder van de bruid. / 8o het overlijden van
Hendrien Buitink grootmoeder van vaderszijde der bruid. / 9o het bewijs van overlijden van Albert
Hugen grootvader van moederszijde der bruid. / 11o het bewijs van overlijden van Harmiena Kniest
grootmoeder van moederszijde der bruid. / 12o het certificaat van onvermogen des bruidegoms, tot
bekostiging der stukken tot voltrekking van het huwelijk benoodigd. / 13o idem van de bruid. / 14o
het certificaat van voldoening aan de nationale militie door den bruidegom. / waarna de bruid met
Eede verklaarde ingevolge advis van den Staatsraad van dertigsten maart achttienhonderd en acht,
dat zij in de geboorte actes der gemelde gewettigde kinderen, en wel in de eerstaangehaalde, abusivelijk voorkomt met de naam van Bartje Stevens, en in de tweede aangehaalde met de naam van
Elizabeth Stevens, veroorzaakt doordien men haar gewoonlijk noemt Bartje en ook wel Beth; dat
echter haar regte naam is Alberdina, en zij eene en dezelfde perzoon is; welke verklaring de
getuigen mede bij Eede gedaan hebben. / Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek
over de wederkeerige regten en pligten der echtgenooten, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Reijnirus Beijer en Alberdina Stevens voornoemd
door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend,
benevens door de vader des comparants ter eenre, en laatste getuigen; hebbende de comparanten, de
moeder des comparants ter eenre; en drie eerste getuigen, verklaard niet te kunnen schrijven. /
fredrik beyer / H Hengefelt / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Geesje) Stevens:
29-2-1807: RBS 260.5 (lidmatenboek N.H. kerk ’s-Heerenberg 1772-1813, AHA-volgnr. 191): /
1807 / [sc. met attestatie ingekomen] / d. 29 Febr. (!) / Derk Zijollema en Geesje Stevens, EchteLieden, / met attestatie van Zutphen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Giesje) Stevens:
1-7-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 1-7-1822 No 88 / Heden den Eersten der maand Julij
een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Bergh, Provincie
Gelderland, verschenen / Giesje Stevens, vroedvrouw, oud Zes en veertig Jaren, bij afwezenheid
van den vader Jan Willem Rademaker; winkelier, woonachtig te s Heerenberg, oud negen en dertig
Jaren, daartoe gekwalificeert [#oud ... jaren,] woonachtig te s Heerenberg in deze Gemeente, / dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke [#zijne Ehevrouw] de
Ehevrouw van Jan Willem Rademaker met name Arnolda van Dillen oud veertig jaren, op Zondag
den dertigsten der maand junij dezes Jaars des voor de middags ten negen uren, ter wereld heeft
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gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Johannes Engelbertus
/ waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Visser Eigen werk doende
oud drie en Zestig jaren, en van Jan Kemper, van beroep Kuiper oud drie en twintig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt;
welke wij, na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend met de Declarante qq en beide getuigen. / [in de marge: Geboorte van
Johannes Engelbertus Rademaker] // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Geesje) Stevens:
28-3-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 28-3-1827 No 29 / Heden den Acht en twintigsten der
maand Maart één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, is voor
ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg,
Provincie Gelderland, verschenen / Geesje Stevens, vroedvrouw oud vier en vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon
welke Johanna Hulst, ongehuwd, dienstmeid oud drie en twintig jaren, op dingsdag den Zeven en
twintigsten der maand Maart dezes jaars, des Morgens ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke Zy verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Antonius Lambertus / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Peter Welting Koperslager, oud Vyftig
jaren, en van Gradus Geerenaar, dagloner oud Zeven en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met de Declarante en eerste Getuige, hebbende de tweede verklaard, niet te kunnen schryven /
[in de marge:] Geboorte van Antonius Lambertus Hulst. // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Geesje) Stevens:
9-6-1827: Geboortenregister gemeente Berg, 9-6-1827 No 57 / Heden den Negenden der maand
Junij één duizend acht honderd zeven en twintig, des nadedemiddags (!) om drie uren, is voor ons
Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Geesje Stevens vroedvrouw oud vier en vyftig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke Aleida Berendsen, dienstmeid, ongehuwd wonende in deze Gemeente, oud Zeven en twintig jaren, op
Zaterdag den Negenden der maand Junij dezes jaars, des Morgens ten drie uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke Zy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jacobus. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Bernardus Beumer Gistkooper, oud vier en
dertig Jaren [#jaren], en van Willem Scholten, Kledermaker oud negen en veertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt,
welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te
zijn, hebben onderteekend met de declarante en beide Getuigen / [in de marge:] Geboorte van
Jacobus Berendsen. / [daaronder met rode inkt in de marge:] Daar de hierin vermelde Jacobus
Berendsen bij Huwelijks Acte tusschen Henricus Theodorus te Boekhorst en Aleijda Berntsen, voor
ons op den Achttienden November Achttienhonderd drie en dertig, verleden is gewettigd geworden,
wordt daarvan hier tengevolge van artikel twee en Zestig van het Burgerlyk Wetboek aanteekening
gemaakt. / De fungd: burgemeester [handtekening onleesbaar] // [cc 1982-1999 tB]
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– Gesina (Geesje) Stevens:
8-1-1833: Geboortenregister gemeente Bergh, 8-1-1833 No 5 / Heden den Achtsten der maand
January des jaars achtien honderd drie en dertig, des middags om Twaalf uren, is voor ons M r Jan,
Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Geesje Stevens, Weduwe
van Derk Zijollema, geadmitteerde Vroedvrouw deze (!) Gemeente oud negen en vyftig jaren,
wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 103 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte
van geboorte van eene Dochter welke Johanna Maria Cornelia Bosch, oud zes en Dertig Jaren,
Ehevrouw van Pieter Westerhof Sels, thans dienende als Jager bij het Korps van van Dam, oud drie
en veertig Jaren, wonende [#... jaren, op ...dag den] te Zeddam in deze Gemeente, No 30, op
dingsdag den Achtsten der maand Januarij dezes jaars, des nachts ten twee uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke Zij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Fedorine, [kennelijk
toegevoegd: Victorine.] / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Weijers, Organist, oud Een en Veertig jaren, wonende te Zeddam in deze Gemeente No. 14. en
van Jacobus Ising, dagloner, oud vyf en Dertig jaren, wonende te Zeddam, in deze Gemeente No.
15. opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend,
met de declarante en eerste getuige, terwijl de tweede getuige verklaard heeft niet te kunnen
schrijven. / [in de marge:] Geboorte van Fedorine (!) Westerhof Sels. / [hierboven met potlood in de
marge: overl. 15/12-15] // [cc 1982-1999 tB]
– Gisberta (Gijsbertje) Stevense:
25-7-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 25-7-1821 No. 83. / Op heden den vyf en Twintigste
Julij agttien honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [deze tijdsaanduiding is voorgedrukt] uren, compareerde voor Ons Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede, Kwartier
Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Wouter van de Braak van
beroep bouwman oud vyf en Zestig Jaren, en Berend Berendse van beroep bode oud, (!) dertig
Jaren, beide wonende te Otterlo / welke ons hebbe (!) verklaard, dat Gijsbertje Stevense, oud
zeven en dertig Jaar, vrouw van [voorgedrukt en niet doorgestreept: in leven] [#van beroep] eerst
genoemde comparant. en [#laatst] woonachtig te Otterlo op den vier en Twintigste deezer maand
des S nagts ten twee uren, ten huize Numero (3) te Otterlo [#in den ouderdom van] is verlost van
[#Jaren is overleden, nalatende] een dood Kind, van het mannelijke Geslacht / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Twede comparant, en ons Schout is getekend,
nadat de Eerste had verklaard niet te Kunnen Schrijven, als Zulks niet te hebben geleerd / Goedgekeurd de doorhaling van dertien gedrukte woorden. / B: Berendsen / E D van Meurs // [cc 19821999 tB]
– Gosuinus (Gosewijnes) Stevens:
25-10-1819: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 25-10-1819 No. 68. / Op heden den Vijf en
twintigsten October achttien honderd en negentien, des namiddags ten Een uren, compareerde voor
Ons Mr Martinus Adrianus van Ommeren Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan van Mossel oud Acht en Zestig Jaren, Kommissaris der
Wagenvheeren / en Peter ten Pas oud Acht en Zestig Jaren, Gepensionneerd Korporaal / wonende
beide te Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat Geertruij Stevens huisvrouw van Johannes
Gabriëls van beroep Naaister geboren te Nutteren in Kleefsland, Dochter van Gosewijnes Stevens
en Cebilla Schap beide geboren en overleden te Nutteren voornoemd op den Vier en Twintigsten
October dezes Jaars s’nachts om Een uur in den ouderdom van Twee en Zeventig Jaren op Kor-
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tenburg onder deze Gemeente La E N: 5 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de Comparanten benevens ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Helena (Helena) Stephens:
2-2-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Annus 1745. / 2 Feb~ / Bap: Helena /
Filia Antonii Stephens et Johannae Tenbrinck / Levant: Maria’ Hafkenscheid et Elken (!) Tenbrinck // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Helena (Helena) Stevens:
9-12-1781: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1781 / Dec 9. / Jan van Aken Wedwenr van wijl~:
Jenneken Bongers / en Helena Stevens d:v. Antoni Stevens. / beide onder Gendringen. / [getrouwd:] Dec. 30 // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Helena (Helena) Steevens:
28-12-1808: Inventaris van het archief van de ambtenaren belast met de invordering van de
belasting op het recht van successie 1806-1817; Rijksarchief Arnhem, inv. nr. VI-91, blz. 14, nr. 80
(38) [ondertekening: “W Te Boekhorst Coster”] / [Gendringen] / “Lyst Der Dooden en ter aar
besteet 1808” / op Den 28 Desember is overleden Helena Steevens // [cc 1982-1999 tB]
– Helena Antonia (Helena Antonetta) Stevens:
20-2-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 656): [1821.] / 20. Feb~ / Baptizata
est Helena, Willemina Antonetta / f: leg: Alberti Venderbosch, et Everdinae Smeenk Conj: / Susc:
«Princeps Guillaume de Salm Salm», et Helena Antonetta Stevens. // [cc 14-9-2007/9-3-2008 tB]
– Hendrica (Hendersken) Steevens:
?-4-1691: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1691, onder het opschrift: “Op
Paaschen Ao 1691.”] / Hendersken Steevens. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Stevens:
26-1-1727: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1727 / januarius: 26 / fredericus: / p: arent
lucassen / m: hendrina [of hendrica?] stevens / sus: evert te boekhorst et jantjen wolters. // [cc
(fiches) 29-8-2014 tB]
– Hendrica (Henrica) Stevens:
3-3-1731: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1731 / martius 3: / osualdus: / p: arent lucassen / m: henrica stevens: / sus: andreas te boekhorst et petronella gisbers. // [cc (fiches) 29-82014 tB]
– Hendrica (Hendrikje) Willem(sen) Stevense:
16-12-1764: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 16-12-1764:] Hendrikje / dochter van
Willem Stevense en Lysje Dirks / tot Westerhuis / Een acte van cautie gegeeven na Barneveld den
7 juny 1778. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrikje) Jacob(sen) Stevensen:
9-7-1773: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 43): / Eod. [= 1773. gedoopt den
11 Julij] / V[ader]. Jacob Stevensen / M[oeder]. Woutertje Wouters / D[ochter]. Hendrikje /
geboren den 9 Julij [1773] // [cc 6-8-2002/30-5-2003 tB]
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– Hendrica (Hendrikje) Steevens:
5-8-1784: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 416): [1784] / Den 15 Aug /
V[ader]: Mannus Janssen / M[oeder]: Hendrikje Steevens / Z[oon]: Steeven / gebooren den [8?>]
5 Aug~: [1784] // [cc 16-8-2002/29-3-2003 tB]
– Hendrica (Hendrikje) Steevens:
30-4-1786: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 479): [1786] / Den 7 May /
V[ader]: Mannes Janssen / M[oeder]: Hendrikje Steevens / Z[oon]: Jan / Gebooren den 30 April
[1786] // [cc 16-8-2002/14-3-2003 tB]
– Hendrica (Hendrikje) Steevens:
24-5-1788: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 571): [1788] / den 1 Junij /
V[ader]: Mannus Janssen / M[oeder]: Hendrikje Steevens / Z[oon]: Jan / Gebooren den 24 Maij
[1788] // [cc 27-8-2002/2-3-2003 tB]
– Hendrica (Henrica) Stevens:
29-12-1788: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1788. / 29na decemb~. / Henricus. / p:
Andreas Leijser. / m: Ariantjen van heükelen. / suscept: Andreas The boekhorst. Henrica Stevens.
// [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Hendrica (Hendrikje) Steevens:
29-11-1789: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 620): 1789 / Gedoopt den 6
Decr / V[ader]: Mannes Janssen / M[oeder]: Hendrikje Steevens / Zoons Gerrit en Geurt / Tweelingen / gebooren den 29 Nov: [1789] // [cc 3-9-2002/28-2-2003 tB]
– Hendrica (Hendrikje) Steevens:
1-4-1792: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 716): [1792] / den 15 do [=
April] / V[ader]: Mannes Janssen / M[oeder]: Hendrikje Steevens / D[ochter]: Cornelia / gebooren
den 1 April [1792] / Scharrenborgersteeg // [cc 3-9-2002/20-2-2003 tB]
– Hendrica (Hendrica) Stevens:
27-1-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 15: Anno 1797 /
[^op] den 27 Januarij / Coram A: vink, [en] Evert Poor / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen /
Albertus Teling weduwenaar van Aaltjen Kraan, gebore alhier en woonagtig, / en Hendrica Stevens Jonge Dogter gebore te Azewijn en aldaar woonagtig / den 29 Januarij voor de Eerste maal /
den 5 Februarij voor den twede maal / den 12 dito voor de Derde maal volgens relaas van den Bode
onverhindert Geproclameert / Bovestaande Perzoonen Zijn den 14 Februarij 1797 te S’Heerenbergh
getrouwd, volgens attest van H:J: Arntsen Rooms priester alhier. / S’Heerenbergh den 15 Februarij
1797 / in fidem / J: De Both Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Henrica) Stevens:
8-3-1805: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1805: / 8va martii / baptizata est Gesina
Bartha / p: Everhardus te Boekhorst / m. Gerarda Stevens: / Suscept: Henricus [Egbers>] Ebbers.
Henrica Stevens. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
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– Hendrica (Hendrikje) Steevenssen:
19-9-1805: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 1226): 1805 / Gedoopt den 29
Sept: / V[ader]: Jacob Van Wyk / M[oeder]: Hendrikje Steevenssen / D[ochter]: Jannigje / Geboren den 19 Septemb~: [1805] / op ’t dorp // [cc 13-9-2002/12-10-2002 tB]
– Hendrica (Hendrica) Stevens:
8-10-1817: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 8-10-1817 No. 290 / Op heden den achtsten
October agttien honderd en Zeventien des namiddags ten Een uren, compareerden voor Ons M r
Roeland Jan Bouricius, President Burgemeester der Stad Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat / Johannes Stevens oud vyf en vijftig Jaren, Landbouwer / en Teunis
Teunissen oud Twee & Twintig Jaren, Tuinman / wonende beiden in de Utrechtsche weg / welke
Ons hebben verklaard, dat Johannes Stevens Zoon van eerste Comparants dochter genaamd Hendrica Stevens den Zesde dezer lopende maand des avonds ten negen uuren, ten huize van Antonius
Wilhelmus Leonards aan den Ouden Kraan in den ouderdom van vyftien weeken is overleden. /
Waar van wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten benevens Ons
is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4957), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 840:
– Woonplaats: Warm
– Huisnummer: 603
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 8)
– Naam: Hendrika Stevens
– Geboortedatum: den 23 January 1751
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] eigenwerk doende / 7) Zonder beroep
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 18-11-2004/20-6-2005 tB]
– Hendrica (Hendrina) Stevens:
15-1-1827: Overlijdensregister gemeente Berg, 15-1-1827 No 7 / Heden den Vyftienden der maand
Januarij één duizend acht honderd zeven en twintig, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor ons
Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Thuis oud Vyf en Zestig jaren, Landbouwer / en Willem
Hageman oud Vier en Veertig jaren, Tapper / beide in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons
hebben verklaard, dat op den dertienden der maand Januarij des jaars achttien honderd zeven en
twintig, des Morgens ten acht uren, in het huis No. 198 binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van Acht en Zeventig Jaren is overleden Hendrika Robben Zonder beroep, geboren en woonachtig
geweest te Groot Azewyn in deze Gemeente, dochter van wijlen de Ehelieden Jan Robben en Hendrina Stevens, beide in deze Gemeente overleden, gehuwd nalatende haren Eheman Willem Jansen
Zonder beroep wonende te Groot Azewyn Voornoemd, en Zes Kinderen. / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend / hebbende de
declaranten Verklaard niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Overlyden van Hendrika Robben //
[cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendrika) Stevens:
19-1-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-1-1832 No 4 / Heden den Negentienden
der maand January een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten Elf uren zijn voor
ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Winters, Landbouwer oud Zes en
dertig jaren, en Gerrit Jan Wissink daglooner oud vijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den achttienden der maand January een duizend
acht honderd twee en dertig des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 603 in Warm binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van twee en Zeventig Jaren is overleden [#Mathias Jansen, dagloner,]
[de doorhaling van de woorden “Mathias Jansen dagloner,” goedgekeurd] Hendrika Stevens,
dagloonster, geboren en woonachtig geweest, binnen deze gemeente, Ehevrouw van Mathias Jansen, dagloner in deze gemeente woonachtig, en dochter van wijlen de ehelieden Berend Stevens en
Anna Maria Nieuwenhuis / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven,
waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. met de Comparanten / G
Winters / G J Wissink / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Henrica) Stevens:
21-12-1875: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 100]: [geb./ged.] 21(?)-121875: Wilhelmina Johanna / Parentes: Joannes Wilhelmus te Voert et Bernadina Wezendonk (Groot
Azewijn) / Patrini: Joannes Wezendonk (Groot Azewijn) et Henrica Stevens (’s Berg). // [cc 19821999 tB]
– Hendricus (Henrick) Steevens:
15-3-1742: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1742. / 15. martij. / Baptz~. Joannes. /
Parentes. Henrick Steevens et Berndtjen. [niet ingevuld] / Patrini Joann Reijntjes. Willemina
Booans. (!) E~. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Hendricus (Henrick) Stevens:
7-4-1746: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1746: / 7 dito [= aprilis] hermannus / p
derck te boekhorst / m: willemina limborg / lev: henrick stevens et cunnera [niet ingevuld] // [cc
(fiches) 29-8-2014 tB]
– Hendricus (Henderik) Willem(sen) Stevens:
13-6-1762: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 13-6-1762:] Henderik / zoon van
Willem Stevens en Liesje Dercks / te Westeneng // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Steven(sen) Hendriksen:
14-10-1782: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 14-10-1782 / ged. 20-10-1782:]
Hendrik / zoon van Steven Hendriksen & Jantje Dirks / te Eschoten // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Stevens:
18-12-1785: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 212 (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: Hendrik Stevens
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
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– Geboortedatum: 18 Dec 1785.
[cc 29-8-2008/7-12-2008 tB]
– Hendricus (Hendrik) Steeven(sen) Gysbertsen:
8-5-1804: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 1182): [1804] / den 20 do [=
May] / V[ader]: Steeven Gysbertsen / M[oeder]: Jantje Harmssen / Z[oon]: Hendrik / geboren den
8 Maij [1804] / op ’t Dorp // [cc 10-9-2002/16-10-2002 tB]
– Hendricus (Hendrik) Steven(sen) van den Brink:
22-7-1814: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 22-7-1814 / ged. 28-8-1814:] Hendrik /
zoon van Steven van den Brink en Gerritje van Dyk / [te Otterlo?] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Stevens:
10-1-1818: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 10-1-1818 No. 5. / Op heden den Tienden
January agttien honderd en Achttien des namiddags ten drie uren, compareerde voor Ons Carel Anthony Marchant Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Ferdinant oud Twee en Vyftig Jaren, Aanspreker / en Jan van Mossel oud Zes en
Zestig Jaren, Kommissaris der wagen Vheeren / wonende beide te Wageningen / welke Ons hebben
verklaard, dat Greetje Hendriks, zonder beroep, geboren te Wageningen, dochter van Wylen Hendrik Stevens, geboren en overleden te Wageningen (Zynde de namen Geboorte en overlydensplaats
harer moeder onbekend) op den Negenden January dezes Jaars S’morgens om zeven uren in den
ouderdom van Twee en Tachtig Jaren, in oud wageningen La B No 28 ongehuwd is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Stevens:
8-2-1819: “Repertorium van de Acten der Griffie van het Vredegeregt des Kantons Gendringen
over den jare achtien honderd negentien” (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [Nummer der Acten:] 3. / [Dagteekening der Acten:] 2en February [1819] / [Natuur der
Acten:] Verklaring omtrent de aangifte voor de Successie der nalatenschap van Hendrik Jan
Mölling en Harmina Berendsen. / [Naam en Voornaam der partijen:] 1. Antoon Stevens / 2. Hendrik Stevens / 3. Derk Onstyn / 4. Willemina Berendsen / 5. Hendrik Raaiman / [Derzelver woonplaats:] Etten / [Registratie der Acten:] 8e february fo 54. ro afd. een. deel 2. / Gratis. // [cc 19821999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Stevens:
5-5-1819: “Repertorium van de Acten der Griffie van het Vredegeregt des Kantons Gendringen
over den jare achtien honderd negentien” (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [Nummer der Acten:] 13. / [Dagteekening der Acten:] 5en Mei [1819] / [Natuur der
Acten:] Proces Verbaal van Verkooping van meubilaire Goederen / [Naam en Voornaam der
partijen:] [1:] Hendrik en Antoon Stevens / [2:] Willem Hemming / [3:] en Hendrik Raaiman /
[Derzelver woonplaats:] [1 en 2:] Rafeler / [3:] Etten / [Registratie der Acten:] 13en Mei deel 2. fo 63
Verso vak acht / Regt Een en vyftig Gulden drie en dertig Cents // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Stevens:
3-8-1819: “Repertorium van de Acten der Griffie van het Vredegeregt des Kantons Gendringen
over den jare achtien honderd negentien” (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [Nummer der Acten:] 24. / [Dagteekening der Acten:] 3en Augustus [1819] / [Natuur der
Acten:] Proces Verbaal van veiling en niet verkocht hooigras / [Naam en Voornaam der partijen:]
Hendrik Stevens / [Derzelver woonplaats:] Rafeler / [Registratie der Acten:] 4e aug: deel 2. fo 72
recto vak twee. / Regt 59½ Cents. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Stevens:
31-8-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-8-1821 No 85 // Heden den Een en
Dertigsten der maand Augustus een duizend acht honderd een en twintig, des nademiddags ten vyf
uren, zijn voor mij Johan Richard Boeveldt ad interim Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Gerrit Jan te Grotenhuis Akkerman oud Drie en vijftig Jaren, en Jan Demkes ook Akkerman oud Vier en veertig
Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op vrijdag den Een en
dertigsten der maand Augustus achttien honderd een en twintig, des morgens ten Zeven uren, in het
huis No. 392 in Klein Bredenbroek binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Een en Tachtig
Jaaren is overleden. Hendrik Stevens Kleermaker Weduwenaar van wijlen Engelina Ludigers en
Zoon van wijlen Evert Stevens de moeder onbekend / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daar van deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met de
Comparanten // Gerrit Jan Te Grotenhuis / J. Demkes / JRBoeveld // [cc (webfoto) 10-3-2010/12-82012 tB]
– Hendricus (Hendrik) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 5136), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 886:
– Woonplaats: Rafelder
– Huisnummer: 626
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 1)
– Naam: Hendrik Stevens
– Geboortedatum: den 31 August 1795
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 12 Hendrina Koster Mei 1827 vertr.
[cc 25-11-2004/2-7-2005 tB]
– Hendricus (Hendrik) Stevens:
21-6-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-6-1830 No 60 / Heden den Een en twintigsten der maand Junij een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Negen uren, zijn voor
ons [voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [Jan Richard Boeveldt,
fungerend / goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Theodorus Willemsen, dagloner oud Negen en dertig jaren, en Lammert Polman, Landbouwer oud Negen en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den twintigsten der maand Junij een duizend acht honderd dertig, des morgens ten Zeven uren, in het huis No. 626 in Rafelder binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van vyf en dertig Jaren is overleden. Hendrik Stevens, Landbouwer
geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Echtgenoot van Joanna Borkes in deze gemeente
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woonachtig, Zoon van wylen de Ehelieden Berend Stevens en Gerritje Berendsen. / En ons van de
waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door
ons is onderteekend. / met den laatsten Comparant, verklarende den eersten niet te kunnen
schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Stevens:
16-6-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 16-6-1834 No 73 / Heden den Zestienden der maand
Juny des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om negen uren, is voor ons M r Jan
Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Stevens, daglooner
oud Zes en veertig jaren, wonende te Groot azewyn in deze Gemeente No. 52 / dewelke ons
verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen Zoon welken Zyne Ehevrouw Willemina
Geurtsen, oud veertig jaren, op Zaturdag den veertienden der maand Juny dezes jaars, des morgens
ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welken hy verklaard heeft de voornaam te willen
geven van Hendrik / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit
Hendriksen Eigen werk doende oud twee en Zestig jaren, wonende te Grootazewyn in deze
Gemeente No. 50 en van Jacobus Bunk dagloner oud Vyfendertig jaren, wonende te Grootazewyn
in deze Gemeente No. 51 opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke
acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend. met Declarant en Getuigen. / [in de marge:] Geboorte van Hendrik Stevens.
/ [daaronder met potlood:] Overleden 24 Julij 1852. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Henricus Johannes) Stevens:
27-2-1868: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 6]: [geb./ged.] 27-2-1868:
Henricus Johannes / Parentes: Johannes Stevens et Aleida Hartjes (Groot Azewijn) / Patrini: Reinerus Hartjes et Wilhelmina Derksen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herman) Stevens:
25-12-1724: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1724, onder het opschrift:
“Kersmis:”] / [nummer:] 26: Herman Stevens [op?] Langenberg, / Ruirlo: / met attest naa Ruirlo
1728 den 18 jun: // [cc 1982-1999 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Jacobus (Jacob) Stevensen:
9-7-1773: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 43): / Eod. [= 1773. gedoopt den
11 Julij] / V[ader]. Jacob Stevensen / M[oeder]. Woutertje Wouters / D[ochter]. Hendrikje / geboren den 9 Julij [1773] // [cc 6-8-2002/30-5-2003 tB]
– Jacobus (Jacob) Steevenssen:
11-5-1777: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 120]: 1777 / 11e do [=
Maij] / De vrouw van Jacob Steevenssen / Laat man en kinderen na / begraven den 15 do [= Maij]
in de kerk / f 2=12=: / 2=12=: bet: // [cc 21-9-2001/29-7-2003 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – STEVENS (nr. 218-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 38

– Jacobus (Jacob) Steevenssen:
1787 enz.: “Ontfangst Der Uijtgangen” N.H. kerk Lunteren, 1780-1812 [RBS 599; AHA-volgnr.
1343]: Jacob Steevenssen op Driejenhuijsen / 13 garven a 2 St: / Voldaan 1787, 1788, 1789, 1790,
1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797 en 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805,
1806, 1807, 1808, 1809, 1810 // [cc 9-10-2002/4-6-2003 tB]
– Jacobus (Jacob) Steevenssen:
20-11-1799: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 894]: 1799 / d 20e do
[= Nov~:] / Jacob Steevenssen / Laat Kindre na / begraven den 26 do / f 6=:=: / 6=:=: bet: // [cc 110-2002/23-6-2003 tB]
– Jacobus (Jacob) Steevenssen Wouter(sen) Jacobssen:
3-8-1801: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 1071): [1801] / den 9 do [=
Aug~:] / V[ader]: Wouter Jacobssen / M[oeder]: Martje Hendrikssen / Z[oon] Jacob Steevenssen
(!) / geb: 3 Aug~: [1801] / op drieënhuyzen // [cc 10-9-2002/26-10-2002 tB]
– Jacobus (Jakob) Stevensen Drieënhuizen:
13-1-1814 (landmilitie gemeente Lunteren): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 437; het titelblad
ontbreekt samen met eerste elf inschrijvingen; de titel was vermoedelijk: “Departement van den
Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Lunteren / Alphabetische lijst voor de land-militie” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 41 / Naam en voornaam:
Drieënhuizen (Wouter Jakobsen) / Geboortedatum: 3 Mei 1771 / Geboorteplaats: Lunteren /
Woonplaats: Lunteren / Beroep: Landman / Naam en voornaam der ouders: Jakob Stevensen [en]
Woutertje Woutersen (Overl.) / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: Weduwnaar / Getal der kinderen: 1 [of is het een 2?] / Nummer bij de loting getrokken: – / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – /
Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Anna) Stevens:
26-6-1697: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [26-6-1697, onder het opschrift: “D.
26. Junij. Op S. Jan.”] / [nummer:] 51. Anna Stevens. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Enneken) Stevens:
?-4-1715: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-4-1715, onder het opschrift: “[Op
Paeschen] 1715.”] / [nummer:] 439. Enneken Stevens Dogter van Steven Jansen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jantjen) Stevens:
25-12-1716: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1716, onder het opschrift:
“Op Kersmis 1716.”] / [nummer:] 466. Js Jantjen Stevens met attestatie van Hummel tot ons
overgekomen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Stevens:
4-6-1740: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1740 / eodem die [= 4 Juni] / Baptizata
est Joanna / Parentes antonius Stevens et Joanna brinck / Patrini Theodorus messinck et Elijsabeth
brinck. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
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– Johanna (Jantje) Jan(sen) Stevense:
22-10-1750: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 22-10-1750:] Jantje / dochter van Jan
Stevense en Melisje Wulfers / alhier [= te Otterlo] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Anna) Stevens:
6-2-1763: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 6-2-1763:] Gerritje / dochter van Peter van
den Bos en Anna Stevens / te Deelen // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Annetje) Steevens:
13-3-1785: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 442): 1785 / Gedoopt den 20
Maart / V[ader]: Aart Klaassen / M[oeder]: Annetje Steevens / D[ochter]: Maasje / Gebooren den
13 Maart [1785] // [cc 16-8-2002/26-3-2003 tB]
– Johanna (Jantje) Steeven(sen) Lubbertsen:
16-3-1786: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 475): 1786 / Gedoopt den 19
Maart / V[ader]: Steeven Lubbertsen / M[oeder]: Geusje Janssen / D[ochter]: Jantje / gebooren
den 16 Maart [1786] // [cc 16-8-2002/14-3-2003 tB]
– Johanna (Annetje) Steevens:
26-4-1787: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 528): [1787] / den 6 Maij /
V[ader]: Aart Claassen / M[oeder]: Annetje Steevens / D[ochter]: Steeventje / gebooren den 26
April [1787] // [cc 27-8-2002/5-3-2003 tB]
– Johanna (Annetje) Steevens:
24-12-1788: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 595): [1789] / Ed’ d’ [= Eod:
do] [= den 25 Jan] / V[ader]: Aart Claassen / M[oeder]: Annetje Steevens / D[ochter]: Breunisje /
gebooren den 24 Dec~: [1788] // [cc 27-8-2002/1-3-2003 tB]
– Johanna (Joanna) Stevens:
7-5-1789: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1789. / 7ma maji. / baptizatus est Henricus. /
p: Stephanus meijland. / m: willemina Lukassen. / suscept: Everhardus The boeckhorst. joanna Stevens. // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Johanna (Jantje) Wouter(sen) Steevensz:
25-3-1791: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 679): 1791 / gedoopt den 10
April / V[ader]: Wouter Steevensz / M[oeder]: Geertje Jansz / D[ochter]: Jantje / gebore den 25
Maart [1791] / Steeg // [cc 3-9-2002/24-2-2003 tB]
– Johanna (Annetje) Steevens:
1-1-1792: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 705): [1792] / Eod do [= den 8
Jan~ 1792] / V[ader]: Aart CLaassen / M[oeder]: Annetje Steevens / D[ochter]: CLaasje / gebooren
den 1 Jan~: [1792] / in t Wout // [cc 3-9-2002/21-2-2003 tB]
– Johanna (Annetje) Stevens:
7-12-1794: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 819): 11 Jan~: 1795 / V[ader]:
Aart CLaass[e] / M[oeder]: Annetje Stevens / Z[oon]: CLaas / geb: 7 Decemb [1794] / in ’t wout //
[cc 4-9-2002/12-1-2003 tB]
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– Johanna (Annetje) Steevens:
27-3-1797: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 890): [1797] / den 9 April /
V[ader]: Aart Klaassen / M[oeder]: Annetje Steevens / Z[oon]: Gerrit / Gebooren den 27 Maart
[1797] / op t Walderveen // [cc 4-9-2002/3-1-2003 tB]
– Johanna (Jantjen) Steven(sen) Jansen:
9-12-1797: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 9-12-1797 / ged. 17-12-1797:] Jantjen /
dochter van Steven Jansen en Wympje Gysberts / te Westeneng // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jantjen) Steevenssen:
31-5-1801: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 936]: 1801 / 31 Do [=
May] / Jantjen Steevenssen, / Laat Ouders na / begraven Den 4 Junij / f 4=:=: / 4=:=: bet: // [op de
volgende regel:] Rigter en Prins // [cc 1-10-2002/21-6-2003 tB]
– Johanna (Jantje) Stevens:
1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst voor de
land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 82 / Naam en voornaam: Hendriksen Steven / Geboortedatum: 2 Junij 1794 / Geboorteplaats: Barneveld / Woonplaats: Otterlo /
Beroep: BoerenKnegt / Naam en voornaam der ouders: Hendriksen Rik & Jantje Stevens / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongetrouwd / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting getrokken: 48 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – /
Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat 138 inschrijvingen, eindigend met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”. Op de achterzijde rechtsboven staat met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder met potlood: “Moet gesloten
worden”; cc 20-2-2001/27-8-2001 tB]
– Johanna (Jantje) Stevensen:
13-1-1814 (landmilitie gemeente Lunteren): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 437; het titelblad
ontbreekt samen met de eerste elf inschrijvingen; de titel was vermoedelijk: “Departement van den
Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Lunteren / Alphabetische lijst voor de land-militie” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 32 / Naam en voornaam:
Broek (Hendrik van den) / Geboortedatum: 7 Maart 1790 / Geboorteplaats: Barneveld / Woonplaats: Lunteren / Beroep: Boere Knecht / Naam en voornaam der ouders: Rik van den Broek [en]
Jantje Stevensen / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: Ongeh / Getal der kinderen: – / Nummer
bij de loting getrokken: 87 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 5-3 / Redenen van vrystelling by de
trekking opgegeven: Oudsten Zoon Van Een Weduwe / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Stevens:
11-6-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 321): 11. Junij [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging
van de letter «G» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizata est Gerarda / «filia illegitima»
Joannae Jansen, Patris /:ut ipse Confessus est:/ Gerardi Kolenbrander; / Susceperunt Jan Stevens, et
Joanna Stevens. // [cc 30-5-2007/3-8-2008 tB]
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– Johanna (Johanna) Stevens:
11-1-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-1-1825 No 6. / Heden den Elfden der
maand Januarij een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags ten half twaalf uren, zijn
voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van
het Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Arnoldus Huisman, Winkelier, oud
negen envijftig jaren, en Johannes Martens, Bakker oud dertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Tienden der maand Januarij achttien honderd vijf en twintig, des avonds ten acht uren, in het huis No. 112 in Etten, binnen dit Schoutambt,
in den ouderdom van Zes en Zeventig Jaren is overleden Berend Kraan, dagloner, wedüwenaar van
wijlen Maria Beijer in dit ambt overleden, en Zoon van wijlen de Ehelieden Jan Kraan en Johanna
Stevens Zijnde den overledene in Ysselborg, /:koningrijk Pruissen:/ geboren, en in dit ambt
woonachtig geweest. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben
wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten // A Huisman /
J Martens / De Haes. // [cc (webfoto) 8-1-2011/11-5-2012 tB]
– Johanna (Johanna) Stevens:
1-10-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-10-1825 No 71. / Heden den Eersten der
maand October een duizend acht honderd vijf en twintig, des Voormiddags ten Elf uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Mulder dagloner oud Een en
veertig jaren, en Willem Berendsen Kleermaker oud Acht en Vyftig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den negen en Twintigsten der maand September achttien honderd vijf en twintig, des morgens ten Een uren, in het huis No. 161 in Our
binnen dit Schoutambt, [#in den ouderdom van ... is overleden] is verlost van een kind van het vrouwelijk geslacht Johanna Stevens, oud Een en Dertig Jaren, huisvrouw van den Eerstgenoemden
Comparant, welk Kind aan ons ambtenaar voornoemd levenloos is vertoond / 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 laatst genoemden Comparant, verklarende eerstgenoemde daartoe
aangezocht niet te kunnen schrijven // Willem Berendsen / De Haes // [cc (webfoto) 19-2-2011/154-2012 tB]
– Johanna (Enneken) Stevens:
7-12-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-12-1825 No 88. / Heden den Zevenden der
maand December een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags ten tien uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jacobus Goossen dagloner oud veertig
jaren, en Johannes Ernsten dagloner oud Acht en Twintig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zesden der maand December achttien
honderd vijf en twintig, des avonds ten vijf uren, in het huis No. 442 in Ulft binnen dit Schoutambt,
in den ouderdom van Zeven en Zeventig Jaren is overleden Hendrikus Otten, kleermaker geboren in
deeze Gemeente, Eheman van Enneken Stevens en Zoon van wijlen de Ehelieden Johannes Otten
en Jda Koops. / 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 laatstgenoemden Comparant,
verklaarde (!) eerstgemelde daartoe aangezogt, niet te Kunnen Schrijven. // Johannes Ernsten / De
Haes. // [cc (webfoto) 26-2-2011/9-4-2012 tB]
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– Johanna (Johanna) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3060), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 462:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 354
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 5)
– Naam: Johanna Stevens of de Wed~ Thesink
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 12-8-2004/17-2-2005 tB]
– Johanna (Enneken) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3814), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 587:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 442
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 2)
– Naam: Enneken Stevens
– Geboortedatum: den 9 Octob 1765
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 1 H Otten overleden / 5 Wed~ Giezen id~
[cc 9-9-2004/6-4-2005 tB]
– Johanna (Johanna) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4200), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 663:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 487
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 8)
– Naam: Johanna Stevens
– Geboortedatum: den 8 Febr [1792>] 1798
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 7-10-2004/10-5-2005 tB]
– Johanna Catharina Wendela (Anna Catharina Wendelina) Steven(sen) Hendriks:
20-4-1788: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 20-4-1788 / ged. 27-4-1788:] Anna
Catharina Wendelina / dochter van Jantje Dirks, weduwe van Steven Hendriks / te Eschoten //
[cc 1982-1999 tB]
– Johanna Catharina Wendelina (Anna Chatarina Wendelina) Stevens:
16-7-1808: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 16-7-1808 / ged. 31-7-1808:] Gysbertje /
dochter van Jurrien Willemsen en Anna Chatarina Wendelina Stevens / te Eschoten // [cc 19821999 tB]
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– Johanna Maria (Johanna Maria) Stevens:
3-5-1819: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 3-5-1819 No. 92 / Op heden den derde Mei
agttien honderd en negentien des namiddags ten half een uren, compareerde voor Ons Mr Derk
Gaijmans President Burgemeester van Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Johannes Reinier Besseling oud Zeven en twintig Jaren, Zonder beroep en Willem
Weening oud Zes en dertig Jaren, Tapper wonende beide in de torensteeg / welke ons hebben
verklaard, dat Henricus Antoon Frans Zoon van eerste comparant en Johanna Maria Stevens den
eerste dezer des avonds om half tien uren ten huise van eerste comparant in den ouderdom van tien
maanden is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
comparanten benevens ons is getekend. / Besseling / W Weenink / D Gaijmans // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Maria Hendrica (Johanna Maria Henriette) Stevens:
4-2-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 4-2-1878 No 17 / Heden den Vierden der
maand February 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, Heinrich Wessendorf van beroep Molenaar oud Zeven en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Maria Henriette Stevens, Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Zaturdag den Tweeden der maand February achttien honderd acht en
zeventig, des middags ten Vier uren, ten huize van hem Comparant in Varsselder Wijk A N o. 272
binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelyk geslacht, waaraan de voornaam
is gegeven van Heinrich. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de
Getuigen Johannes Nieuwenhuis van beroep Landbouwer oud negen en Veertig jaren, en Johannes
Wilhelmus Zimmerman van beroep Timmerman oud Vier en Vyftig 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. / H: Wessendorf /
J Nieuwenhuis / J: W: Zimmerman / VDLaar. // [met potlood in de marge:] te beginnen / [wat
lager:] Overleden 7 Mei 1878 // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Petra (Johanna Petronella) Stevens:
1848: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 393: / [onder: 1848 / Ingekomen] / Johannes Hendrik Bassing en Johanna Petronella Eliassen en Johanna Petronella Stevens / met attest van Middelburg. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Stevens:
27-3-1740: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 27-3-1740:] Evertje / dochter van Jan
Stevens en Melisje Jans / van Eschoten // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Stevensen:
7-5-1741: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 7-5-1741:] Geertie / dochter van Jan
Stevensen en van Melisen Jansen / tot Eschoten // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Steevens:
15-3-1742: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1742. / 15. martij. / Baptz~. Joannes.
/ Parentes. Henrick Steevens et Berndtjen. [niet ingevuld] / Patrini Joann Reijntjes. Willemina
Booans. (!) E~. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
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– Johannes (Jan) Stevens:
9-8-1744: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 9-8-1744:] Steven / zoon van Jan Stevens
en van Melisje Jansen / [te Otterlo?] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Stevense:
22-10-1750: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 22-10-1750:] Jantje / dochter van Jan
Stevense en Melisje Wulfers / alhier [= te Otterlo] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Steevense:
7-10-1753: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 7-10-1753:] Wulfer Janse / zoon van Jan
Steevense en Melisje Janse / [te Otterlo?] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Stevens:
4-8-1754: Jan Stevens, daghuurder, geb. 4-8-1754 (woonplaats: Our); vermeld in AHA-document
8110906a nr. 271 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Stevens:
12-3-1755: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 12-3-1755:] Wulfer / zoon van Jan
Stevens en Melisje Jans / alhier [= te Otterlo] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joan) Stevens:
14-11-1755: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 265 (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: Joan Stevens
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 14 Nov: 1755.
[cc 29-8-2008/17-12-2008 tB]
– Johannes (Jan) Stevens:
25-4-1756: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 25-4-1756:] Cornelis / zoon van Jan
Stevens en Melisje Jans / alhier [= te Otterlo] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Stevense:
1-1-1764: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 1-1-1764:] Dirk / zoon van Jan Stevense
en Melisje Jans / onder Otterlo // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Stevens:
5-11-1786: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1786. / Nov. 5. / Jan Stevens. Z v. wijl~. Antoni
Stevens onder Gendringen. / en Johanna Teissen, d.v. Derk Jan Teissen uijt Praest. in Cleefsland. /
[getrouwd:] 26. Nov // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Johannes (Jan) Steevenssen:
8-11-1788: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 587): [1788] / den 16 Nov: /
V[ader]: Jan Steevenssen / M[oeder]: Gysbertje Evertse / D[ochter]: Neeltje / Gebooren den 8
Nov~: [1788] // [cc 27-8-2002/2-3-2003 tB]
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– Johannes (Jan) Stevens:
28-5-1789: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 197 (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 Stevens
– Beroep: Valet de ferme
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 28. Mai 1789.
[cc 29-8-2008/6-12-2008 tB]
– Johannes (Jannes) Steevens:
10-10-1791: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1791 / Den 10 october is Jannes Steevens overleeden // [cc (fiches) 30-8-2014 tB]
– Johannes (Jan) Stevenssen:
14-5-1795: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 760]: 1795 / 14 do [=
Maij] / Jan Stevenssen / Laat Syn Vrouw na / begraven den 18 Maij / f 3=18=: / 3=18=: bet: // [cc
25-9-2002/7-7-2003 tB]
– Johannes (Jan) Steevenssen Hendrik(sen) Evertsen:
11-9-1807: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 1295): [1807] / den 4 Octob~: /
V[ader]: Hendrik Evertsen / M[oeder]: Jacobje Jacobssen / Z[oon]: Jan Steevenssen (!) / geb~: 11
7br [1807] / op de Grote Kieft // [cc 13-9-2002/1-10-2002 tB]
– Johannes (Jan) Stevensen:
28-10-1812 nr. 240: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Lunteren, gepasseerd op 28-10-1812 [volgnummer met potlood: 240]: / Voor ons Maire der Gemeente
van Lunteren Canton Ede Arrondissement Arnhem Departement van den Boven-IJssel, is op heden
den 28 October 1812 verschenen Jan Stevensen / Bouwman te Lunteren / en heeft verklaard aan te
nemen voor Geslachtsnaam den naam van Brink. / W. Roelofsen // [N.B.: De voorgedrukte tekst
eindigt met de woorden “den naam van”, zodat “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Johannes (Jan) Stevens:
11-6-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 321): 11. Junij [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging
van de letter «G» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizata est Gerarda / «filia illegitima»
Joannae Jansen, Patris /:ut ipse Confessus est:/ Gerardi Kolenbrander; / Susceperunt Jan Stevens, et
Joanna Stevens. // [cc 30-5-2007/3-8-2008 tB]
– Johannes (Jan) Stevens:
8-9-1816: Overlijdensregister gemeente Netterden, 8-9-1816 No 17 / Heden den Achtsten der
maand September eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Negen uren, zijn voor
ons Mr Johan Theodor Van Coeverden Burgemeester En Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Bernardus Döling Landbouwer oud drie en
veertig jaren, en Fredrik Brus Landbouwer oud Zeven en vijftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zevenden der maand September des jaars
1816 des Avonds ten tien uren, in het huis No. 212 binnen deze Gemeente in den ouderdom van
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twee en Zestig jaren is overleden Aleida Stevens weduwe van wijlen Willem Jansen Dochter van
wijlen Jan Stevens En Helena Prins / 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) Stevens:
17-6-1817: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 17-6-1817 No 20. / Heden den Zeventienden der
maand Juny eenduizend achthonderd en zeventien, des voormiddags om tien uren, zijn voor ons
Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provintie Gelderland, verschenen / Derk Rooding oud eenenveertig jaren, van beroep daglooner – en
Jan Stevens oud negenenzestig jaren mede dagloner van beroep / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zestienden der maand Junij des jaars 1817, des
morgens ten vijf uren, in het huis No. 88. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
tweeënzeventig jaren is overleden Gerarda Bos, Zonder beroep, Weduwe van Hendrik Bos. / 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 bovengenoemde Comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (2x) (Johannes/Johannes) Stevens:
8-10-1817: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 8-10-1817 No. 290 / Op heden den achtsten
October agttien honderd en Zeventien des namiddags ten Een uren, compareerden voor Ons M r
Roeland Jan Bouricius, President Burgemeester der Stad Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat / Johannes Stevens oud vyf en vijftig Jaren, Landbouwer / en Teunis
Teunissen oud Twee & Twintig Jaren, Tuinman / wonende beiden in de Utrechtsche weg / welke
Ons hebben verklaard, dat Johannes Stevens Zoon van eerste Comparants dochter genaamd Hendrica Stevens den Zesde dezer lopende maand des avonds ten negen uuren, ten huize van Antonius
Wilhelmus Leonards aan den Ouden Kraan in den ouderdom van vyftien weeken is overleden. /
Waar van wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten benevens Ons
is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Stevensen van den Brink:
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort op
de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 [coll.
Das]), AHA-volgnr. 673 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Lunteren // No
der Huizen: 51 / Naamen der Belasting Schuldigen: Jan Stevensen van den Brink / Classe: 8 /
Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 3,00 / Totaal voor elk [lees:
voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): – / Termijnen van betaling voor den ontvanger [of andere
bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 8-11-2002/3-12-2002 tB]
– Johannes (Jan) Stevensen van den Brink:
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort op
de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 [coll.
Das]), AHA-volgnr. 674 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Lunteren // No
der Huizen: 51 / Naamen der Belasting Schuldigen: [sub “Jan Stevensen van den Brink”:] 1 Zoon
/ Classe: 4 / Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 1,00 / Totaal voor
elk [lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): – / Termijnen van betaling voor den ontvanger [of
andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 8-11-2002/3-12-2002 tB]
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– Johannes (Jan) Stevensen van den Brink:
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort op
de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 [coll.
Das]), AHA-volgnr. 675 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Lunteren // No
der Huizen: 51 / Naamen der Belasting Schuldigen: [sub “Jan Stevensen van den Brink”:] 1 dochter / Classe: 4 / Montant der aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 1,00 / Totaal
voor elk [lees: voor het hele] huisgezin (Gl/Cents): 5,00 / Termijnen van betaling voor den
ontvanger [of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 8-11-2002/3-12-2002 tB]
– Johannes (Jan) Stevense:
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort op
de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 [coll.
Das]), AHA-volgnr. 818 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Meulunteren //
No der Huizen: 130 / Naamen der Belasting Schuldigen: Jan Stevense / Classe: 4 / Montant der
aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 1,00 / Totaal voor elk [lees: voor het hele]
huisgezin (Gl/Cents): 1,00 / Termijnen van betaling voor den ontvanger [of andere bijzonderheden]:
[niet ingevuld] // [cc 8-11-2002/17-11-2002 tB]
– Johannes (Jan) Stevens:
4-11-1820: “den graven van het huis van Gerrit Hendriksen tot bij de brug, bij het huis van Jan Stevens” [gem. Netterden]; vermeld in AHA-document 8201104a // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Stevense:
11-6-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 11-6-1821 No. 71 / Op heden den Elfde Junij agttien
honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [deze tijdsaanduiding is voorgedrukt] uren,
compareerde voor Ons Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Stevense van beroep bouwman oud
een en Zestig Jaren, en Teunis Morren van beroep bouwman oud, (!) een en Twintig Jaren, beide
wonende te Lunteren / welke ons hebbe (!) verklaard, dat Jan Evers van Zeggelaar in leven van
beroep Bouwman en laatst woonachtig te Lunteren op den Tiende deezer maand des S morgens ten
vyf uren, ten huize Numero (49) te Lunteren in den ouderdom van acht en Zestig Jaren is overleden,
nalatende deszelfs vrouw Hilletje Teunisse Floor, oud een en Zestig Jaar. wonende te Lunteren. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout
is getekend / J Stevensen / T Morren / E D van Meurs // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Stevens:
22-8-1822: Geboortenregister gemeente Angerlo, 22-8-1822 No 23. / Heden den twee entwintigsten
der maand augustus een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om elf uren, is
voor ons Jurjen Jansen Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Bart Giezeling, van beroep dagloner oud Zeven entwintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte
van een Zoon welke zijne huisvrouw Henrica Berendts oud vyfëndertig jaren, op Woensdag den een
ëntwintigsten der maand augustus, des avonds ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan
welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gradus. / waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Stevens van beroep dagloner, oud vierënzeventig jaren,
en van Nol Berendts mede dagloner van beroep oud Zesenzeventig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in
twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
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onderteekend benevens den Comparant, hebbende de genoemde getuigen verklaard niet te kunnen
Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Stevens:
11-4-1826: Overlijden R.K. kerk Gendringen (archief Martinusparochie, inv.nr. 20, AHA-volgnr.
33): 11 April [1826] / Joannes Stevens / Sacris Munitus / Our // [cc 18-9-2008/9-3-2011 tB]
– Johannes (Jan) Stevens [Stevsn]:
11-4-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-4-1826 No 28 / Heden den Elfden der
maand April een duizend acht honderd zes en twintig, des voordemiddags ten Elf uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan Hunink, dagloner, oud
vijftig, jaren, en Bernadus Massop, kuiper, oud achtendertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den tienden der maand April, achttien honderd zes en twintig, des avonds ten Elf uren, in het huis No. 490. in Our binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van vijf en Zeventig Jaren, is overleden Jan Stevens dagloner, geboren in deeze
Gemeente, Eheman van Johanna Thijssen, en Zoon van Antonij Stevens, en Johanna ten Brink,
beide in deze Gemeente 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 laatsten
Comparant, verklarende den Eersten niet te kunnen Schrijven // B: Massop / FWJ De Haes // [cc
(webfoto) 12-3-2011/6-6-2012 tB]
– Johannes (Jan) Stevens:
29-12-1826: Overlijdensregister gemeente Angerlo, 29-12-1826 No 33. [de laatste akte van deze
jaargang:] / Heden den Negen entwintigsten der maand december één duizend acht honderd zes en
twintig, des voordemiddags om elf uren, zijn voor ons Jurjen Jansen Burgemeester en Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Angerlo, Provincie Gelderland, verschenen Harmen
Teering oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider – en Jan Stevens oud vier en Zeventig jaren,
van beroep arbeider beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den
achtentwintigsten der maand december des jaars achttien honderd zes en twintig, des morgens ten
Zes uren, in het huis No. [niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee Jaren en
elf maanden is overleden Bernardus Teering, Zonder beroep, gebooren en Woonachtig in deze Gemeente van Angerlo [docht>] Zoontje van den eersten Comparant en des Zelfs Huisvrouw Theodora ter Steeg. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend benevens den Comparant, hebbende den tweeden Comparant verklaard niet te Kunnen Schryven. / H Teering / J Jansen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 4210), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 666:
– Woonplaats: Our
– Huisnummer: 490
– Aantal bewoners: 2 (dit is nr. 1)
– Naam: Jan Stevens
– Geboortedatum: den 4 August 1754
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Dagloner
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– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 7-10-2004/11-5-2005 tB]
– Johannes (Jan) Stevens:
16-1-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 16-1-1834 No 10. / Heden den Zestienden der
maand January des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om Elf uren, is voor ons
Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, Fungerend Burgemeester en Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Geerlings, dagloner, oud twee en vijftig jaren, wonende te Groot Azewijn in deze Gemeente No. 53. / dewelke ons
verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene Dochter welke zyne Ehevrouw Johanna
Siemes, oud Een en veertig jaren, op Woensdag den Vijftienden der maand Januarij dezes jaars, des
voormiddags ten Tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam
te willen geven van Johanna. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Jan Stevens, dagloner, oud Zes en veertig jaren, wonende te Groot Azewijn in deze Gemeente No.
52. en van Hendrik Te Kaat, dagloner, oud vier en veertig jaren, wonende te Groot Azewijn, in deze
Gemeente No. 54. opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte
wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend, benevens getuigen, hebbende de declarant verklaard niet te Kunnen Schrijven. / [in
de marge:] Geboorte van Johanna Geerlings. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Stevens:
16-6-1834: Geboortenregister gemeente Bergh, 16-6-1834 No 73 / Heden den Zestienden der maand
Juny des jaars achtien honderd vier en dertig, des voormiddags om negen uren, is voor ons M r Jan
Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Stevens, daglooner
oud Zes en veertig jaren, wonende te Groot azewyn in deze Gemeente No. 52 / dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen Zoon welken Zyne Ehevrouw Willemina
Geurtsen, oud veertig jaren, op Zaturdag den veertienden der maand Juny dezes jaars, des morgens
ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welken hy verklaard heeft de voornaam te willen
geven van Hendrik / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit
Hendriksen Eigen werk doende oud twee en Zestig jaren, wonende te Grootazewyn in deze
Gemeente No. 50 en van Jacobus Bunk dagloner oud Vyfendertig jaren, wonende te Grootazewyn
in deze Gemeente No. 51 opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke
acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn,
hebben onderteekend. met Declarant en Getuigen. / [in de marge:] Geboorte van Hendrik Stevens. /
[daaronder met potlood:] Overleden 24 Julij 1852. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Steevens:
3-11-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 3-11-1843 No 60. / Heden den derden der
maand November achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Jan Richard Boeveldt, eerste Assessor en [bij afwezigheid van den Burgemeester speciaal belast met de waarneming der functiën
van: / renvooi en doorhaling van de gedrukte woorden “Burgemeester en” goedgekeurd.] [#Burgemeester en] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Bernard Scholten van beroep dagloner oud achtentwintig jaren, en Jan Steevens
van beroep dagloner oud tweeëndertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons
verklaarden, dat op vrijdag den derden der maand November achttien honderd drie en veertig, des
morgens ten zeven uren, in het huis No. 214 in Megchelen, binnen deze Gemeente, in den
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ouderdom van twee dagen is overleden Jacobus Arnoldus Mulderman, zonder beroep geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente, zoon van Johannes Mulderman schoenmaker en Aleida
Geurink ehelieden in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en
in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met laatstgenoemden comparant, hebbenden den eerstgenoemden daartoe door
ons aangezocht zijnde, verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Stevens:
27-2-1868: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 6]: [geb./ged.] 27-2-1868:
Henricus Johannes / Parentes: Johannes Stevens et Aleida Hartjes (Groot Azewijn) / Patrini:
Reinerus Hartjes et Wilhelmina Derksen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Stevens:
6-8-1870: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 39]: [geb./ged.] 6-8-1870:
Elizabeth / Parentes: Joannes Stevens et Aleida Hartjes (Groot Azewijn) / Patrini: Martinus Brunink (Etten) et Wilhelmina Heister (Gendringen). // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Stevens:
8-2-1871: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 43]: [geb./ged.] 8-2-1871:
Gerardus Johannes Martinus / Parentes: Geradus Terhorst et Bernadina ten Holder (Groot Azewijn)
/ Patrini: Johannes Stevens (Azewijn) et Johanna ten Holder (Gaanderen). // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Stevens:
3-3-1871: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 44]: [geb./ged.] 3-3-1871:
Aleida Allegonda / Parentes: Antonius te Boekhorst et Wilhelmina Derksen (Groot Azewijn) /
Patrini: Johannes Stevens (Azewijn) et Aleida Derksen (Wijnbergen). // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Stevens:
5-10-1873: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 73]: [geb./ged.] 5-10-1873:
Theodorus / Parentes: Joannes Stevens et Aleida Hartjes (Groot Azewijn) / Patrini: Joannes Hartjes
(Groot Azewijn) et Bernadina Eltink (Terborg). // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Antonius (Johann Anthon) Stevens:
27-2-1817: Overlijdensakten gemeente Zevenaar, 27-2-1817 No. 3. / Op heden den Zeeven en twintigsten der maand Februarii agttien honderd en Zeeventien des Voordemiddags ten Neegen uren,
compareerden voor Ons Gotthold Frederik Lodewijk Bötticher Burgemeester van Zevenaer, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / de Heer Otto Gerard Heldring Predikant der
Hervormde Gemeente alhier oud Vier en Vijftig Jaren, woonende binnen deze Stad Zevenaer / en
Johann Anthon Stevens oud twee en Veertig Jaren, Chirurgijn wonende insgelijks binnen deze
Stad Zevenaer / welke Ons hebben verklaard, dat op voorgisteren den Vijf en twintigsten dezer
maand Februarii, des Nagts ten half twaalf uuren, Johanna Gertruda van Binsbergen geboren te
Aardt, en gewoond hebbende op het Grieth onder Oud Zevenaer, Dogter van wijlen Jan van Binsbergen en van de nog leevende Johanna van Binsbergen in den ouderdom van vijf en twintig Jaaren,
in het woonhuis van dezzelfs Moeder Nro 139 is overleden. / Waar van wij deze Acte hebben
opgemaakt, die na voorlezing door bijde getuijgen, benevens ons, is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
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– Judith (Judit) Stevens:
10-4-1774: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1774. / [April] 10. / Gerhard Hogendorp. Wedwenaar van wijl Judit Stevens uijt Millingen. / en Johanna Arendsen dogter van wijl. Frerik Arendsen
van de Melt. onder Gendringen. / getrout te Millingen // [N.B.: De bruidegom wordt in een akte van
27-2-1826 “Gerrit Hogenkamp” genoemd; cc (fiches) 29-8-2014 tB]
– Judith (Judith) Stevens:
27-2-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-2-1826 No 17 / Heden den Zenen entwintigsten der maand Februarij een duizend acht honderd zes en twintig, des voordemiddags ten tien
uren, zijn voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Willem Westerveld,
Smit oud Zeven enveertig jaren, en Antonij Zwarts, dagloner, oud drie enZestig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Zes entwintigsten der
maand Februarij achttien honderd zes en twintig, des namiddags ten vier uren, in het huis No. 40 in
Gendringen, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen enZestig Jaren, is overleden
Theodora Hogenkamp, Zonder beroep geboren te Milligen, in het Koninkrijk Pruissen, Ehevrouw
van Zweer van Pluren, en dochter van wijlen Gerrit Hogenkamp en Judith Stevens. / 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
niet te kunnen Schrijven // W= Westervelt / FWJ De Haes. // [cc (webfoto) 8-3-2011/8-6-2012 tB]
– K...: nog geen gegevens.
– Leonardus (Leendert) Stevens:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”, AHA-volgnr.
133:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Jan Welssinck / Eene koeij / getuijge
Leendert Stevens eñ Gerrit Seessinck / [summa:] :-12-: // [cc 1982-1999 tB]
– Leonardus (Leendert) Stevens:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”, AHA-volgnr.
134:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Leendert Stevens / Eene koeij en Een
kalff / getuijg[en] Jan Welssinck eñ Gerrit Seessinck / [summa:] :-12-: // [cc 1982-1999 tB]
– Leonardus (Leendert) Stevens:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Uhr”, AHA-volgnr.
135:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Gerrit Seessinck / Eene koeij / getuijge
Jan Welssinck eñ Leendert Stevens / [summa:] :-12-: // [cc 1982-1999 tB]
– Leonardus (Leonardus) Steves:
12-2-1742: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1742 / 12. Ejusdem [= febr~.] / Baptizatus est Leonardus / Parentes Anton steves Et Joanna Tenbrinck / Patrini Henrick Jansen et Henerina (!) Tenbrinck. // [cc (fiches) 29-8-2014 tB]
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– Lucas (Lucas) Stevens:
5-2-1816: Geboortenregister gemeente Geesteren, 5-2-1816 (nummer) 10 / Heden den Vyfden der
maand Februarij een duizend achthonderd zestien, des namiddags om twee uren, is voor ons Mr.
Frederik Wilhelm Lambergh Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Geesteren, Provintie Gelderland, verschenen Lucas Stevens Schoolonderwijzer te Gelselaar oud
negen en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte
van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Cornelia de Jong oud acht en twintig jaren, op
Zaturdag den derden der maand February dezes jaars, des morgens ten half zes uren, ter wereld
heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Cornelis / waarvan
wij deze acte, (!) hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Garrit ten Bos Daghuurder, oud Zestig jaren, en van Harmen Ruwhof Daghuurder oud zeven en dertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee
daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend
benevens de Declarant en eerstgenoemden Getuige ten dage en jare voornoemd; terwijl laatstgenoemden Getuige verklaard heeft niet te Kunnen Schryven / F W Lambergh. / L. Stevens / G ten
bos // [cc 14-11-2001/2-1-2002 tB]
– Ludbertus (Lubbert) Stevens:
29-9-1696: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [29-9-1696, onder het opschrift:
“Anno 1696. In September. of op Michilij.”] / [nummer:] 10. Lubbert Stevens. // [cc 1982-1999 tB]
– Ludbertus (Lubbert) Stevens:
29-9-1696: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [29-9-1696, onder het opschrift:
“Anno 1696. In September. of op Michilij.”] / [nummer:] 11. Meggelt Freriks vrou van Lubbert
Stevens. // [cc 1982-1999 tB]
– Ludbertus (Lubbert) Steven(sen) Lubbertsen:
27-9-1773: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 57): / Eod. [= 1773. Gedoopt
den 3 Oct:] / V[ader]. Steven Lubbertsen / M[oeder]. [Grutje?, Geutje? Gutje?] Jans / Z[oon].
Lubbert / geboren den 27 Sept: [1773] // [cc 6-8-2002/30-5-2003 tB]
– Ludbertus (Lubbert) Steevenssen:
11-12-1779: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 201]: 1779 / Decemb
11 / Overleeden de vrouw van Lubbert Steevenssen / laat man en kindere na / begraven den 17 do
[= Decemb] / 1=7=: / 1=7=: bet: // [cc 21-9-2001/28-7-2003 tB]
– Ludbertus (Lubbert) Steevenssen:
13-8-1782: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 293]: 1782 / Den 13
Aug / Lubbert Steevenssen / Laat Kindere na / begraaven den 19 Aug: / f 1=10=: / 1=10=: bet: //
[cc 11-1-2002/27-7-2003 tB]
– Ludbertus (Lubbert) Stevens:
5-12-1812 nr. 196: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Bennekom, gepasseerd op 5-12-1812 [volgnummer met potlood: 196]: / Voor ons Maire der Gemeente
van Bennekom Canton van Eede Arrondissement van Arnhem Departement van den Boven-Yssel,
is op heden den Vyfden December 1800 twaalf verschenen Lubbert Stevens / en heeft verklaard
aantenemen voor Geslachtsnaam den naam van van den Ham. / de Maire / Theods Prins // [N.B.: De
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voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Ludbertus (Lubbert) Steven:
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: 95. / Naam en voornaam: Ham, Lubbert van den
/ Geboortedatum: 1771, 1 Octr / Geboorteplaats: Lunteren / Woonplaats: Bennekom / Beroep: daghuurder / Naam en voornaam der ouders: Steven van den Ham en Gerisje Janssen / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: gehuwd / Getal der kinderen: 4. / Nummer bij de loting getrokken: – /
Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie
van den militie-raad: – / Aanmerkingen: 109. // [De volledige lijst bevat 192 inschrijvingen; cc
15/16-6-2000 tB]
– Maas (Maas) Steven(sen) Janssen:
22-6-1780: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 260): Den 4 Junij [1780] /
V[ader]: Steven Janssen / M[oeder]: Cornelia Maassen / Z[oon] Maas / gebooren den 22e Junij
[1780] // [cc 14-8-2002/10-5-2003 tB]
– Margaretha (Griete) Stevens:
25-12-1646: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1646, onder het opschrift:
“In het jaer 1646 op Christdagh sijn aengewonnen dese navolgende personen.”]: / [nummer:] 105.
Griete Stevens op de Plesbrinck // [cc 1982-1999 tB]
– Margaretha (Grietje) Stevensen:
13-1-1814 (landmilitie gemeente Lunteren): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 437; het titelblad
ontbreekt samen met de eerste elf inschrijvingen; de titel was vermoedelijk: “Departement van den
Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem” / [met potlood: 1814] “Gemeente van Lunteren / Alphabetische lijst voor de land-militie” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 38 [lees: 238] / Naam en
voornaam: Willemsen (Aris[)] / Geboortedatum: 21 Febr 1796 / Geboorteplaats: Ede / Woonplaats:
Lunteren / Beroep: Boere Knecht / Naam en voornaam der ouders: Baruw Willemsen [en] Grietje
Stevensen / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: Ong / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting
getrokken: 31 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 5-½ / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: vrijgesteld / Decisie van den militie-raad: vrijgesteld / Aanmerkingen: – // [cc 1982-1999 tB]
– Margaretha (Greetje) Hendriks Stevens:
10-1-1818: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 10-1-1818 No. 5. / Op heden den Tienden
January agttien honderd en Achttien des namiddags ten drie uren, compareerde voor Ons Carel Anthony Marchant Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan Ferdinant oud Twee en Vyftig Jaren, Aanspreker / en Jan van Mossel oud Zes en
Zestig Jaren, Kommissaris der wagen Vheeren / wonende beide te Wageningen / welke Ons hebben
verklaard, dat Greetje Hendriks, zonder beroep, geboren te Wageningen, dochter van Wylen Hendrik Stevens, geboren en overleden te Wageningen (Zynde de namen Geboorte en overlydensplaats
harer moeder onbekend) op den Negenden January dezes Jaars S’morgens om zeven uren in den
ouderdom van Twee en Tachtig Jaren, in oud wageningen La B No 28 ongehuwd is overleden. /
Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons is
geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
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– Margaretha (Grietje) Geurtsen Stevens:
6-7-1818: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 6-7-1818 No. 73 / Op heden den Zesden July
agttien honderd en Achttien des namiddags ten drie uren, compareerde voor Ons Carel Anthony
Marchant Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Jan Ferdinant oud Twee en vyftig Jaren, Aanspreker / en Louis Henry Streng oud Acht en
veertig Jaren, Bode van dit Stads Bestuur / wonende beide te Wageningen / welke ons hebben
verklaard, dat Grietje Geurtsen weduwe van Klaas Seteur, Zonder beroep geboren te Wageningen
dochter van wylen Geurt Stevens en Geertje Breunissen beide geboren en overleden te Wageningen
op den vyfden July dezes Jaars s’morgens om vyf uren in den ouderdom van Zes en Zestig Jaren
aan de bergpoort dezer stad L: A no 165 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt,
die na voorlezing door de Comparanten en ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Stevens:
?-6-1729: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [..-6(?)-1729, onder het opschrift:
“Anno 1729:” (volgend op de inschrijvingen van pasen 1729)] / [nummer:] 153: Maria Stevens. //
[cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) Stevens:
27-1-1760: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1760. / dito. [= den 27 Jan:] / Joannes
VeltKamp, zoon van wijlen Evert VeltKamp uijt Gendringen / en Maria Stevens, weduwe van
wijlen Derck Lemm uijt Praest. / met Attest na Praest versonden den 12 Febr: 1760. // [cc (fiches)
29-8-2014 tB]
– Maria (Maartje) Steeven(sen) Lubbertse:
31-12-1774: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 96): / 1775 / Den 1e Januij /
V[ader] Steeven Lubbertse / M[oeder]: Geutje Jansen / D[ochter]: Maartje / Geboore den 31
Decemb [1774] // [cc 8-8-2002/27-5-2003 tB]
– Maria (Maartjen) Steeven(sen) Jansen:
3-5-1778: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 198): / Den 10 Maij [1778] /
V[ader]: Steeven Jansen / M[oeder]: Cornelia Maassen / D[ochter]: Maartjen / Gebooren den 3e
Maij [1778] // [cc 8-8-2002/19-5-2003 tB]
– Maria (Martje) Steeven(sen) Lubbertsen:
26-8-1788: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 581): [1788] / den 14 7br /
V[ader]: Steeven Lubbertsen / M[oeder]: Geusje Jansse / D[ochter]: Martje / gebooren den 26
Aug~: [1788] // [cc 27-8-2002/2-3-2003 tB]
– Maria (Martje) Steevens:
7-2-1802: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 951]: 1802 / 7 do [=
Febr~:] / Martje Steevens / Laat Oud: na / begraven den 13 do [opvallend dik tussengevoegd: P (=
pest?)] / f 3=:=: / 3=:=: bet: // [cc 1-10-2002/19-6-2003 tB]
– Maria (Martje) Steevens:
20-2-1802: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 1093): [1802] / den 11 do [=
Maart] / V[ader]: Willem De Wit / M[oeder]: Martje Steevens / Z[oon]: Cornelis / geboren den 20
Febr~: [1802] / Hesseweg // [cc 10-9-2002/23-10-2002 tB]
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– Maria (Martje) Steevens:
20-4-1809: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 1346): [1809] / Eod do [= den
21 May] / V[ader]: Evert Lubbertsen / M[oeder]: Martje Steevens / D[ochter]: Woutertje / geb~:
20 April [1809] / Hesseweg // [cc 13-9-2002/28-9-2002 tB]
– Maria (Maria) Stevens:
11-1-1819: Overlijdensregister schoutambt Herwen en Aerdt, 11-1-1819 No. 4. / Op heden den elfden der maand Januarij achttien honderd en negentien des voormiddags ten negen uren, compareerde voor Ons Hendrik van Staa Schout des Ambts Herwen en Aerdt Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Hendrik Lemm van beroep Smid Zoon van den Overledenen oud
twee en dertig Jaren, wonende te Aerdt in ons Ambt en Derk Hebing, van beroep boeren Knegt oud
Negen en twintig Jaren, gebuur van den overledenen wonende mede te Aerdt in ons Ambt / welke
ons hebben verklaard, dat Stephanus Lemm, [van beroep Smid. / goedgekeurd] geboren te Praest.
Provincie Cleve en wonende te Aerdt; echtgenoot van wijlen Jacoba Koppers, en Zoon van wijlen
Derk Lemm en van Maria Stevens op den tienden Januarij dezes Jaars des middags ten twaalf uren
in het huis No 42 te Aerdt in den ouderdom van Een en Zeventig Jaren is overleden. / Waar van Wij
deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Declaranten nevens ons is ondertekend. / H
Lemm / D Hebing / Van Staa // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maatje) Stevensen:
19-7-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 19-7-1819 No. 60 / Op heden den negentiende July
achttien honderd en negentien, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor Ons Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Geurt van den Berg, van beroep Landbouwer wonende in de Gemeente bennekom oud dertig
Jaren, / en Luut Leendertsen, van beroep Schaapherder oud een en dertig Jaren, almede wonende in
de Bennekomse Gemeente / welke ons hebben verklaard, dat Maatje Stevensen, dochter van Peter
Stevensen van beroep dagloner en Evertje Maassen Ehelieden op de achttiende dezer maand des nademiddags om zes uren, ten huize van hare ouders Zynde Numero zes en veertig (46) in den ouderdom van negen maanden in de Gemeente Bennekom is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend – hebbende
de andere verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maartje) Stevens:
1-7-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 1-7-1821 No. 78 / Op heden den Eerste Julij agttien
honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [deze tijdsaanduiding is voorgedrukt] uren,
compareerde voor Ons Dirk Brouwer, Assessor, fungeerende bij absentie van den Schout des
Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Jan
Tob van beroep Diensbaar oud Drie en Twintig Jaren, en Willem Gerritsen van beroep bouwman
oud vier en veertig Jaren, beide wonende te Lunteren / welke ons hebbe (!) verklaard, dat Evert
Lubbertsen in leven van beroep Daglooner en laatst woonachtig te Lunteren op den dertigste Junij
des S morgens ten vier uren, ten huize Numero (159) te Lunteren in den ouderdom van vier en vyftig Jaren is overleden, nalatende deszelfs vrouw Maartje Stevens, oud acht en dertig Jaar van beroep Spinster wonende te Lunteren. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door ons Assessor is getekend, nadat de Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen Schryven
als Zulks niet te hebben Geleerd. / D: Brouwer // [cc 1982-1999 tB]
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– Maria (Maatje) Steevens:
10-4-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 10-4-1822 No. 50. / Op heden den tiende April agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons M r Everhard
Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Geurt van den Berg, van beroep bouwman oud een en dertig Jaren, en Kornelis Haalboom,
mede van beroep bouwman oud twee en twintig Jaren, beide wonende te Bennekom / welke ons
hebben verklaard, dat Maatje Steevens, dochter van Peter Steevens, bouwman, oud twee en veertig
Jaren, en van Evertje Maasen, Zyn êhevrouw oud acht en dertig Jaren beide woonende te Bennekom Welke Overledene Zonder beroep. en laastelijk te Bennekom woonachtig op den negende
deezer maand des Smiddags ten twaalf uren Ten huize harer Ouders No 93 te Bennekom in den
ouderdom van twee Jaaren is overleden. / hare ouders voormeld nalatende / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend / G V
D Berg / C haalboom / E D van Meurs // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Metje) Stevens:
30-11-1825: Overlijdensregister gemeente Ede, 30-11-1825 No. 95. / Op heden den Dertigste November des jaars achttien honderd vijf-en-twintig, des voor de middags ten Tien uren, zijn voor Ons
Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester [#Schout] des Ambts Eede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, verschenen / Harmen Mellendijk oud Twee en vijftig jaren, van
beroep bouwman en Hendrik Jansen oud negen en dertig jaren, van beroep daglooner beide
wonende te Ede / welke ons hebben verklaard, dat op den Negen en Twintigsten November dezes
jaars, des S morgens ten vier uren, Metje Stevens. gebooren en laastelijk woonachtig te Ede,
Weduwe van wijle Willem Hendriks in den ouderdom van een en Zestig Jaren ten haare huize No 7.
binnen deze gemeente is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de eerste Comparant en ons burgemeester is geteekend, hebbende de tweede verklaard niet te
Kunnen Schrijven. / H Mellendyk / H T Prins // [cc 26-8-1999/2-8-2002 tB]
– Maria (Maria) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 5141), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 886:
– Woonplaats: Rafelder
– Huisnummer: 626
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 6)
– Naam: Maria [Stevens]
– Geboortedatum: den 27 Decemb 1823
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 12 Hendrina Koster Mei 1827 vertr.
[cc 25-11-2004/2-7-2005 tB]
– Melis (Melis) Stevensen:
?-9-1818: “Classificatie Rolle over de ingezetenen binnen het Schoutambt Ede, voor het te Kort op
de Staat van Begroting over den Dienst van 1818” (Oud-Archief gemeente Ede, inv.nr. 1750 [coll.
Das]), AHA-volgnr. 496 (ingedeeld in zes kolommen met twee subkolommen): // Wekerom // No
der Huizen: 261 / Naamen der Belasting Schuldigen: Melis Stevensen / Classe: 4 / Montant der
aanslag voor ieder [lees: voor deze persoon] (Gl/Cents): 1,00 / Totaal voor elk [lees: voor het hele]
huisgezin (Gl/Cents): 1,50 (!) / Termijnen van betaling voor den ontvanger [of andere bijzonderheden]: [niet ingevuld] // [cc 7-11-2002/15-12-2002 tB]
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– Melis (Melis) Stevensen:
10-11-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 10-11-1821 No. 114 / Op heden den Tiende November agttien honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [deze tijdsaanduiding is voorgedrukt] uren, compareerde voor Ons Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede, Kwartier
Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Melis Stevensen van
beroep dagloner oud vier en dertig Jaren, en Hermen Bos van beroep bouwman oud Een en Twintig
Jaren, beide wonende te Otterlo / welke ons hebbe (!) verklaard, dat Weympje Jacobsen, in leven
van beroep Landbouwster en laatst woonachtig te Otterlo op den Negende deezer maand des S
morgens ten drie uren, ten huize Numero /105/ te Otterlo in den ouderdom van Zeven en dertig
Jaren is overleden, nalatende hare Man, Maas Cornelissen, oud acht en dertig Jaar wonende te
Otterlo van beroep bouwman. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door
ons Schout is geteekend, nadat de Comparanten hadden verklaard niet te Kunnen Schrijven, als
zulks niet te Hebben geleerd. / E D van Meurs // [cc 1982-1999 tB]
– Melis (Melis) Stevensen:
2-12-1821: Overlijdensregister gemeente Ede, 2-12-1821 No. 124 / Op heden den Twede December
agttien honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien [deze tijdsaanduiding is voorgedrukt]
uren, compareerde voor Ons Mr Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede, Kwartier Arnhem, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Hermen Bakker van beroep
bouwman oud vyf en dertig Jaren, en Melis Stevensen van beroep dagloner oud Twee en dertig
Jaren, beide wonende te Otterlo / welke ons hebbe (!) verklaard, dat Hendrik Jan Hendriksen in
leven van beroep – en laatst woonachtig te Otterlo, op den Eerste deezer maand des S morgens ten
Zeven uren, ten huize Numero /101/ te Otterlo in den ouderdom van Zes maanden [voorgedrukt en
niet doorgehaald:] Jaren is overleden, nalatende deszelfs moeder Evertje Hendriks, oud acht en
Twintig Jaar, van beroep dienstmaagd, woonende te Otterlo. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door ons Schout is geteekend, nadat de Comparanten hadden verklaard
niet te Kunnen Schrijven, als Zulks niet te hebben geleerd / E D van Meurs // [cc 1982-1999 tB]
– Metje: zie sub Maria
– N.N. Stevens:
15-12-1923: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 824]: [geb./ged.] 15/16-121923: Henricus Wilhelmus / Parentes: Antonius Wilhelmus ten Have et Elisabeth Joanna Franken
(Azewijn) / Patrini: Wilh: Theod: Franken (Valkenburg, Limburg) et Wilhelmina Stevens-ten Have
(Emmerik) / Observ.: Matrimonium contraxit cum Johanna Hendrika Engelina Wellink in ecclesia
Si Martini de Etten (Gld.) die 22 m. Sept. 1965. // [cc 1982-1999 tB]
– O...: nog geen gegevens.
– Petrus (Peter) Steffens:
21-1-1805: Dodenlijst (1805-1811) N.H. Kerk Zutphen (RBS 1895): Peter Steffens; begraven:
Groote Kerkhof; leeftijd: 74 jaar. // [cc (bew.) 17-8-2014/19-8-2014 tB]
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– Petrus (Peter) Stevens:
5-12-1812 nr. 216: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Bennekom, gepasseerd op 5-12-1812 [volgnummer met potlood: 216]: / Voor ons Maire der Gemeente
van Bennekom Canton van Eede Arrondissement van Arnhem Departement van den Boven-Yssel,
is op heden den Vyfden December 1800 twaalf verschenen Peter Stevens / en heeft verklaard aantenemen voor Geslachtsnaam den naam van van de Wildekamp. / de Maire / Theod s Prins // [N.B.:
De voorgedrukte tekst eindigt met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen
deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Petrus (Peter) Steven(sen) Peters van de Wildekamp:
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: 185 / Naam en voornaam: Wildekamp, Peter
van de / Geboortedatum: 1778, 26 Oct. / Geboorteplaats: Bennekom / Woonplaats: Bennekom / Beroep: Daghuurder / Naam en voornaam der ouders: Steven Peters en Deesje Gerritz / Getrouwd,
ongetrouwd of weduwnr: gehuwd / Getal der kinderen: 2. / Nummer bij de loting getrokken: – /
Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie
van den militie-raad: – / Aanmerkingen: 126. // [De volledige lijst bevat 192 inschrijvingen; cc
15/16-6-2000 tB]
– Petrus (Peter) Stevens:
30-3-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 30-3-1819 No. 26 / Op heden den dertigsten Maart
achttien honderd en negentien, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor Ons M r Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Peter Stevens van beroep Dagloner wonende in de Gemeente bennekom oud veertig Jaren,
en Hermen Rutten Dagloner oud vyf en zestig Jaren, almede wonende in de Gemeente bennekom /
welke ons hebben verklaard, dat Jan van den Berg, Zoon van Geurt van den Berg en Evertje van
Roekel Ehelieden op den negen en twintigsten dezer des avonds om negen uren ten huizen van
Zyne ouders Zynde Numero vier en negentig in den ouderdom van veertien dagen is overleden. / in
de Gemeente bennekom / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de
eerste Comparant en ons Schout is geteekend hebbende de andere verklaard niet te kunnen
Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Stevensen:
19-7-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 19-7-1819 No. 60 / Op heden den negentiende July
achttien honderd en negentien, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor Ons M r Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Geurt van den Berg, van beroep Landbouwer wonende in de Gemeente bennekom oud dertig
Jaren, / en Luut Leendertsen, van beroep Schaapherder oud een en dertig Jaren, almede wonende in
de Bennekomse Gemeente / welke ons hebben verklaard, dat Maatje Stevensen, dochter van Peter
Stevensen van beroep dagloner en Evertje Maassen Ehelieden op de achttiende dezer maand des
nademiddags om zes uren, ten huize van hare ouders Zynde Numero zes en veertig (46) in den
ouderdom van negen maanden in de Gemeente Bennekom is overleden. / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend –
hebbende de andere verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Petrus (Peter) Stevensen:
30-5-1820: Overlijdensregister gemeente Ede, 30-5-1820 No. 47 / Op heden den dertigsten Mei
agttien honderd en twintig, des voordemiddags ten tien [deze tijdsaanduiding is voorgedrukt] uren,
compareerde voor Ons Mr Everhard Derk van Meurs Schout des Ambts Ede, Kwartier Arnhem,
Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Peter Stevensen van beroep dagloner wonende te bennekom oud veertig Jaren, / en Reinier Ebbing van beroep bouwman wonende
te bennekom oud vyf en vyftig Jaren, / welke ons hebben verklaard, dat Jantje van den Berg in
leven van beroep – en laatst woonachtig te bennekom op den negen en twintigsten dezer maand des
morgens ten acht uren, ten huize Numero 94 te Bennekom in den ouderdom van Zes weken [#Jaren]
is overleden, nalatende deszelfs ouders / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend – hebbende de andere verklaard niet te
Kunnen Schryven – goedgekeurd de doorschrapping van t woord “Jaren”. // [cc 1982-1999 tB]
– Petrus (Peter) Steevens:
10-4-1822: Overlijdensregister gemeente Ede, 10-4-1822 No. 50. / Op heden den tiende April agttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerde voor Ons M r Everhard
Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Geurt van den Berg, van beroep bouwman oud een en dertig Jaren, en Kornelis Haalboom,
mede van beroep bouwman oud twee en twintig Jaren, beide wonende te Bennekom / welke ons
hebben verklaard, dat Maatje Steevens, dochter van Peter Steevens, bouwman, oud twee en veertig
Jaren, en van Evertje Maasen, Zyn êhevrouw oud acht en dertig Jaren beide woonende te Bennekom Welke Overledene Zonder beroep. en laastelijk te Bennekom woonachtig op den negende
deezer maand des Smiddags ten twaalf uren Ten huize harer Ouders No 93 te Bennekom in den
ouderdom van twee Jaaren is overleden. / hare ouders voormeld nalatende / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten en ons Schout is geteekend / G V
D Berg / C haalboom / E D van Meurs // [cc 1982-1999 tB]
– Q...: nog geen gegevens.
– R...: nog geen gegevens.
– Stephanus (Steven) Jan(sen) Stevens:
9-8-1744: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 9-8-1744:] Steven / zoon van Jan Stevens
en van Melisje Jansen / [te Otterlo?] // [cc 1982-1999 tB]
– Stephanus (Steven) Stevensen:
8-12-1811: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 8-12-1811 / ged. 29-12-1811:] Aaltje /
dochter van Steven Stevensen en Gerritje Hendriks / te Harskamp // [cc 1982-1999 tB]
– Stephanus (Steven) Stevensen:
3-12-1812 nr. 457: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Otterlo,
gepasseerd op 3-12-1812 [volgnummer met potlood: 457]: / Voor ons Maire der Gemeente van Otterlo Canton Ede Arrondissement Arnhem Departement van den Boven-IJssel, is op heden den 3
Dec: 1812 verschenen Steven Stevensen, / Bouwmansknegt te Harskamp, [met andere inkt (en in
een ander handschrift?) toegevoegd: Wouter Stevensen] / en heeft verklaard aan te nemen voor Geslachtsnaam den naam van Van den Brink. / G: Pothoven // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt
met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
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– Stephanus (Steven) Steven(sen) van den Brink:
1-2-1813: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 1-2-1813 / ged. 21-2-1813:] Steven / zoon
van Steven van den Brink en Gerritje van Dyk / te Harskamp // [cc 1982-1999 tB]
– Stephanus (Steven) Steven(sen) van den Brink:
1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst voor de
land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 9 / Naam en voornaam: Brink
Steven van den / Geboortedatum: 14 Febr: 1786 / Geboorteplaats: Kootwijk / Woonplaats: Otterlo
/ Beroep: Daglooner / Naam en voornaam der ouders: Brink Steven van den & Wijmpje Stevens /
Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: getr: / Getal der kinderen: 2 / Nummer bij de loting getrokken:
– / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat 138 inschrijvingen, eindigend
met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”. Op de achterzijde rechtsboven
staat met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder met potlood: “Moet gesloten worden”; cc
20-2-2001/29-7-2001 tB]
– Theodora (Dirkje) Willem(sen) Stevense:
4-3-1759: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 4-3-1759:] Dirkje / dochter van Willem
Stevense en Lysje Derks / op Westerhuys / Een acte van cautie gegeeven na Barneveld d’ 25 juny
1778. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Derreske) Stevens:
29-12-1774: Doop-/trouwboek rooms-katholieke kerk Doesburg (1722-1811): 29 Decemb~ [1774] /
Jo~es p: Garret Pelgrum, mater Derreske Stevens. Suscept. Antonius Pelgrum et everdina Lankhorst. hanc prolem Baptizavi tempore discordiarum in Baak inter D. praenobilem van der Heijden
Dynast[em?] in Baak, et inter patrem hujus prolis. // [cc (webfoto 115/284) 16-3-2014/5-7-2014 tB]
– Theodora (Deriken) Stevens:
10-2-1818: Overlijdensregister gemeente Wisch, 10-2-1818 No 14 / Heden den Tienden der maand
Februarij een duizend acht honderd en achttien, des nademiddags om Drie uren, zijn voor ons Jan
Hendrik Pliester Schout van Wisch, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat in het Schoutambt
Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Gerhard Theodoor Grimmelius oud Acht en dertig jaren,
winkelier / en Harmanus Arentsen oud twee en dertig jaren, Organist / beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Tienden der maand Februarij des jaars achttien honderd en achttien, des morgens ten Vyf uren, in het huis No. 53. binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Vier en Zeventig jaren is overleden Gerrit Jan Messink Dagloner, weduwenaar
van wylen Deriken (!) Stevens gewoond hebbende te Varsseveld / 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 getuigen.
// [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 5142), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 886:
– Woonplaats: Rafelder
– Huisnummer: 626
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 7)
– Naam: Theodora [Stevens]
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– Geboortedatum: den 28 August 1825
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 12 Hendrina Koster Mei 1827 vertr.
[cc 25-11-2004/2-7-2005 tB]
– Theodorus (Dirk) Jan(sen) Stevense:
1-1-1764: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 1-1-1764:] Dirk / zoon van Jan Stevense
en Melisje Jans / onder Otterlo // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Dirk) Steven(sen) Hendriksen:
13-2-1784: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 13-2-1784 / ged. 29-2-1784:] Dirk / zoon
van Steven Hendriksen & Jantje Dirks / te Eschoten // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Dirk) Steven(sen) Steeg:
1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst voor de
land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 118 / Naam en voornaam: Steeg
Dirk / Geboortedatum: 13 Febr 1784 / Geboorteplaats: Otterlo / Woonplaats: Otterlo / Beroep: BoerenKnegt / Naam en voornaam der ouders: Steeg Steven & Jantje Dirks / Getrouwd, ongetrouwd of
weduwnr: ongetr: / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting getrokken: 58 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 5-2 / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie van den
militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat 138 inschrijvingen, eindigend met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”. Op de achterzijde rechtsboven staat met inkt
aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder met potlood: “Moet gesloten worden”; cc 20-22001/16-10-2001 tB]
– Theodorus (D./Derk) Stevens:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
Sub «GEMEENTE ETTEN» – volgnummer 65:
Een in het dorp Etten met beide einden aan den publieken weg en tusschen de hofstede van den
Molenaar en die van Hendrik Winters gelegene Hofstede, waarop de gebouwen aan den pachter D.
Stevens toebehooren «de Hofstede van de weduwe Vennemans» genaamd bekend bij het Kadaster
Sectie B. no. 297 voor 2 roed. 40 ell.
en uit no. 298 [voor] 13 [roed.] 81 [ell.]
dus te zamen 16 roed. 21 ell.
[in de marge:] Van tegenoverstaande grootte zijn 7 roeden 20 ellen afgenomen en aan [den tuin>]
de hofstede van den molenaar getrokken. –
Het overige is verkocht aan Derk Stevens daghuurder te Etten.
[cc 27-2-2007/24-6-2007 tB]
– Theodorus (Derk) Stevens:
12-1-1865: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-1-1865 No. 6. / Heden den Twaalfden 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, / Johannes Beijer van beroep Winkelier oud Vyf en Vyftig jaren, en Derk SteDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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vens van beroep Zonder oud drie en Zeventig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
aan ons verklaarden, dat op donderdag den twaalfden der maand Januarij achttien honderd vijf en
zestig, des nachts ten half een uren, in het Huis Wijk D No. 234 in Etten binnen deze Gemeente, is
overleden in den ouderdom van Vier en Zeventig Jaren Anna Wijers, Zonder beroep, geboren in de
gemeente Bergh en woonachtig geweest in deze gemeente, weduwe, eerst van Giesbert Giesberts,
en daarna van Hendrik Blumer, dochter van wijlen de echtelieden Lambertus Wijers en Joanna
Wolsink. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde, daartoe aangezocht Zijnde, verklaard niet te
kunnen Schrijven, als Zulks niet geleerd hebbende. / J Beyer / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Stevens:
5-10-1873: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 73]: [geb./ged.] 5-10-1873:
Theodorus / Parentes: Joannes Stevens et Aleida Hartjes (Groot Azewijn) / Patrini: Joannes Hartjes
(Groot Azewijn) et Bernadina Eltink (Terborg). // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Theodorus Joannes) Stevens:
22-3-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-3-1838 No. 32. / Heden den twee en
twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags om vier uren
zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jan Kraayenbrink,
landbouwer oud Negen en Veertig jaren, en Jan Hendrik Wevers, molenaar oud Zeven en Veertig
jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den
eenen twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd acht en dert[i]g des middags ten
twaalf uren, in het huis No. 578 in Etten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Acht en Zestig Jaren is overleden Anna Elisabeth Böltinck, Zonder beroep, geboren te Rhede in het Koninkryk
Pruissen, en woonachtig geweest in deze Gemeente, ehevrouw van Theodorus Joannes Stevens,
dagloner in deze gemeente woonachtig, vroeger weduwe van wylen Gerhardus Bernardus Sieverdink dochter van wylen de ehelieden Henrich Böltinck en Anna Catharina ten Bensel / 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. // [cc 1982-1999 tB]
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– Wendela (Wendeliena) Stevens:
31-12-1837 (AHA-volgnr. 1614), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 61
– Aantal gezinsleden: 11 [dit is nr. 11]
– Naam: Wendeliena Stevens
– Geboortejaar: –
– Beroep: meid
– Aanmerkingen (situatie in 1837): [met potlood:] 8 [Zielen]
[cc 5-3-2004/7-5-2004 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – STEVENS (nr. 218-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 63

– Wilhelmina (Wympjen) Steevens:
10-10-1801: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 10-10-1801 / ged. 4-11-1801:] Evertje /
dochter van Steeven Jansen en Wympjen Steevens / te Westeneng // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Wijmpje) Stevens:
1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst voor de
land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 9 / Naam en voornaam: Brink
Steven van den / Geboortedatum: 14 Febr: 1786 / Geboorteplaats: Kootwijk / Woonplaats: Otterlo /
Beroep: Daglooner / Naam en voornaam der ouders: Brink Steven van den & Wijmpje Stevens /
Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: getr: / Getal der kinderen: 2 / Nummer bij de loting getrokken:
– / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: – / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: – / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat 138 inschrijvingen, eindigend
met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”. Op de achterzijde rechtsboven
staat met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder met potlood: “Moet gesloten worden”; cc
20-2-2001/29-7-2001 tB]
– Wilhelmina (Wijmpje) Stevens:
1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst voor de
land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 14 / Naam en voornaam: Brink
Wouter van den / Geboortedatum: 12 Aug [1775>] 1795 / Geboorteplaats: Kootwijk / Woonplaats:
Otterlo / Beroep: Boerenknegt / Naam en voornaam der ouders: Brink Steven van den & Wijmpje
Stevens / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongetr: / Getal der kinderen: – / Nummer bij de
loting getrokken: 3 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 5-0 / Redenen van vrystelling by de trekking
opgegeven: Kwaad=Zeer / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat
138 inschrijvingen, eindigend met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”.
Op de achterzijde rechtsboven staat met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder met potlood: “Moet gesloten worden”; cc 20-2-2001/1-8-2001 tB]
– Wilhelmina (Willemtje) Steven:
7-5-1816: RBS 603 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [geb. 7-5-1816 / ged. 19-5-1816:] Willemtje /
dochter van Steven van den Brink en Gerritje van Dyk / te Harskamp // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemtje) Stevensen:
14-6-1819: Overlijdensregister gemeente Ede, 14-6-1819 No. 48 / Op heden den veertiende Junij
achttien honderd en negentien, des voorde middags ten elf uren, compareerde voor Ons M r Everhard Dirk van Meurs Schout des Ambts Ede Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat / Peter van Engelenburg, van beroep landbouwer woonende in de Gemeente Geldersch Veenendaal oud drie en veertig Jaren, / en Rijk van Heemsbergen; van beroep bouwman oud Zeven en
twintig Jaren, almede wonende in de Gemeente Geldersch Venendaal / welke ons hebben verklaard,
dat Berendje Stevensen, dochter van Willemtje Stevensen, zonder beroep, op den dertiende dezer
maand des avonds om Zeven uren ten huize van haar moeder Zynde Numero 121 in den ouderdom
van Zes Jaren in de Gemeente van Geldersch Veenendaal is overleden. / Waar van Wij deze Acte
hebben opgemaakt, die na voorlezing door de eerste Comparant en ons Schout is geteekend –
hebbende de andere verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmina Catharina (Wilhelmina Catharina) Stevens:
26-10-1922: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 812]: [geb./ged.] 26/26-101922: Theodora Wilhelmina / Parentes: Antonius Wilhelmus ten Have et Elisabeth Johanna Franken
(Azewijn) / Patrini: Wilhelmus Theodorus Franken (Valkenburg, Limburg) et Wilhelmina Catharina Stevens (Emmerich, D.) / gedoopt door J.W. Balk parochus de Varselder et Veldhunten /
Observ.: Confirmata 1935. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina Francisca (Wilhelmina Francisca) Stevens:
1826-1836 (AHA-volgnr. 3746), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 576:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 431
– Aantal bewoners: 5 (dit is nr. 5)
– Naam: [Wille>] Wilhelmina Francisca Stevens
– Geboortedatum: den 11 Sept 1797
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: d~ [1?>] 3 Augustus 1826
– Vertrokken of overleden: –
[cc 2-9-2004/2-4-2005 tB]
– Wilhelmus (Willem) Stevense:
4-3-1759: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 4-3-1759:] Dirkje / dochter van Willem
Stevense en Lysje Derks / op Westerhuys / Een acte van cautie gegeeven na Barneveld d’ 25 juny
1778. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Stevens:
13-6-1762: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 13-6-1762:] Henderik / zoon van Willem
Stevens en Liesje Dercks / te Westeneng // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Stevense:
16-12-1764: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 16-12-1764:] Hendrikje / dochter van
Willem Stevense en Lysje Dirks / tot Westerhuis / Een acte van cautie gegeeven na Barneveld den
7 juny 1778. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Stevensen:
12-3-1773: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 31): / den 21 Maart [1773] /
V[ader]. Willem Stevensen / M[oeder]. Lamertje Reijers / Z[oon]. Elbert / geboren den 12 dito
[1773] // [cc 6-8-2002/31-5-2003 tB]
– Wilhelmus (Willem) Steevensen:
1787 enz.: “Ontfangst Der Uijtgangen” N.H. kerk Lunteren, 1780-1812 [RBS 599; AHA-volgnr.
1378]: Willem Steevensen / 16 garve [4>] 3 St / Vold 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793,
1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809,
1810, 1811 // [cc 9-10-2002/2-6-2003 tB]
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– Wilhelmus (Wm) Steevens:
23-12-1801: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 946]: 1801 / 23 Do [=
Decr] / Wm Steevens / Laat Syn Vrouw na, / begraven 29 do in de kerk / f 6=6=: / 6=6=: bet: // [cc
1-10-2002/20-6-2003 tB]
– Wilhelmus (Willem) Steven[s] Steeg:
1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst voor de
land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 119 / Naam en voornaam: Steeg
Willem / Geboortedatum: 14 Oct: 1785. / Geboorteplaats: Apeldoorn. / Woonplaats: Otterlo / Beroep: BoerenKnegt / Naam en voornaam der ouders: Steeg Steven & Jantje Dirks / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongetr: / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting getrokken: 49 / Grootte
(Rhijnlands) voet-duim: 5-6[1/2] / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: ongemak aan
een been / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat 138 inschrijvingen, eindigend met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”. Op de achterzijde rechtsboven staat met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder met potlood: “Moet
gesloten worden”; cc 20-2-2001/16-10-2001 tB]
– Wilhelmus (Willem) Stevensen:
1-5-1816: Overlijdensregister gemeente Ede, 1-5-1816 No 20 / Heden den Eersten der maand mei
eenduizend achthonderd en zestien, des Nademiddags om vier uren, zijn voor ons Reinier Burggraaff Burgemeester te Ede Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Ede, Provintie
Gelderland, verschenen / Willem stevensen oud drie En dertig jaren, Landbouwer – en Hendrik
Eversen oud Een En veertig jaren Dagloner beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons
hebben verklaard, dat op den Eersten der maand mei des jaars 1816, des voordemiddags ten agt
uren, in het huis No. 112 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie jaren is overleden Derk
Staf Zoon van Cristiaan Staf / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend / W steven sen / H Evertsen / R Burggraaff
Burgem~ // [cc 20-3-2001/27-9-2001 tB]
– Wilhelmus (Willem) Stevens:
19-7-1820: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 19-7-1820 No. 40 / Op heden den Negentienden Julij des jaars agttien honderd en twintig, des voormiddags ten half twaalf uren, compareerde voor Ons Carel Anthonij Marchant Burgemeester van Wageningen Provincie Gelderland,
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Gerrit Reyers van den Berg oud Zeven en vyftig Jaren,
Landbouwer / en Willem Stevens oud Zeven en twintig Jaren, Daghuurder / wonende beide te
Wageningen / welke ons hebben verklaard, dat de Heer Johan Pouel Thomas ongehuuwd, Rentenier
geboren te Zutphen, Zoon van Pauel Matthias Thomas geboren te Beurneike in het Brunswyksche
en Antonetta Henrietta Helena Schmidt geboren te Meurs in Cleefschland beide op den Huize Kortenburg onder Wageningen overleden; op den Achttienden Julij dezes Jaars des namiddags ten Een
Uren in den ouderdom van Negen en veertig jaren op den huize Kortenburg La [letter niet ingevuld]
No 2 is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de Comparanten benevens ons is geteekend. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Stevens:
15-2-1821: Overlijdensregister gemeente Wageningen, 15-2-1821 No. 6 / Op heden den Vijftiende
Februarij 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 / Willem Stevens oud Zeven en twintig Jaren, arbeider / en Gijsbert
Egberts oud Zeven en Vijftig Jaren, Voerman wonende beide te Wageningen / welke ons hebben
verklaard, dat het Kind [van het mannelijk geslacht / goedgekeurd dit renvooij] waarvan Judith
Alijda Wessels oud Zes en Dertig Jaren, huisvrouw van Willem Stevens voornoemd op den
Veertiende Februarij dezes Jaars, s’morgens om Vijf uren, is verlost, dadelijk bij de geboorte [#in
den ouderdom van] is overleden. / Waar van Wij deze Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing
door de Comparanten en ons is geteekend. / M.A. van Ommeren / W Stevens / G: Egberts [cc 1610-2000/14-7-2001 tB]
– Wilhelmus (Willem) Stevensen:
20-4-1826 nr. 550: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Ede,
gepasseerd op 20-4-1826 [volgnummer met potlood: 550]: / No. 41 / Op heden den twintigsten
April achttien honderd Zes en twintig is voor Ons Hermanus Theodorus Prins, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Ede verschenen Willem Stevensen / wonende
te Ede / en heeft verklaard aan te nemen voor geslachtsnaam den naam van Bos / En is hiervan deze
verklaring opgemaakt en door ons en den comparant in duplo onderteekend. / de Komparant heeft
ons Verklaard van niet te Kunnen Schryven. / H.T. Prins // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt met
de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen
geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Wilhelmus (Willem) Stevens van Zadelhoff (?):
31-12-1837 (AHA-volgnr. 2071), Bevolkingsregister gemeente Angerlo (inv.nr. 388):
– Huisnummer (tweede serie): 107
– Aantal gezinsleden: 10 + 3 + 13 [dit is nr. 5]
– Naam: [doorgestreept:] Willem Stevens (!) van Zadelhoff
– Geboortejaar: [1766>] 1767
– Beroep: –
– Aanmerkingen (situatie in 1837): –
[cc 12-3-2004/16-5-2004 tB]
– Wolf (Wulfer) Janse(n) Steevense:
7-10-1753: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 7-10-1753:] Wulfer Janse / zoon van
Jan Steevense en Melisje Janse / [te Otterlo?] // [cc 1982-1999 tB]
– Wolf (Wulfer) Janse(n) Steevense:
12-3-1755: RBS 602 (doopboek N.H. kerk Otterlo): [ged. 12-3-1755:] Wulfer / zoon van Jan Stevens en Melisje Jans / alhier [= te Otterlo] // [cc 1982-1999 tB]
– Wolf (Wulf) Steevens:
1787 enz.: “Ontfangst Der Uijtgangen” N.H. kerk Lunteren, 1780-1812 [RBS 599; AHA-volgnr.
1357]: [onder de kop: “Meulunteren / Klaare Rog”?] / Wulf Steevens / ½ Sch: [= Schepel] / vold:
1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802,
1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 // [cc 9-10-2002/1-6-2003 tB]
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– Wolf (Wulf) Steevenssen:
23-11-1790: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 595]: 1790 / Den 23
do [= Nov~:] / Wulf Steevenssen / Laat Vrouw en Kinderen na / begraaven den 27 do / f 1=12=: /
1=12=: bet: // [cc 17-9-2002/16-7-2003 tB]
– Wolterus (Wolter) Stevens:
25-12-1693: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [25-12-1693, onder het opschrift:
“Op Xti. dagh.”] / Wolter Stevens de kneght op Bruijnderinck // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) Stevens:
?-4-1741: RBS 912 (lidmatenboek N.H. kerk Hengelo Gld.): [(pasen?) 1741, onder het opschrift:
“1741:”] / [nummer:] 498. Wolter Stevens. / met attest nae Hummel den 14 maij // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wouter) Steevensz:
25-3-1791: Doopboek N.H. kerk Lunteren (RBS 594; AHA-volgnr. 679): 1791 / gedoopt den 10
April / V[ader]: Wouter Steevensz / M[oeder]: Geertje Jansz / D[ochter]: Jantje / gebore den 25
Maart [1791] / Steeg // [cc 3-9-2002/24-2-2003 tB]
– Wolterus (Wouter) Steevensse:
4-4-1791: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 609]: 1791 / den 4 do [=
Apr~:] / Overleeden en begraaven een Kind van Wouter Steevensse / Laat Ouders na / f :=16=: /
:=16=: bet: // [cc 25-9-2002/16-7-2003 tB]
– Wolterus (Wouter) Steevensse:
12-4-1791: Overlijdensregister N.H. kerk Lunteren [RBS 599; AHA-volgnr. 610]: 1791 / den 12 do
[= Apr~:] / Een Kind van Wouter Steevensse / Laat ouders na / begr~: [15>] 13 do / f :=15=: /
:=15=: bet: // [cc 25-9-2002/16-7-2003 tB]
– Wolterus (Wouter) Stevensen:
3-12-1812 nr. 457: Akte in het register van aangenomen geslachtsnamen van de gemeente Otterlo,
gepasseerd op 3-12-1812 [volgnummer met potlood: 457]: / Voor ons Maire der Gemeente van
Otterlo Canton Ede Arrondissement Arnhem Departement van den Boven-IJssel, is op heden den 3
Dec: 1812 verschenen Steven Stevensen, / Bouwmansknegt te Harskamp, [met andere inkt (en in
een ander handschrift?) toegevoegd: Wouter Stevensen] / en heeft verklaard aan te nemen voor
Geslachtsnaam den naam van Van den Brink. / G: Pothoven // [N.B.: De voorgedrukte tekst eindigt
met de woorden “den naam van”, zodat dit woord “van” formeel geen deel uitmaakt van de aangenomen geslachtsnaam; cc 3-11-1998 tB]
– Wolterus (Wouter) Steven(sen) van den Brink:
1814 (landmilitie gemeente Otterlo): Oud-archief gemeente Ede, inv.nr. 459, getiteld: “Departement
van den Boven-Yssel / Kwartier van Arnhem / Gemeente van Otterlo / Alphabetische lijst voor de
land-militie. / Voor 1814.” [ingedeeld in kolommen]: // Nummer: 14 / Naam en voornaam: Brink
Wouter van den / Geboortedatum: 12 Aug [1775>] 1795 / Geboorteplaats: Kootwijk / Woonplaats:
Otterlo / Beroep: Boerenknegt / Naam en voornaam der ouders: Brink Steven van den & Wijmpje
Stevens / Getrouwd, ongetrouwd of weduwnr: ongetr: / Getal der kinderen: – / Nummer bij de loting
getrokken: 3 / Grootte (Rhijnlands) voet-duim: 5-0 / Redenen van vrystelling by de trekking opgegeven: Kwaad=Zeer / Decisie van den militie-raad: – / Aanmerkingen: – // [Dit register bevat 138
inschrijvingen, eindigend met de ongedateerde signatuur: “G: Pothoven Burgemr te Otterlo”. Op de
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achterzijde rechtsboven staat met inkt aangetekend: “Otterloo 1814”, en daaronder met potlood:
“Moet gesloten worden”; cc 20-2-2001/1-8-2001 tB]
– Wulf(er): zie sub Wolf
– Wympje: zie Wilhelmina
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
– Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 30 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)
– Aken / Van Aken (ook Aachen e.d.), editie 212-1 (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)
– Bruil (ook Bruyel e.d.), editie 107-1 (G)
– Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), editie 120-1 (G)
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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)
Dales (ook Daales e.d.), editie 208-1 (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)
– Eimers (ook Eymbers e.d.), editie 216-1 (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)
– Geurink (ook Göring e.d.), editie 214-1 (G)
– Geuyen (ook Geujen e.d.), editie 193-1 (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), editie 63-2 (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.), editie 47-2 (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.), editie 80-2 (G)
– Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), editie 149-1 (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.), editie 74-1 (G)
– Hamer (ook Hamers e.d.), editie 119-1 (G)
– Hamerslag (ook Haemmerslagh e.d.), editie 173-1 (G)
– Harmelink (ook Hermelink e.d.), editie 184-1 (G)
– Hartemink (ook Haartmink e.d.), editie 106-1 (G)
– Harterink (ook Hartring e.d.), editie 105-1 (G)
– Haverkamp (ook Havercamp e.d.), editie 151-1 (G)
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– 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)
– Kaalberg (ook Colberg e.d.), editie 211-1 (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.), editie 79-1 (G)
– Keizer (ook Keyser e.d.), editie 189-1 (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.), editie 59-2 (G)
– Kerkkamp (ook Kerkamp e.d.), editie 177-1 (G)
– Kets (ook Ketz e.d.), editie 109-1 (G)
– Keurentjes (ook Korntjes e.d.), editie 192-1 (G)
– Kip (ook Kiep, Kips e.d.), editie 124-1 (G)
– Kok (ook Kock e.d.), editie 64-1 (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.), editie 21-2 (G)
– Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), editie 111-1 (G)
– Konink (ook Koning, Keuning e.d.), editie 39-2 (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), editie 30-2 (G)
– Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), editie 157-1 (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.), editie 41-2 (G)
– Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.), editie 67-2 (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.), editie 83-2 (G)
– Lieftink (ook Liefting e.d.), editie 140-1 (G)
– Loo (ook Looyen e.d.), editie 135-1 (G)
– Looman (ook Lomans e.d.), editie 131-1 (G)
– Loor (ook Lohr e.d.), editie 65-1 (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.), editie 73-1 (G)
– Lubbers (ook Lubberts e.d.), editie 142-1 (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.), editie 58-1 (G)
– Lutherse gemeente Doetinchem (ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Maandag (familiedossier), editie 17-2 (G)
– ter Maat (ook Termaat e.d.), editie 150-1 (G)
– Masselink (ook Maslink e.d.), editie 139-1 (G)
– Massop (ook Massep e.d.), editie 215-1 (G)
– Meinders (ook Meyners e.d.), editie 199-1 (G)
– Melchers (ook Melgers e.d.), editie 182-1 (G)
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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)
Sluiter (ook Sluyters e.d.), editie 217-1 (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)
Spier (ook Spiertz e.d.), editie 209-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), editie 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), editie 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), editie 125-1 (G)
Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), editie 164-1 (G)
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Stevens (ook Steevens e.d.), editie 218-1 (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)
Tijdink (ook Teiting e.d.), editie 210-1 (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)
Venderbosch (ook Venderbos e.d.), editie 213-2 (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)
Vinkenvleugel (ook Finkeflugel e.d.), editie 207-1 (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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