J.H.G. te Boekhorst – DIERKINK (nr. 153-1 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 1

DIERKINK
DERKINK, DIERKING, DIERKINGS,
DIRKING, DIRKINGS, DIRKINK e.d.)

(ook

De documentatie in deze publicatie maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief
(AHA), een particuliere verzameling afschriften van allerlei aard, waaronder een groot aantal
genealogische gegevens. Dit is de eerste editie van de collectie Dierkink (AHA-uitgave 153-1).
De teksten zijn nauwgezet door ondergetekende getranscribeerd en alfabetisch-chronologisch
geordend met behulp van fictieve standaardnamen. Ook de opmaak is door hem verzorgd.
De oorspronkelijke volgorde van inschrijving in ongenummerde registers (doopboeken e.d.)
is aangegeven door middel van AHA-volgnummers. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe
gepubliceerde AHA-dossiers is aan het eind van dit bestand toegevoegd. In deze serie verschijnen regelmatig nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven.
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– A... (alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van fictieve standaardnamen):
– Albertus (Albertus) Dierking:
18-3-1819: Albertus Dierking, bouwknecht, meerderjarig, halfbroer van de op 18 maart 1819
overleden Jan Willem Dierking (zoon van Jan Hendrik Dierking, dagloner op de Wals, huis nr.
270); vermeld in AHA-document 8190824a // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Albertus) Dirking:
22-3-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 895): [sub «1824 baptizati
sunt»] 22 Mart: / Elisabeth: / F:l: Alberti [Dierking>] Dirking et [Hendrinae>] Hendricae Brus
Par: / Jan Hendrik Dirking et Elske Terhorst. Susc: // [cc 31-10-2007/18-1-2008 tB]
– Albertus (Albertus) Dierkink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1266),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 184:
– Woonplaats: Milt
– Huisnummer: 153
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 1)
– Naam: Albertus Dierkink
– Geboortedatum: den 10 Decemb 1795
– Godsdienst: R:C:
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 27-5-2004/15-8-2004 tB]
– Albertus (Aalbert) Dierking:
4-3-1829: Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838,
inv.nr. 1674 No 6. / Op heden den vierden Maart achtien honderd negen en twintig Compareerden voor ons Hendrik Rogge, Vrederegter des Kantons Gendringen, Arrondissement Zutphen,
Provincie Gelderland, de naastbestaanden en goede vrienden van Jan Hendrik, oud Zeventien
jaren, Wilhelm, oud Zestien jaren, Fredrik, oud tien jaren, Bernadus, oud Zeven jaren, en Johan,
oud vijf jaren, minderjarige Kinderen van Wesselina Semmeling, eigen bedryf doende, wonende
op de Milt, in echt verwekt by wylen haren eheman Jan Bosman, in leven Landbouwer, gewoond hebbende op de Milt, en aldaar overleden op den tweeden February des vorigen jaars, te
weten: / 1. Berend Bosman, Klompenmaker, wonende te Gendringen, Oom der minderjarigen
van vaders zyde. / 2. Derk Welsing, Landbouwer, wonende in Wieken, neef der minderjarigen
van moeders zijde. / 3. Gerrit Jan te Pas, wever / 4. Arend Reumer, daghuurder / 5. Aalbert
Dierking, landbouwer, de drie laatstgenoemde wonende op de Milt. – en / 6. Fredrik Heese,
landbouwer, wonende in Wieken, Zynde de vier laatstgenoemde Comparanten by gebreke van
meerdere naastbestaanden, als goede vrienden hiertoe verzocht. / Dewelke, ten verzoeke van
voornoemde Wesselina Semmeling, Moeder en wettige voogdesse, onder ons praesidium zyn
getreden in eenen raad van naastbestaanden, ten einde overtegaan tot de benoeming van eenen
toezienden voogd over de meergemelde minderjarigen. / Hierover geraadpleegd zynde werd met
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eenparigheid van stemmen tot dezen post verkozen Berend Bosman bovengenoemd, dewelke
verklaarde deze benoeming aantenemen, en vervolgens den eed, om de pligten, welke hierdoor
op hem gekomen zyn, getrouw te zullen waarnemen, in onze handen afgelegd heeft. / Hiervan
hebben wy het tegenwoordig ProcesVerbaal opgemaakt, ’t welk de Comparanten, met uitzondering van Berend Bosman, Gerrit Jan te Pas, Arend Reumer, en Wesselina Semmeling, die verklaarden niet te kunnen Schryven, na voorlezing, met ons en onzen Griffier hebben geteekend. /
D: Welsink / F Heezen / A Dirking / Rogge Vrederegter / D.L.v.Woelderen Griffier // Geregistreerd te Terborg den vyfden Maart 1800 negen & twintig Deel vyf folio een & zestig Recto
Vak vyf / Zonder Renvooi // Ontvangen / Een gulden Zestig Cents 160. / Opcenten een & twintig Cents 21. / Syndikaat een & twintig Cents 21. / te zamen twee gulden twee Cents 202. // Ebbenhorst. / gezien van Breuyel // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Aalbertus) Dierking:
8-2-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-2-1831 No 25. / Heden den Achtsten der
maand february één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Tien uren, zijn
voor ons Jan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Aalbertus Dierking
Landbouwer oud Zesendertig jaren, en Hendrik Span Dagloner oud Veertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den Zevenden der maand
february een duizend acht honderd een en dertig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 157
[in>] op de Mildt binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Elf maanden is overleden Willem Bussink, Zonder beroep geboren en Woonachtig in deze Gemeente, Zoon van Berend Bussink en Gerritjen t Baaij Dagloners in de Buurschap Mildt gemeente Gendringen woonagtig. /
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 Eerstgenoemde Comparant, Nadat de
Twede Comparant door ons aangezocht zynde om te teekenen verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Albert) Dierking:
3-3-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 3-3-1831 No 22 / Heden den Derden der
maand Maart één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten tien uren, is voor
ons Johan Richard Boeveldt Fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Albert Dierking, Landbouwer oud Zes en Dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Henrica
Brus, Zijne huisvrouw oud Dertig jaren, op Dingsdag den Eersten der maand Maart een duizend
acht honderd een en dertig, des namiddags ten drie uren, ten huize van hem Comparant [in>] op
de Mildt binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan
de voornaam is gegeven van Theodora / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Span, dagloner oud Veertig jaren, en Jan Bouman, Smit oud Vijf en
Zestig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. met den Comparant en laatstgenoemden getuigen verklarende den eerstgenoemden getuigen daartoe door ons
aangezocht Zynde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Albertus (Albertus) Dierking:
24-9-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-9-1831 No 95 / Heden den Vier en
twintigsten der maand September één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten
Elf uren, is voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Giesen, dagloner oud Vijf en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Gerritjen
Kosters, Zyne huisvrouw oud vijf en dertig jaren, op vrijdag den drie en twintigsten der maand
September een duizend acht honderd een en dertig, des morgens ten tien uren, ten huize van
hem Comparant [in>] op de Milt binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Gerardus / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van Albertus Dierking, Landbouwer oud Zes en Dertig jaren,
en Hendrikus Span, dagloner oud Veertig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door
ons is onderteekend. met den eerstgenoemden getuige, verklarende den Comparant en laatstgenoemden getuige, daartoe door ons aangezocht Zynde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 19821999 tB]
– Albertus (Aalbers!) Dierkink:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het
cijfer der artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”):
Artikel 112. Aalbers (!) Dierkink // [cc 24-3-2001/1-3-2004 tB]
– Albertus (Albert) Dierking:
24-9-1824: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 24-9-1834 No 76 / Heden den Vier en
twintigsten der maand September een duizend acht honderd vier en dertig, des voormiddags om
elf uren zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Albert Dierking, landbouwer oud veertig jaren, en Gerrit Hendrik te Pas, dagloner oud drie en twintig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag den drie
en twintigsten der maand September een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags
ten elf uren, in het huis No. 155 [in>] op de Mildt binnen deze gemeente, in den ouderdom van
Zestien Jaren is overleden Fredrik Bosman, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in
deze gemeente, Zoon van wijlen Jan Bosman, en van diens nagelatene weduwe Wesselina Semmelink, arbeidster 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Aalbert) Dierking:
2-2-1835: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-2-1835 No 6 / Heden den tweeden der
maand February een duizend acht honderd vijf 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 Aalbert Dierking, LandDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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bouwer oud Veertig jaren, en Theodorus Römer, dagloner oud twee en dertig jaren, beide in
deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den eersten der maand
Februarij een duizend acht honderd vijf en dertig des avonds ten half elf uren, in het huis No.
153 [in>] op de Mildt binnen deze gemeente, [#in den ouderdom van ... is overleden] is verlost
van een Kind van het mannelyk geslacht Henrica Brus, oud vier en dertig Jaren, huisvrouw van
den eerstgenoemden Comparant, welk Kind aan ons Ambtenaar levenloos is vertoond / 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 den eerstgenoemden Comparant hebbende de laatstgenoemde
daartoe aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schryven, onder goedkeuring van Zes
woorden druks in deze acte doorgehaald. // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Aalbert) Dierking:
28-2-1838: Geboortenregister gemeente Gendringen, 28-2-1838 No 22. / Heden den Achtentwintigsten der maand February een duizend acht honderd acht en dertig, des voormiddags om
negen uren, is voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Engelbart
Splithof, klompenmaker oud Vier en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Catharina Geerts, Zyne huisvrouw oud Vyf en Veertig jaren, op maandag
den Zes en twintigsten der maand Februarij een duizend acht honderd acht en dertig, des voormiddags ten tien uren ten huize van hem Comparant in de buurschap Milt binnen deze gemeente
is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaamen zyn gegeven van
Johannes Fredericus / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Aalbert Dierking, Landbouwer oud een en Veertig jaren, en Hendrik Span, dagloner oud vyfen
veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met den
Comparant en eerstgenoemden getuige, hebbende de laatst genoemde getuige daartoe door ons
aangezocht zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven. / [met potlood halverwege de akte in de
marge: “verz naar Wehl”] // [cc 1982-1999 tB]
– Albertus (Albert) Dierking:
28-6-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-6-1838 No. 75. / Heden den Achtentwintigsten der maand Juny een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om tien
uren zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Hendrik
Schut Landbouwer oud achtendertig jaren, en Albert Dierking, Landbouwer oud twee en Veertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdagdag [!] den Zeven en twintigsten der maand Juny een duizend acht honderd acht en dertig des
morgens ten Vyf uren, in het huis No. 155 in de buurschap Milt binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van twee en Zestig Jaren is overleden Wesselina Semmelink Zonder beroep, geboren
en woonachtig geweest in deze gemeente weduwe van wylen Jan Bosman, en dochter van wylen
de ehelieden Hendrik Semmelink en Jenneken Wieskamp / 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]
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– Albertus (Aalbert) Dierking:
10-4-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-4-1843 No 41. / Heden den tienden der
maand April achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Aalbert Dierking, van beroep Landbouwer oud acht en Veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Henrica Brus, Zyne huisvrouw op Zaturdag den achtsten der maand April achttien honderd drie en veertig, des avonds ten acht uren,
ten huize van hem Comparant in de Milt No. 153, binnen deze Gemeente, is bevallen van een
Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Hendrikus. / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Theodorus Josephus Maria Beekman van beroep Landbouwer oud veertig jaren, en Jan Hendrik Bosman van
beroep dagloner oud een en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na
in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Alfreda (Alefreda) Dirkings:
?-6-1744: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: Anno 1744. / Op Pincksteren. / Alefreda Dirkings. / den 1 Meij 1745 met Attest: na Arnheim. // [cc 1982-1999 tB]
– Alfreda (Alefreda) Dirkings:
?-9-1745: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: Anno 1745. / Op Michiel. / Alefreda Dirkings. / met Attest: van Aarnheim. // [cc 1982-1999 tB]
– Alfreda (Alefreda) Dirkings:
6-8-1758: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1758. / dito [= den 6. Aug:] /
Geesken. / De Vader Jan Willem Venneman, De Moeder Jenneken Dirkings; / getuijge Joost
Dirking, Jenneken Hermsen, & Alefreda Dirkings. // [cc 1982-1999 tB]
– Alfreda (Anna Vreede) Dirkings:
6-4-1760: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1760. / dito. [= den 6. April.] / Andris te
Boeckhorst, Zoon van wijlen Jan te Boeckhorst uijt Gendringen. / en Anna Vreede Dirkings,
Dogter van wijlen Wolter Dirking uijt Gendringen / den 27. April hier gecopuleert. // [cc 19821999 tB]
– Alfreda (Alefreda) Dirking:
17-1-1762: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1762. / den 17. Jan: / Jan Hermanes. / De Vader Andries te Boeckhorst, / de Moeder Alefreda Dirking; / De getuijge Rutger te
Boeckhorst. // [cc 1982-1999 tB]
– Alfreda (Alefreda) Dirkings:
27-8-1769: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1769. / den 27. Aug: / Wolter, /
De Vader Andreis te Boeckhorst, / De Moeder Alfreda Dirkings; / getuijge Enneken Dirkings.
// [cc 1982-1999 tB]
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– Alfreda (Annavreda) Dirkings:
5-8-1772: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Aügus 5 / [ged.:] Aügus 23 / 1772 / Aarntijen / onegte Dogter Van fredrikka stakenborg / [getüijgen] annavreda Dirkings getuygen //
[cc 1982-1999 tB]
– Alfreda (Annaveda) Dirking:
24-4-1776: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 24 / [ged.:] 28 April / 1776 / Gartjen. /
D.V. Hendrik Kortbeek en Grada Willemina Peeters / Annaveda Dirking getuygen // [cc 19821999 tB]
– Alfreda (Annavreeda) Dirksen:
3-5-1780: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 3 / [ged.:] 7 may / 1780 / Hendrikus / Zoon
van [^Casparis] Hendrikus Drupper en Janna ten brink / [get.:] [#De vader] en Annavreeda
Dirksen [later toegevoegd: Vrou te Boekhost] // [cc 1982-1999 tB]
– Alfreda (Anna Vreda) Dirking:
27-12-1782: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 27 / [ged.:] 29 Desm / 1782 / Jan Willem.
/ Z.V. Casper Hendrik Drupper en Janna ten Brink / [get.:] Anna Vreda te Boekhorst Geb Dirking // [cc 1982-1999 tB]
– Alfreda (Anna Vreda) Dirkings:
23-10-1788: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 23 / [ged.:] 26 Octob / 1788 / anna. Fredrika. / d.v. Jan Derk Huuskes en Geesken Vennemans / [get.:] de Vader en anna Vreda te
Boekhorst gebo dirkings // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Diesting [Dierkink?]:
1-11-1761: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 103 (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: Arend Diesting
– Beroep: Journalier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 1 Nov: 1761.
[cc 29-8-2008/16-11-2008 tB]
– Bernardus (Bernardus) Dierking:
11-1-1894: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-1-1894 No. 6 / Heden den elfden
Januari achttien honderd vier-en-negentig, zijn voor ons Johannes Matheus Louis Bellaard, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Johan Herman te Boekhorst oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwer en Bernardus Dierking oud dertig jaren, van beroep arbeider beiden wonende in deze gemeente, die Ons hebben verklaard, dat op den tienden Januari dezes jaars, des namiddags ten
vier ure, in het huis wijk A no. honderdnegenentachtig te Wals binnen deze gemeente, in den
ouderdom van vijf en tachtig jaren is overleden: Jenneken Berendsen, zonder beroep, geboren in
de gemeente Hummelo en Keppel; en wonende in deze Gemeente; weduwe van Wilhelmus HerDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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manus van Keeken, timmerman, overleden in de Gemeente Hummelo en Keppel; dochter van de
echtelieden Jan Berendsen en Harmiena Kets, landbouwers, beiden overleden in de gemeente
Hummelo en Keppel. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Dierking:
1-8-1898: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-8-1898 No. 139 / Heden den eersten
Augustus achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno
van Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Bernadus Dierking oud vierendertig jaren, van beroep
landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria Dierking zonder beroep, op den eersten Augustus dezes jaars, des nachts ten vijf ure, ten huize van
hem aangever te Wals wijk A no. honderdnegentig binnen deze Gemeente, is bevallen van een
kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Theodorus Johannes / Waarvan
wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Jonkhans, oud achtenvijftig
jaren, van beroep gemeentebode en Jan Willem Boland oud zeven en dertig jaren, van beroep
landbouwer beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Dierking:
18-6-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen d.d. 18-6-1908 No 133 / Heden den achttienden Juni negentien honderd-acht, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, GemeenteSecretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Bernadus Dierking oud vierenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria Dierking, zonder beroep
op den zeventienden Juni dezes jaars, des namiddags ten zes ure, ten huize van hem aangever te
Wals nummer zeven binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Maria Elisabeth / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Jonkhans, oud achtenzestig jaren, van beroep gemeentebode en Jan Willem Boland oud zesenveertig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in
deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 19821999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Dierking:
1-6-1911: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-6-1911 No 122 / Heden den eersten Juni
negentien honderd-elf, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: /
Bernadus Dierking oud zevenenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria Dierking, zonder beroep op den eenendertigsten Mei dezes jaars, des namiddags ten vier ure, ten huize van hem aangever te Wals
nummer zeven binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden Elisabeth Engelina / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van Gerhardus Johannes Tiemes, oud vierenveertig jaren, van beroep Gemeenteveldwachter en Martinus Johannes van Dielen oud zesenveertig jaren, van beroep koster
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beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Dierking:
± 1925: Archief gemeente Gendringen, afschrift van ongedateerde huisnummerkaarten (omstreeks 1925?) van de buurtschap De Wals onder Gendringen, met de naam en voornamen van
het gezinshoofd en eventuele andere bijzonderheden: Wals 7. [#Bernadus] Dierking / [^zoon]
// [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Dierking:
7-3-1935: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-3-1935 No. 25 / Heden den zevenden
Maart negentienhonderd vijf en dertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken
stand der gemeente Gendringen: te Boekhorst, Johan Gerhard oud twee en vijftig jaren, landbouwer wonende te Gendringen die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt, dat
op zes Maart dezes jaars, des namiddags te vijf uur, in deze gemeente is overleden: Dierking,
Bernardus, landbouwer oud zeventig jaren, geboren te Gendringen wonende te Gendringen,
weduwnaar van Dierking, Anna Maria zoon van Dierking, Jan en Huls, Everdina beiden overleden / Waarvan akte, welke is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) Dierking:
31-8-1981 (bidprentje huisarchief Engelwijk): [voorzijde:] Wij zijn in Gods Hand // [binnenzijde:] [kruisteken] // Gedenk in uw gebed Theodorus Johannes Dierking / Geboren te Gendringen (de Wals) op 1 augustus 1898, zoon van Bernadus Dierking en Anna Maria Dierking. / Op
10 oktober 1951 huwde hij in Wassenaar met Hendrika Gerarda Francisca Ruijgrok, die op 23
augustus 1965 is gestorven. / Jan was een boer in hart en nieren. / Hij was zuinig en gehecht aan
ouderlijk huis, erf en grond, hetgeen hij heeft bewaakt, beheerd en bewerkt volgens zijn eigen
opvattingen, totdat zijn ledematen hem in de steek lieten. / Hij was traditiegetrouw; werd niet
beïnvloed door de veranderingen in maatschappij en kerk; hij leefde zijn eigen leven, dat gevoed werd door zijn groot Godsgeloof, door zijn trouw aan de kerk en door zijn liefde tot
Maria. / Zij was zijn steun en toeverlaat in zijn laatste pijnlijke levensjaren. Vele malen mocht
hij haar in Lourdes bezoeken. / Op 28 augustus 1981 was de lange bedevaart van zijn leven volbracht. Nu is Jan veilig thuisgekomen bij God, om samen met Maria aan te zitten aan het bruiloftsmaal van haar Zoon. / Op 31 augustus d.a.v. werd hij na de viering van de uitvaartliturgie
op het r.k. kerkhof naast zijn vrouw begraven. / Maria van Lourdes, bid voor hem en wees onze
voorspraak. // Voor uw meeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze broer, zwager en
oom Theodorus Johannes Dierking betuigen we U onze oprechte dank. / Familie Dierking /
Familie Ruijgrok / 31 augustus 1981 / Walseweg 18 / 7081 HE Gendringen // [cc 1982-1999 tB]
– C...: / – D...: nog geen gegevens.
– Elias (Elias) Dirking:
26-5-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 26-5-1815 No 30 / In het jaar achtien honderd vijftien den Zes en twintigste Mey des middags drie uuren is voor ons viceburgemr in afwezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert, Jan Hendrik Dirking
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daglooner oud vyf en vyftig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Maragritha Hoeven op
den vijf en twintigste Mey, S’morgens om drie uren is verlost van een Zoon welke de voornaam
van Elias heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Barent lumers daglooner oud vijf en Zestig, [en] Geerling Reijntjes, landbouwer oud Zes en Zestig Jaaren, by de alhier woonagtig deze
acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, uitgenoomen de [nogmaals:] de Vader
Verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Elias (Elias) Dierking:
24-8-1819: Elias Dierking, zoon van Jan Hendrik Dierking, dagloner op de Wals (huis nr. 270),
en van Margaretha Hoeven; volle broer van de op 18 maart 1819 overleden Jan Willem Dierking; overige kinderen: “Hendrina Dierking, dagloonster, meerderjarig en ongehuwd, Albertus
Dierking, bouwknegt, insgelijks meerderjarig, en Antjen Dierking, dienstmaagd, ook meerderjarig en ongehuwd, broeder en zusters van halven bedde van de overleedene”; vermeld in AHAdocument 8190824a // [cc 1982-1999 tB]
– Elias (Elias) Dierkink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1015),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 143:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 127
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 3)
– Naam: Elias [Dierkink]
– Geboortedatum: den 23 mei 1813
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 6-5-2004/6-8-2004 tB]
– Elias (Elias) Dierking:
11-9-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-9-1837 No. 92 / Heden den elfden der
maand September een duizend acht honderd zeven en dertig des voormiddags om elf uren zijn
voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Seinhorst, landbouwer
oud acht en veertig jaren, en Elias Dierking, dagloner oud twee en twintig jaren, beide in deze
gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Maandag den elfden der
maand September een duizend acht honderd zeven en dertig des morgens ten vier uren, in het
huis No. 129. [in>] op de Wals binnen deze gemeente, in den ouderdom van drie en twintig jaren is overleden Theodora Boland, dagloonster, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van wylen Jan Willem Boland, en van diens nagelatene Weduwe Gesina te
Beest, dagloonster, 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. // [cc 1982-1999 tB]
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– Elias (Elias) Dierking:
7-3-1844 (onvolledig afschrift): Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven
1842-1895, Inv. Nr. 3077 (periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [op blauwe omslag:] No 560
en 564 / Eerste en Tweede Veiling van eene bouwplaats op de Wals in de Gemeente Gendringen, gehouden respectivelyk op den 7. en 14 Maart 1844.
[blz. 1 recto:] No 560. / In het Jaar Een duizend Acht honderd Vier en Veertig, heden Donderdag, den Zevenden Maart, des Voordemiddags om elf uren, ten huize van den Logementhouder
Antonius Knaven, binnen Gendringen.
Ten Verzoeke, en in tegenwoordigheid van Henricus Huls, Landbouwer, wonende op de Wals,
in de gemeente Gendringen, bij mij Notaris bekend.
Is door Matthias Pliester, Notaris in het Arrondissement Zutphen, de Provincie Gelderland, te
Gendringen residerende in tegenwoordigheid van [#Antonius Knaven, Logementhouder]
[√Louis Marcal. Geregtsdienaar / renvooi en de doorhaling van drie woorden in den tienden en
Elfden regel op deze bladzijde Goedgekeurd], en Willem Romp, deurwaarder van ’S rijks belastingen, ten dezen verzochte bij de Notaris bekende Getuigen, beide wonende te Gendringen,
Overgegaan tot de Veiling, en Voorloopige toewijzing van Eene bouwplaats Snoeijslege genaamd, gelegen in de buurschap Wals, gemeente Gendringen, bestaande in de Volgende perceelen, volgens den legger der Kadastrale gemeente Van Gendringen, in Sectie D.
Nummer 1243. huis, en erf, groot Vijf roeden Zeventig ellen.
Nummer 1242 tuin, groot acht en twintig roeden Zeventig ellen.
Nummer 1244. Weiland, groot Veertig roeden negentig ellen.
Nummer 1245. bouwland, groot acht bunder twaalf roeden en Vijftig ellen.
Nummer 1199 Weiland, groot Zeven en negentig roeden, en tien ellen.
in het geheel groot Negen bunder Vier en tachtig roeden en negentig ellen.
Van welke bouwplaats de rekwirant verkooper den eigendom heeft verkregen bij akte van Koop
en Verkoop verleden Voor den in het hoofd genoemden, en Ondergeteekenden Notaris in bijzijn
van getuigen den twee en twintigsten Februarij Achttien honderd drie en Veertig. te Terborg behoorlyk geregistreerd en overgeschreven ten Kantore van hijpotheken te Zutphen den Zeven en
twintigsten Julij van dat zelfde jaar, deel 32a Nummer 49. folio 99. recto
En heeft de rekwirant Verkooper de Voorwaarden achtervolgens welke deze Verkooping zal geschieden aan mij Notaris Overgegeven luidende als Volgt:
// Artikel Een. De Verkooping geschied in perceelen, en in massa, of in massa alleen, bij Inzet,
afslag en mijning // [enz., in totaal dertien artikelen, kortheidshalve overgeslagen; memo 29-12000] tB.
// En na Openlijke voorlezing van al het bovenstaande, is men overgegaan tot het houden der
Veiling als Volgt:
// In perceelen.
// 1. Eerste perceel bestaande in een huis, met erf, gekwoteerd Nummer 131, Voorts tuin en
Weidegrond, alles Staande en gelegen bij, en aan elkanderen, in de buurschap Wals de gemeente Gendringen Kadastraal bekend in Sectie D. Numero 1243 huis, en Erf, groot Vyf roeden
Zeventig ellen, Numero 1242. tuin, groot Achtentwintig roeden, Zeventig ellen, en Numero
1244. Weidegrond groot Veertig roeden negentig ellen, waarbij behoort het mede regt aan en op
de daaraanliggende algemeene Straat der buurschap Wals. als mede in een stuk bouwland behoorlijk afgepaald onder Numero 1. beginnende aan den tuin, loopende langs de Weidegrond,
Schietende aan de Weide van Jan Hendrik te Boekhorst en aan de Straat, ter grootte van OngeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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veer twee bunder Achtentwintig roeden, Zynde een gedeelte van de Kamp bouwland voorkomende in Sectie D. Numero 1245 ter geheeler grootte van Acht bunder twaalf roeden Vijftig
ellen. zynde het bouwland tiendpligtig, hebbende dit perceel den last van uit en overweg ten behoeve der hierna onder Nummer 2. 3. 4. en 5 vermelde perceelen, by myning ingezet by Antonius Knaven logementhouder te Gendringen op twee duizend vyfhonderd en tien gulden / f
2510=
denzelven heeft dit perceel verhoogd met twee honderd negentig gulden / 290
en dus gebracht tot acht en twintig honderd gulden / f 2800=
En na voorlezing daarvoor alhier geteekend / A Knaven
// 2. tweede perceel. Een stuk bouwland Zoo als het Zelve onder Nummer 2. is afgepaald ter
grootte van Ongeveer Eene bunder en vyftig roeden, Zijnde een gedeelte van een Kamp bouwland, voorkomende Kadastraal in Sectie D. Nummer 1245 ter geheeler grootte van acht bunder
twaalf roeden en Vyftig ellen, belendende dit perceel aan het Vorige, en Schietende aan de Weide van Jan Hendrik te Boekhorst en het hierna onder Nummer 6 vermelde, zijnde tiendpligtig,
hebbende het regt van uit, en overweg over het eerste perceel, by myning ingezet bij Bart Heesen, arbeider onder Megchelen in de gemeente Gendringen, op vijfhonderd en dertig Gulden / f
530=00
denzelven heeft dit perceel verhoogd met Zeventig gulden / 70.00
[op de volgende regel:] / f 600:00
en alnog met vijftig gulden / 50:00
dus f 650:00
// [derde blad, recto:]
// dus gebracht op Zeshonderd vijftig gulden / f 650.00
en heeft na voorlezing daarvoor alhier geteekend / A hesen / denzelve heeft alnog daarop
gehoogd vijftig gulden / 50.00
gebracht tot Zeven honderd gulden / f 700.00
En na voorlezing geteekend / A hesen
// 3. derde perceel. Een stuk bouwland Zoo als het zelve onder Nummer 3 is afgepaald, ter
grootte van Ongeveer Eene bunder en Vijftig roeden, Zynde een gedeelte van den Kamp bouwland Voorkomende Kadastraal in Sectie D. Nummer 1245 ter geheeler grootte van Acht bunder
twaalf roeden en Vijftig ellen, belendende dit perceel aan het Vorige, en Schietende aan de
Weide van Jan Hendrik te Boekhorst en het hierna onder Nummer 6 vermelde, tiendpligtig, hebbende het regt van uit, en overweg, over het eerste perceel. bij mijning ingezet door Bart Heesen voornoemd op vyf honderd vyftig gulden / f 550=00
denzelve heeft dit perceel verhoogd met vyftig gulden / 50.00
en dus gebracht op Zeshonderd gulden / f 600.00
en na Voorlezing daarvoor alhier geteekend / A hesen
denzelve heeft dit perceel verhoogd met vijftig gulden / 50.00
en dus gebracht, op Zes honderd vijftig gulden / 650.00
en heeft na voorlezing daarvoor alhier geteekend / A hesen
// 4. Vierde perceel. – Een Stuk bouwland Zoo als het Zelve onder Mummer 2. is afgepaald, ter
grootte van Ongeveer Eene bunder en Vijftig roeden. Zijnde een gedeelte van den Kamp bouwland Voorkomende Kadastraal in Sectie D Nummer 1245 ter geheeler grootte van Acht bunder
twaalf roeden en Vyftig ellen. belendende dit perceel aan het Vorige en Schietende aan de
Weide van Jan Hendrik te Boekhorst en het hierna onder Nummer 6 vermelde, tiendpligtig, hebDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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bende het Regt van uit en overweg over het eerste perceel by myning ingezet door Antonius
Knaven voornoemd op vyf honderd vyftig gulden / f 550.00
denzelven heeft dit perceel verhoogd met eenhonderd en vyftig gulden / 150.00
en dus gebracht op Zeven honderd gulden / f 700:00
die alhier na voorlezing heeft geteekend / A Knaven
// [derde blad, verso:]
// 5. Vijfde perceel. – Een Stuk bouwland Zoo als het zelve onder Nummer 5. is afgepaald, ter
grootte van ongeveer Vijf en Zeventig roeden, Zijnde een gedeelte van den Kamp bouwland.
Voorkomende Kadastraal in Sectie D. Nummer 1245 ter geheeler grootte van Acht bunder,
twaalf roeden en Vijftig ellen. belendende dit perceel aan het Vorige, en Schietende aan de
Weide van Jan Hendrik te Boekhorst, en het hierna onder Nummer 6. vermelde, tiendpligtig,
hebbende het regt van overweg, over het onder Nummer een vermelde perceel, bij myning ingezet bij Bart Heesen meergenoemd, op twee honderd vijfennegentig gulden / f 295.00
en verhoogd met vyf gulden / 5.00
dus gebracht op drie honderd gulden / f 300=00
en heeft na voorlezing daarvoor alhier geteekend / A hesen
// 6. Zesde perceel. Een Stuk bouwland Zoo als hetzelve onder Nummer 6 is afgepaald, ter
grootte van Ongeveer Een Bunder Vyfen Zeventig roeden, Zynde het Overige gedeelte van de
Kamp bouwland voorkomende in Sectie D Numero 1245 ter geheeler grootte van Acht Bunder
twaalf roeden Vyftig ellen, volgende op het hiervoor onder Numero Vijf, en belendende Overigens Weidegrond van den Heer Majoor Jagerink, Van de Terborgsche Armen en Schietende met
het einde aan de Straat, by myning ingezet door Antonius Knaven meergenoemd op Zes honderd Zestig Gulden Zegge / f 660=,,
denzelve heeft dit perceel verhoogd met Een honderd vijftig gulden / 150=00
en dus gebracht op acht honderd tien gulden / f 810=00
en heeft na voorlezing daarvoor alhier geteekend / A Knaven
// 7. Zevende perceel – Eene Weide gelegen bij de bouwplaats in gebruik bij Jan Kaalberg,
Voorkomende Kadastraal in Sectie D Nummer 1199. ter grootte van Zeven en negentig roeden
tien ellen, belendende het eigendom van Mevrouw van Plettenberg, grond van Derk Bruens en
het Wiekensche veld en schietende voor aan de Straat, by myning ingezet door Elias Dierking,
dagloner op de Wals in de gemeente Gendringen op de Som van vyf honderd en Zestig gulden /
f 560=00
en door denzelven verhoogd met negentig Gulden / 90.00
[op de onderste regel van dit blad:] / f 650:00
// [vierde blad, recto:]
// dus gebracht op Zes honderd vyftig gulden / f 650
en heeft na voorlezing daarvoor alhier geteekend / Elias Dier king
den Zelfven heeft dit perceel verhoogd met vijftig gulden / 50:00
en gebracht op Zeven honderd gulden / f 700.00
En heeft daarvoor na voorlezing geteekend / Elias Dier king
// Na afloop der Veiling in perceelen is men overgegaan tot de Veiling in Massa als Volgt:
de bouwplaats genaamd Snoeijslege hiervoor omschreven en bestaande in behuizinge en Verder
getimmer en onderhorige bouw en Weidegronden, Volgens den Kadastralen legger aan de gemeente Gendringen in Sectie D bekend onder Numero 1199. 1242. 1243. 1244 en 1245. ter geheeler grootte van [#Acht bunder twaalf roeden en Vijftig ellen] [√negen bunder vier en tachtig
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roeden en negentig Ellen / Renvooi en de doorhaling van Zeven woorden in den Veertienden en
Vyftiende regel op deze bladzijde goedgekeurd] bij myning opgehangen Zijnde, is ingezet door
Antonius Knaven, logementhouder te Gendringen op vyfduizend Zeven honderd gulden / f
5.700=0
denzelven heeft de massa verhoogd met Negenhonderd gulden / 900.00
en dus gebracht op Zes duizend Zeshonderd gulden / f 6600=0
En na voorlezing daarvoor alhier geteekend. / A Knaven
// Hiermede de eerste Veiling afgelopen Zijnde is de tweede en laatste Veiling en finale toeschatting bepaald op heden over acht dagen, Zijnde Donderdag den Veertienden Maart, ten tijde
en plaats als op heden
Gedaan en gepasseerd en dit Proces verbaal gesloten op dag, maand Jaar en ter plaats in tegenwoordigheid als boven des nademiddags om twee Uren. – En na gedane Voorlezing heeft de
requirant Verkooper, benevens de Getuigen met mij Notaris alhier geteekend. / H: Huls / L:
Marcal / W Romp / M: Pliester. Notaris.
// Geregistreerd te Terborg den Dertienden Maart 1800 Vier en veertig in deel achten dertig
folio zestig verso vak een tot zeven houdende vier bladen en drie renvooyen / Ontvangen voor
Regt van inzet twee Gulden Veertig Cent uitmakende met de 38 Opcenten drie gulden een en
dertig en halve Cent. / De Ontvanger / De Vassii // [daaronder:] 3 Regten van Inzet f 2.40 / 35
opc ,,.91 [achter een accolade:] f 3.31½
// [aan ommezijde begint akte “1844. den 14. Maart / No 564.”: niet getranscribeerd; memo 291-2000 tB. Kort samengevat:]
// Perceel 1: Antonius Knaven (f 3000,-)
Perceel 2: Albertus Heesen (f 700,-)
Perceel 3: Albertus Heesen (f 650,-)
Perceel 4: Antonius Knaven (f 795,-)
Perceel 5: Antonius Knaven (f 400,-)
Perceel 6: Antonius Knaven (f 810,-)
Perceel 7. Elias Dierking (f 700,-)
Perceel 2 en 3 in massa: Albertus Heesen (f 1400,-).
Voorts: “en is toegewezen aan Elias Dierking dagloner op de Wals, en Lambertus Luimes
akkerman op de Wals te Zamen wonende in de gemeente Gendringen, voor eene Som van
Zeven honderd gulden, het Zevende perceel / f 700.00
en heeft den Kooper Elias Dierking alhier na voorlezing geteekend terwyl den mede Kooper
Lambertus Luimes na voorlezing verklaart heeft niet te Kunnen Schryven als hebbende zulks
niet geleerd. / Elias Dier king” // [cc 1982-1999 tB]
– Elias (Elias) Dierking:
24-10-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-10-1854 No 129 / Heden den vier en
twintigsten der maand October achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen
Provincie Gelderland, verschenen Lambertus Luimes van beroep Boerenwerk doende oud negen
en vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Christina Jonkhans,
zyne huisvrouw op Dingsdag den vier en twintigsten der maand October achttien honderd vier
en vijftig, des morgens ten Zes uren, ten huize van hem Comparant in de Wals N o. 127, binnen
deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen
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Zyn gegeven van Cornelia Hendrica Sophia. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Elias Dierking van beroep Stroodekker oud acht en dertig jaren, en Johannes Boland, van beroep Boerenwerk doende oud een 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.
// [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Dirking:
22-3-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 895): [sub «1824 baptizati
sunt»] 22 Mart: / Elisabeth: / F:l: Alberti [Dierking>] Dirking et [Hendrinae>] Hendricae Brus
Par: / Jan Hendrik Dirking et Elske Terhorst. Susc: // [cc 31-10-2007/18-1-2008 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Dierkink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1268),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 184:
– Woonplaats: Milt
– Huisnummer: 153
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 3)
– Naam: Elisabeth [Dierkink]
– Geboortedatum: den 22 Maart 1824
– Godsdienst: R:C:
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 27-5-2004/15-8-2004 tB]
– Elisabeth Engelberta (Elisabeth Engelina) Dierking:
1-6-1911: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-6-1911 No 122 / Heden den eersten Juni
negentien honderd-elf, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: /
Bernadus Dierking oud zevenenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria Dierking, zonder beroep op den eenendertigsten Mei dezes jaars, des namiddags ten vier ure, ten huize van hem aangever te Wals
nummer zeven binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht,
welk kind zal genaamd worden Elisabeth Engelina / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerhardus Johannes Tiemes, oud vierenveertig jaren, van beroep Gemeenteveldwachter en Martinus Johannes van Dielen oud zesenveertig jaren, van beroep koster beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– F...: nog geen gegevens.
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– Gerhardus Johannes (Garret Jan) Dirking:
16-5-1756: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1756. / dito. [= den 16. Meij.] / Garret
Jan Dirking, Zoon van Derck Dirking uijt Aanholt. / en Enneken ter Maat, Dogter van Willem
ter Maat uijt Mechelen onder Gendringen. / met Attest versonden. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) Dierkings:
10-4-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785. / April 10. / Hendrik Gielings. Z.v. Janna
Gielings uijt Gendringen / en Willemina Dierkings d.v. Gerrit Jan Dierkings uijt Anholt. nu
onder Gendringen. / getrouwt 1 Maij // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Geesken) Derking:
19-3-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen [Rijksarchief Arnhem], 19-3-1821 No 16.
/ Heden den Negentienden der maand Maart een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten tien uren, zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Jan Kroezen Dagloner oud drie en dertig jaren, en Willem Kniest ook dagloner oud dertig
jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Zaturdag den
zeventienden der maand Maart achttien honderd een en twintig des nademiddags ten vier uren,
in het huis No. 95 in Gendringen binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van drie en Zestig
Jaaren is overleden. [lees: overleden:] Geesken Venneman Ehevrouw van Jan Derk Hueskes, en
dochter van wylen Jan Willem Venneman en Geesken Derking / En mij van de waarheid dezer
verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan dez[e] acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is
onderteekend. / nadat de Comparanten daartoe aangezocht verklaard hadden van niet te Kunnen
Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Gosuinus (Joost) Dirking:
?-4-1746: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: Anno 1746. / Op Paaschen. / Joost
Dirking. / met Attest den 5 Jan: 1747 na Ede. // [cc 1982-1999 tB]
– Gosuinus (Joost) Dirking:
9-4-1752: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1752. / dito. [= den 9. April.] / Joost Dirking Zoon van Wolter Dirking uijt Gendringen / en Johanna Dorninck Dogter van [^wijlen]
Gerrit Dorninck uijt Mechelen. / dese den 30 April alhier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Gosuinus (Joost) Dirking:
6-8-1758: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1758. / dito [= den 6. Aug:] /
Geesken. / De Vader Jan Willem Venneman, De Moeder Jenneken Dirkings; / getuijge Joost
Dirking, Jenneken Hermsen, & Alefreda Dirkings. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Dierking:
18-3-1819: Hendrina Dierking, dagloonster, meerderjarig en ongehuwd, halfzuster van de op
18 maart 1819 overleden Jan Willem Dierking (zoon van Jan Hendrik Dierking, dagloner op de
Wals, huis nr. 270); vermeld in AHA-document 8190824a // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendrina) Di(r?)king:
10-10-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 792): [1822.] / [sub «Baptizati sunt»] 10 Octob: / Gerardus Joannes / F:l: Bernardi Bruens et Hendrinae Di[r?]king Par:
/ Jan Hendrik Dirking et Joanna Heiman Susc: // [cc 25-10-2007/10-2-2008 tB]
– Hendrica (Hendriena) Dierkink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1157),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 162:
– Woonplaats: Wijken
– Huisnummer: [142>] 141
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 2)
– Naam: Hendriena Dierkink
– Geboortedatum: den 12 August 1792
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 4 J Hymans vert na[ar] W Harmsen
[cc 13-5-2004/9-8-2004 tB]
– Hendrica (Hendrina) Dierking:
16-3-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-3-1832 No 24 / Heden den Zestienden
der maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des Voormiddags ten negen uren zijn
voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Steven Nieuwenhuis, landbouwer oud Vier en Veertig jaren, en Jan Willem Geerts, Linnenwever oud Een en dertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden vrydag den
Zestienden der maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des morgens ten vier
uren, in het huis No. 142 in Wieken binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf en dertig
Jaren is overleden Hendrina Dierking, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente huisvrouw van Bernardus Bruens, Stroodakdekker in deze gemeente woonachtig,
dochter van Jan Hendrik Dierking, dagloner in deze gemeente woonachtig en van wijlen diens
huisvrouw Elisabeth Veldkamp. / 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 / S: Nieuwenhuis / I W Geerts / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Dierking:
4-6-1857: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 4-6-1857 No 14. / Op heden den vierden der
maand Ju/ny achttien honderd zeven en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan / Gerrit
Jan Bruens, Stroodekker, oud vier en dertig jaren, geboren en woonachtig in deze Gemeente,
weduwenaar van Hendrina Sluiter, meerderjarige Zoon van Bernardus Bruens, Stroodekker,
mede in deze Gemeente woonachtig, en van wylen diens ehevrouw Hendrina Dierking, ter
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eenre; / en Everdina Zimmerman, Arbeidster, oud twee en dertig jaren, geboren en woonachtig
in deze Gemeente, meerderjarige dochter van Joseph Zimmerman, Timmerman, mede in deze
Gemeente woonachtig, en van wijlen diens ehevrouw Theodora Smeenk, ter andere Zyde. / En
hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd: / 1. Het bewijs, dat de afkondigingen van dit Huwelijk op zondag den vier en twintigsten en op zondag den een en dertigsten Mei achttien honderd Zeven en vijftig binnen deze Gemeente, volgens de wet, en onverhinderd zijn ergaan. / 2.
Het Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. / 3. Het geboorteattest van den Bruidegom. / 4. Het geboorteattest der Bruid. / 5. Het doodattest van Hendrina Sluiter, laatste vrouw
des Bruidegoms, ten blyke, dat Zyn vroeger huwelyk is ontbonden. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij
elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen,
welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand voornoemd: in naam der Wet verklaard, dat Gerrit Jan Bruens, en Everdina
Zimmerman door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten: Elias Bruens, Schoenmaker, oud dertig jaren, volle broeder des Bruidegoms, Lambertus Koldewij, Landbouwer, oud
vijf en dertig jaren, Gerrit Heesen, insgelijks Landbouwer, oud vijf en twintig jaren, en Gradus
Jacobus van Roden, Nachtwaker, oud vijf en veertig jaren, allen in deze Gemeente woonachtig.
/ Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid, en de getuigen / G J Bruens / E Zimmerman / E Bruins / L Koldewij / G Heesen
/ G J van Roden / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henri) Dierking [Dierking]:
28-7-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] 63 / [date des actes:]
[27>] 28 Juillet 1812 / [Nature des actes:] Conseil de famille pour nommer un Subrogé tuteur /
[Noms et prenoms des parties:] Enfants mineurs de Henri Dierking / Jan Veldkamp Subrogé
tut[eur] / [leur domicile:] Veldhunten, canton de Gendringen / Veldhunten / [enrégistrement:]
30 Juillet 1812. fo 27 R o C e 9 D: 2 fr 52 ct. // [N.B.: Het originele repertorium verkeert in
slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven; cc 27-2-1999 tB]
– Hendricus (Henri) Dierking:
7-8-1812: Vredegerecht van Gendringen, repertorium over de jaargang 1812 (zes kolommen,
Franstalig) (Rijksarchief Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684): / [Numero:] [66>] 67 / [date des
actes:] 7 Aout 1812 / [Nature des actes:] Prestation de Serment de taxateurs dans la masse de
bien de Henri Dierking des biens meubles / [Noms et prenoms des parties:] Jean Hesseling /
Jean Guilleaume Boeland / pour les enfants mineurs de Henri Dierking / [leur domicile:] de
Wals, [Kanton>] Canton de Gendringen / [enrégistrement:] 18 Aout 1812 fo 30 D: 1 fr 26. //
[N.B.: Het originele repertorium verkeert in slechte staat en wordt niet meer ter inzage gegeven;
cc 27-2-1999 tB]
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– Hendricus (Henricus) Dirking:
16-2-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 439): 16. Feb~ [1817.] / Baptizatus est Wilhelmus / filius legitimus Henrici Dirking, et Margarithae Hoeven Conj: / Susc: Jan Veltkamp, et Theodora Otters.
// [cc 29-8-2007/28-5-2008 tB]
– Hendricus (Hendrikus) Dierking:
10-4-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-4-1843 No 41. / Heden den tienden der
maand April achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Aalbert Dierking, van beroep Landbouwer oud acht en Veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Henrica Brus, Zyne huisvrouw op Zaturdag den achtsten der maand April achttien honderd drie en veertig, des avonds ten acht uren,
ten huize van hem Comparant in de Milt No. 153, binnen deze Gemeente, is bevallen van een
Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Hendrikus. / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Theodorus Josephus Maria Beekman van beroep Landbouwer oud veertig jaren, en Jan Hendrik Bosman van
beroep dagloner oud een en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na
in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermannus) Dierckinck:
4-12-1701: RBS 759 (doop/trouw/dodenboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1701 / 4 Decemb. /
[in de marge: obiit.] / Baptizata est Adelheidis / filia Frederici Kempinck et Everardae Ebbers, /
Susceptor Hermannus Dierckinck // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herm.) Dierckinck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Ulftt”, AHA-volgnr.
110:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 2 [en] – / Jan Fred: Haeffkenscheijdt / twee
koeijen / getuijgen Jannes overkamp eñ Herm: Dierckinck / [summa:] 1-4-: // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herm.) Dierckinck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Ulftt”, AHA-volgnr.
111:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Oswaldt Haeffkenscheijdt / Een
koeij / getuijg[en] Evert Beijers en Herm: Dierckinck / [summa:] :-15-: // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus (Herm.) Dierckinck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Ulftt”, AHA-volgnr.
114:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 2 [en] – / De weduwe Knippenborghs / twee
koeijen en Een Een winter / getuijg[en] Evert Beijers eñ Herm: Dierckinck / [summa:] 1-4-: //
[cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Hermanus) Dierckinck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Ulftt”, AHA-volgnr.
116:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 6 [en] – / Jannes overkamp / Sess koeijen
Een Een winter eñ drij kalver / getuijg[en] Hermanus Dierckinck eñ Evert Ditters / [summa:]
4-10-: // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herm.) Dierckinck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Ulftt”, AHA-volgnr.
119:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 2 [en] – / Evert Ditters / twee koeijen Een
Een winter en Een kalff / getuijg[en] Herm: Dierckinck eñ Jannes overkamp / [summa:] 1-4-:
// [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herm.) Dierckinck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Ulftt”, AHA-volgnr.
121:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Derck Stoeverinck / Een koeij /
getuijge Evert Ditters eñ Herm: Dierckinck / [summa:] :-12-: // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herm.) Dierckinck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Ulftt”, AHA-volgnr.
122:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] 1 [en] – / Herm: Dierckinck / Een koeij /
getuijg[en] Jannes Overkamp eñ Evert Ditters / [summa:] :-12-: // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herm.) Dierckinck:
25-11-1720: Rapport betreffende de veesterfte in de heerlijkheden Gendringen en Etten (Statenarchief Zutphen, inv.nr. W 321, Rijksarchief Arnhem, onder het opschrift: “Ulftt”, AHA-volgnr.
124:) / [in de marge, sub “Koeijen” en “Veersen”:] – [en] – / Hermen Möers / Een kalff / getuijgen wander Cramp en Herm: dierckinck / [summa:] :-:-: // [cc 1982-1999 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Jan: zie sub Theodorus Johannes
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– Johanna (Joanna) Dirckinck:
24-2-1736: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1736 / 24 feberv. / Baptizata est
Joanna / Par: henricus gyllingh et anna messingh / patrini wilhelmus meij et Joanna dirckinck
// [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Dirckincks:
4-12-1740: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1740 / 4 december / Baptizata est
Eva / Parentes Joannes Kramp et Joanna meurs / Patrini Everhardus Beijer et Joanna dirckincks // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Dirking:
13-10-1743: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1743. / den 13 Oct: / Bernardus Strotman, zoon van Jan Strotman uijt Raasfelt / en Johanna Dirking, dogter van Jan Dirking uijt
Ulft. / deese zijn den 3 Nov: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Dirckings:
29-11-1744: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1744 / 29 Nov: / bap: Joe~s /
Filius Bernardi Struckman, [et] Johannae Dirckings, / Levantibus Joe~ Krauwer, et Anna’
Messings. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Dirckings:
29-1-1745: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): Annus 1745. / 29 Jan: / Bap:
Joe~s / Fil: Joîs Krouwer et Agnetis Stroetmans, / Lev: Joe~ Baijer & Johanna’ Dirckings //
[cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Dirkings:
?-4-1746: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: Anno 1746. / Op Paaschen. / Jenneken Dirkings. / den 26 April 1751. na s~ Hage. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Dirckinck:
27-3-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 27 martii / Baptizatus est
Theodorus henricus. / parentes bernardus struetman et Joanna dirckinck / patrini henricus gilingh et Elijsabeth Lamers. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Dirckinck:
12-12-1748: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1748 / 12 decembris / Baptizata
est aleijda / parentes Bernardus struetman et Joanna dirckinck / patrini henricus messinck et
margaritha Struetman et Joanna overgoor. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Enneken) Dirkink:
?-4-1755: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: Anno 1755, / op Paaschen / Enneken Dirkink. / met Attest van Silvolde. / versonden na Zilwolde den 10. Oct: 1756. // [cc 19821999 tB]
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– Johanna (Jenneke) Dirkings:
?-4-1757: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: Anno 1757. / Op Paschen. / Jenneke Dirkings. / met Attest uijt den Haag. / met Attest den 17. Mert 1765. versonden na het
Werth. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Dirkings:
9-10-1757: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1757. / den 9. Oct: / Jan Willem Venneman, Zoon van willem Venneman uijt Mechelen onder Gendringen. / en Jenneken Dirkings,
Dogter van wijlen Wolter Dircking uijt Gendringen. / dese zijn den 30. oct: hier gecopuleert. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Dirkings:
6-8-1758: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1758. / dito [= den 6. Aug:] /
Geesken. / De Vader Jan Willem Venneman, De Moeder Jenneken Dirkings; / getuijge Joost
Dirking, Jenneken Hermsen, & Alefreda Dirkings. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Dirkings:
12-4-1761: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1761. / den 12. April. / Mechelt /
De Vader Berent van Pluren, / De Moeder Neesken van Huet. / getuijge Hendrick te Kolf &
Jenneken Dirkings // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Dirkings:
1-1-1764: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1764. / dito [= den 1 Jan:] / Jan
Willem. / De Vader Fredrick Willem Rieman; / De Moeder Johanna Elisabeth Vinman; / getuijge Willem Vinman, en Jenneken Vinmans geboore Dirkings. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Dirkings:
28-10-1764: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1764. / den 28. Oct: / Jan Kesseler weduwenaer
van [^wijlen] Gertruijdt Holthoff uijt Het Werdt. / en Jenneken Dirkings, weduwe van wijlen
Jan Willem Vinneman uijt Gendringen. / dese zijn met attest na ’t werth versonden. // [cc 19821999 tB]
– Johanna (Jenneken) Dirkings:
?-6-1766: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: Anno 1766. / Op s~ Jan. / Jan Kisseler & Jenneken Dirkings / Eluijden met attest uijt het werth. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Enneken) Dirkings:
27-8-1769: RBS 755 (doopboek N.H. kerk Gendringen): Anno 1769. / den 27. Aug: / Wolter, /
De Vader Andreis te Boeckhorst, / De Moeder Alfreda Dirkings; / getuijge Enneken Dirkings.
// [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Enneken) Dierkens:
?-6-1770: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1770. / Tegen S. Jan. / Enneken
Dierkens / van S’Hage / na Arnhem den 5 Maart 1771. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Enneke) Dirkinks:
20-12-1771: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 107r, rechterkolom): / 1771 /
[na: “tot Lidmaat aangenomen den 20 Decemb:”] / van Arnhem 23 decemb: / Enneke Dirkinks.
// [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Dierking:
17-4-1794: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1794 / 17 April. / Johanna Dierking
/ na Ede 10 Jan. 1795. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (N.N.) Dirkings:
19-8-1794: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 19 / [ged.:] 24 Aüg / 1794 / Derk. / Z.V.
Derk Jan te Kolf en Helena Engelbron / [get.:] Vrou Kisselder geb dirkings // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Dirking:
29-9-1817: Overlijdensregister gemeente Netterden, 29-9-1817 No 16 / Heden den Negen en
twintigste der maand September eenduizend achthonderd en zeventien, des voorde middags om
acht uren, zijn voor ons C: Kroes vice Burgemr, als hier toe door den Heer Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland,
verschenen Hermanus Kaal Landbouwer oud drie en Vijftig jaren, en Jan Reyntjes Landbouwer
oud Zeven en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard,
dat op den acht en twintigste der maand September des jaars 1817 des middags ten twaalf uren,
in het huis No. 270 op Wals binnen deze Gemeente in den ouderdom van vier en twintig jaren is
overleden Johanna Dirking, Boeremeid, dochter van Jan Hendrik Dirking, en Wylen Elisabeth
VeldKamp. / 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. / uitgenoomen J: Reyntjes verklaarde niet te Kunnen
Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Antjen) Dierking:
18-3-1819: Antjen Dierking, dienstmaagd, meerderjarig en ongehuwd, halfzuster van de op 18
maart 1819 overleden Jan Willem Dierking (zoon van Jan Hendrik Dierking, dagloner op de
Wals, huis nr. 270); zie AHA-document 8190824a // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Anna) Dierkink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 433),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 57:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 57
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 12)
– Naam: Anna Dierkink
– Geboortedatum: 9 Juni 1797
– Godsdienst: Gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 15-4-2004/26-6-2004 tB]
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– Johanna (Antjen) Derkink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 961),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 137:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 121
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 7)
– Naam: Antjen Derkink
– Geboortedatum: den 10 Maart 1800
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 5, 7, 8. vertrokken mei 1826 / 5 vertrokken naar Sub No 121 A / 7
vertrokken naar Sub No 143 / 8 naar het Cleefs land / 4 & 11 vertrokken naar het Pruissische /
10 vert naar Sub No 371 / 13 vert naar Sub No 185
[cc 6-5-2004/4-8-2004 tB]
– Johanna (Antje) Dierking:
5-3-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-3-1831 No 25. / Heden den Vyfden der
maand Maart één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten half twaalf uren, is
voor ons Johan Richard Boeveldt, fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Lömer Dagloner oud drie en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Antje
Dierking Zyne huisvrouw oud drie en dertig jaren, op Vrijdag den Vierden der maand Maart
een duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Willem / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Wessels Daglooner oud twee en Zestig jaren, en Gerrit
Theodorus Smits Kleermaker oud Achtentwintig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing
door ons is onderteekend. / met den Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Anna) Dierking:
23-3-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-3-1832 No 25. / Heden den drie en
twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten tien
uren zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Hendrik
Geerts, Linnenwer (!) oud Veertig jaren, en Frederik Scholten, dagloner oud negen en veertig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden vrydag
den drie en twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des morgens
ten Een uren, in het huis No. 104a in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
Vyf en dertig Jaren is overleden Anna Dierking, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, huisvrouw, [√van / renvooi geapp.] Johan Ludwich Wilhelm Lömer,
dagloner in deze gemeente woonachtig, dochter van Jan Hendrik Dierking, dagloner in deze gemeente woonachtig en van wylen diens huisvrouw Elisabeth Veldkamp. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in
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de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons is onderteekend. met de Comparanten. / J H Geerts / F Scholten / v.Woelderen // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna Hendrica (Joanna Henrica) Diecking (?):
30-1-1923: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 241]: [geb./ged.] 17/17-111884: Bernardina / Parentes: Joannis Harmsen et Gertrudis Wolsink (Klein Azewijn) / Patrini:
Theodorus Harmsen et Joanna Derksen (beiden Nieuwmarta(?)) / Observ.: no. 80 in suppl. / Die
30 januari 1923 in Mechelen matrimonium contraxit cum Joanna Henrica Diecking. // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna Maria (Anna Maria) Dierking:
1-8-1898: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-8-1898 No. 139 / Heden den eersten
Augustus achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno
van Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Bernadus Dierking oud vierendertig jaren, van beroep
landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria
Dierking zonder beroep, op den eersten Augustus dezes jaars, des nachts ten vijf ure, ten huize
van hem aangever te Wals wijk A no. honderdnegentig binnen deze Gemeente, is bevallen van
een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Theodorus Johannes /
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Jonkhans, oud
achtenvijftig jaren, van beroep gemeentebode en Jan Willem Boland oud zeven en dertig jaren,
van beroep landbouwer beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met
den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Maria (Anna Maria) Dierking:
18-6-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen d.d. 18-6-1908 No 133 / Heden den achttienden Juni negentien honderd-acht, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Bernadus Dierking oud vierenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende
in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria Dierking, zonder beroep
op den zeventienden Juni dezes jaars, des namiddags ten zes ure, ten huize van hem aangever te
Wals nummer zeven binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Maria Elisabeth / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Jonkhans, oud achtenzestig jaren, van beroep gemeentebode en Jan Willem Boland oud zesenveertig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in
deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999
tB]

– Johanna Maria (Anna Maria) Dierking:
1-6-1911: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-6-1911 No 122 / Heden den eersten Juni
negentien honderd-elf, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: /
Bernadus Dierking oud zevenenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria Dierking, zonder beroep op den eenenderDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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tigsten Mei dezes jaars, des namiddags ten vier ure, ten huize van hem aangever te Wals nummer zeven binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk
kind zal genaamd worden Elisabeth Engelina / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerhardus Johannes Tiemes, oud vierenveertig jaren, van beroep Gemeenteveldwachter en Martinus Johannes van Dielen oud zesenveertig jaren, van beroep koster beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Maria (Anna Maria) Dierking:
7-3-1935: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-3-1935 No. 25 / Heden den zevenden
Maart negentienhonderd vijf en dertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken
stand der gemeente Gendringen: te Boekhorst, Johan Gerhard oud twee en vijftig jaren, landbouwer wonende te Gendringen die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt, dat
op zes Maart dezes jaars, des namiddags te vijf uur, in deze gemeente is overleden: Dierking,
Bernardus, landbouwer oud zeventig jaren, geboren te Gendringen wonende te Gendringen, weduwnaar van Dierking, Anna Maria zoon van Dierking, Jan en Huls, Everdina beiden overleden / Waarvan akte, welke is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Maria (Anna Maria) Dierking:
31-8-1981 (bidprentje huisarchief Engelwijk): [voorzijde:] Wij zijn in Gods Hand // [binnenzijde:] [kruisteken] // Gedenk in uw gebed Theodorus Johannes Dierking / Geboren te Gendringen (de Wals) op 1 augustus 1898, zoon van Bernadus Dierking en Anna Maria Dierking. / Op
10 oktober 1951 huwde hij in Wassenaar met Hendrika Gerarda Francisca Ruijgrok, die op 23
augustus 1965 is gestorven. / Jan was een boer in hart en nieren. / Hij was zuinig en gehecht aan
ouderlijk huis, erf en grond, hetgeen hij heeft bewaakt, beheerd en bewerkt volgens zijn eigen
opvattingen, totdat zijn ledematen hem in de steek lieten. / Hij was traditiegetrouw; werd niet
beïnvloed door de veranderingen in maatschappij en kerk; hij leefde zijn eigen leven, dat gevoed werd door zijn groot Godsgeloof, door zijn trouw aan de kerk en door zijn liefde tot
Maria. / Zij was zijn steun en toeverlaat in zijn laatste pijnlijke levensjaren. Vele malen mocht
hij haar in Lourdes bezoeken. / Op 28 augustus 1981 was de lange bedevaart van zijn leven volbracht. Nu is Jan veilig thuisgekomen bij God, om samen met Maria aan te zitten aan het bruiloftsmaal van haar Zoon. / Op 31 augustus d.a.v. werd hij na de viering van de uitvaartliturgie
op het r.k. kerkhof naast zijn vrouw begraven. / Maria van Lourdes, bid voor hem en wees onze
voorspraak. // Voor uw meeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze broer, zwager en
oom Theodorus Johannes Dierking betuigen we U onze oprechte dank. / Familie Dierking /
Familie Ruijgrok / 31 augustus 1981 / Walseweg 18 / 7081 HE Gendringen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Dierkinck:
± 1730 (zie voor de exacte datum de bron): Jan Dierkinck: zie index Minutenboek Huis Bergh
1723-1735 (AHB inv.nr. 1182, volgnr. 240); AHA-dep. 17-7-2005 tB.
– Johannes (Jan) Dirking:
13-10-1743: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1743. / den 13 Oct: / Bernardus Strotman, zoon van Jan Strotman uijt Raasfelt / en Johanna Dirking, dogter van Jan Dirking uijt
Ulft. / deese zijn den 3 Nov: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Dierking:
12-10-1788: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1788 [sc.:] / Octob.] 12. / Jan Hendrik Dierking. Z.v. wijl: Jan Dierking. van onder Boekholt. gewoont hebbende onder Gendringen / en.
Elizabeth Veltkamp. d.v. Albert Veltkamp. onder Gendringen. / getrouwt. Nov. 2. // [cc 19821999 tB]
– Johannes (Jan) Dirking:
3-3-1813: Huwelijksregister gemeente Netterden, 3-3-1813 No. 1 / Op heeden den derden
Maart, des Nademiddags om twee uuren, van het Jaar agtienhondert Dertien, zyn voor ons
Maire, officier van den Burgerlijke Stand der Gemeente Netterden, canton Gendringen, departement van den booven yssel in het Gemeente huis Verscheenen, Jan Hendrik te Kotte sive Dirking, daglooner oud Een en vijftig Jaaren, en woonagtig in deze Gemeente, meerderjaarige
Zoon van wylen Jan te Kotte, sive Dirking, overleeden op de Spork Mairie Boeckholt, veertien
dagen voor Kersmis, 1784 en Geertruida Uffink hier teegenwoordig en toestemmende weduwenaar van wijlen Elisabeth Veldkamp, overleeden den Negentiende Maij des Jaars agtienhondert
en twaalf ter Eenere, en Maragreta Hoeven [<Hoegen], Dienstmeid, oud vijf en dertig Jaaren,
gebooren in de Gemeente Hummelo, departement Van den Booven ijssel, meerder Jaarige
Dochter, van wylen Wilhelmus Hoeven [<Hoegen], en Johanna Wassink, byde overleeden in de
Gemeente van Hummelo de Vader den Negende Junij Zeventien hondert vier en Negentig, en
de Moeder den Vijftiende November 1700 drie en tagchentig de Grootmoeder meede Overleeden in de Gemeente van Hummelo, den vijf en twintigste Maij 1700 vier en Zestig, ter andere
Zijde de welke in by Zijn van Willem Mulderman, Daglooner, oud twee en Zeventig Jaaren,
Geerling Reyntjes, Landbouwer, oud drie en Zestig Jaaren, Berent Lumers, daglooner, oud drie
en Zestig Jaaren, en Jan Hendrik te Boekhorst Landbouwer, oud drie en twintig Jaaren, alle
woonagtig in deze Gemeente, ons verzogt hebben om over te gaan tot de Voltrekking van het
tusschen hun Ontworpen Huwelijk, waar op wij Beamten van den civilen staat voornoemd, aan
het gezegde Verzoek voldoende, voorgeleezen hebben de acte van Geboorte, van den Bruidigom, waar uit blykt dat hy gebooren is, in de gemeente van Boekholt Departement van de Lippe
den Zestiende Augustus 1700 Een en Zestig, 2do d’Acte van geboorte van de Bruid, waar uit
blijkt dat Sy gebooren is, in de gemeente van Hummelo den vier en twintigste May 1700 Zeven
en Zeventig, 3tio d’Acte van Overlijden van de Eerste Vrouw, van den Bruidegom waar uit blykt
dat het Eerste huwelyk ontbonden van Gezegde Jan te Kotte is ontbonden, 4to de actens der afkondigingen, gedaan in deze Gemeente, de Eerste op Zondag den veertiende februarij en de
tweede den Een en twintigste februarij, dezes Jaars, S’Morgens Elf uuren, waarteegen Niemand
in Oppositie is Gekoomen, 5to het Zesde Hoofdstuk van den titel, van het huwelyk over de
Rechten en pligten, der Echtgenooten, na OverEenkomstig de Bepaalingen van Art: 2 van het
Advis van den StaadsRaad van de Zeven en twintigste Messidor van het 13 Jaar de bruid hebben aangemaamt [lees: aangemaant], om ons by Eede te Verklaaren, dat de plaats Waar haar
Grootvader Overleeden is, en die waar hy Laats gewoont heeft daar van geen de minste Kennis
te draagen, na aan de vier Getuigen de Zelfde aanmerking gedaan te hebben, en deze ons by
Eede hebben Verklaart, de Bruidt te Kennen, maar niet te weeten waar haar Grootvader Gestorven is, en laats gewoont heeft, Zoo hebben Wy aan den aanstaande Echtgenoot, en de aanstaande Echtgenoote, afgevraagt of Zy Elkander voor man en Vrouw willen Neemen, Elk hunner afzonderlijk en toestemmend geantwoord hebbende, Zoo verklaaren Wij dat Jan Hendrik te Kotte
sive Dirking en Maragretha Hoeven, in ’t Huwelyk verbonden Zijn, van alle ’t boovenstaande
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hebben wy in teegenwoordigheid van booven Gemelde getuigen de teegenwoordige Acte Opgemaakt en na Gedaane Voorleezing geteekent / De contracteerende partheyen, als meede de
Moeder, en de Eene getuigen Willem Mulderman Verklaren niet te Kunnen Schrijven. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Dierking:
25/28-11-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 28-11-1820 No. 48. / In het Jaar achttienhonderd twintig, den agt-en-Twintigsten der maand November des voormiddags ten elf
uren, is voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen
Jan Hendrik Dierking dagloner oud Een-en-Zestig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons
verklaarde, dat Margaretha Hoeven oud vier-en-veertig jaren Zijne Huisvrouw op Zaturdag den
vijf-en-twintigsten der maand November des avonds ten half agt uren, ten huize van hem Comparant op de wals in dit Ambt is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de
voornaam van Jan is gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers
overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Manes Eppink Landbouwer oud Zes-en-vijftig jaren en van Derk ten Beest Linnenwever oud Zes-en-twintig jaren woonachtig in dit ambt / En na
duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met den laatste Getuigen, hebbende den
Comparant en eersten daartoe aangezogt verklaard, niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Dierking:
26-11-1820: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 646): 26. Nov: [1820] /
Baptizatus est Joannes / f: leg: Joannis Henrici Dierking, et Margarithae Hoeven Conj: / Susc:
Joannes Brugman, et Elisabeth Hoeven. // [cc 14-9-2007/12-3-2008 tB]
– Johannes (Jan) Dierkink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1016),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 143:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 127
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 4)
– Naam: Jan [Dierkink]
– Geboortedatum: den 23 Novem. 1820
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 6-5-2004/6-8-2004 tB]
– Johannes (Jan) Dierking:
19-4-1834: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-4-1834 No 38. / Heden den Negentienden der maand April een duizend acht honderd vier en dertig, des voormiddags om Elf uren
zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk te Beest, dagloner
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oud negen en dertig jaren, en Lambertus Luimes, dagloner oud acht en dertig jaren, beide in
deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op vrydag den achttienden der
maand April een duizend acht honderd vier en dertig des namiddags ten Zes uren, in het huis
No. 127 [in>] op de Wals binnen deze gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zeventig Jaren
is overleden Jan Hendrik Dierking, dagloner geboren te Suderwiek in het Koninkryk Pruissen
en woonachtig geweest in deze gemeente, eheman van Margarietha Hoeven, Zonder beroep in
deze gemeente woonachtig en Zoon van wylen de ehelieden Jan Dierking en Geertruid Uffink.
/ 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 den eerstgenoemden Comparant hebbende den laatstgenoemden daartoe door ons aangezocht Zijnde verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 19821999 tB]
– Johannes (Jan) Dierking:
29-4-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-4-1874 No. 63 / Heden den Negen en
twintigsten der maand April achttien honderd vier en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johan Bernard Breukink van beroep Landbouwer
oud Vyf en Vyftig jaren, en Heinrich Brendjes van beroep Landbouwer oud Vyf en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den
[#Achttienden] [√Acht en twintigsten / renvooi en doorhaling van een woord goedgekeurd] der
maand April achttien honderd vier en zeventig, des avonds ten tien uren, in het huis Wijk A N o.
181 op de Wals binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en vyftig Jaren
en vyf maanden Jan Dierking, daglooner, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoot van Everdina Huls, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen de
echtelieden Jan Hendrik Dierking en Margaretha Hoeven / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke
voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Dierking:
19-11-1886: Johannes Dierking, arbeider op de Wals; vermeld in AHA-document 8861119a //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Dierking:
7-3-1935: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-3-1935 No. 25 / Heden den zevenden
Maart negentienhonderd vijf en dertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken
stand der gemeente Gendringen: te Boekhorst, Johan Gerhard oud twee en vijftig jaren, landbouwer wonende te Gendringen die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt, dat
op zes Maart dezes jaars, des namiddags te vijf uur, in deze gemeente is overleden: Dierking,
Bernardus, landbouwer oud zeventig jaren, geboren te Gendringen wonende te Gendringen, weduwnaar van Dierking, Anna Maria zoon van Dierking, Jan en Huls, Everdina beiden overleden / Waarvan akte, welke is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Johannes) Dierking (2x):
29-9-1936: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-9-1936 No. 102 / Heden den negen en
twintigsten September negentienhonderd zes en dertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den
burgerlijken stand der gemeente Gendringen: te Boekhorst, Johan Gerhard oud vier en vijftig jaren, landbouwer wonende te Gendringen die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis
draagt, dat op acht en twintig September dezes jaars, des namiddags te een uur, in deze gemeente is overleden: Dierking, Johannes, zonder beroep, ongehuwd oud acht en zeventig jaren, geboren te Gendringen wonende te Gendringen, zoon van Dierking, Jan en Huls, Everdina, beiden overleden. / Waarvan akte, welke is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierkink:
15-8-1760: FA 7539 nr. 168 [inscription 13-8-1811] / Jan Hendrik Dierkink [<Beekink] / daghuurder [op] de Wals / [geb.:] 15-8-1760; vermeld in AHA-document 8110906a nr. 168 // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierking:
12-10-1788: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1788 / [sc.:] Octob.] 12. / Jan Hendrik Dierking. Z.v. wijl: Jan Dierking. van onder Boekholt. gewoont hebbende onder Gendringen / en.
Elizabeth Veltkamp. d.v. Albert Veltkamp. onder Gendringen. / getrouwt. Nov. 2. // [cc 19821999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dirking:
20-5-1812: Overlijdensregister gemeente Netterden, 20-5-1812 / In den Jaare Agtien hondert en
twaalf, den twintigsten Maij, S voor de middag Elf uuren, is voor ons Adjoint Maire, in absentie
van de Maire, der Gemeente van Netterden, Canton Gendringen, Departement van den booven
IJssel, verscheenen Geerling Reijntjes, Landbouwer, oud Een en Zestig Jaaren, en Harmen
Kaal, Landbouwer, oud Drie en Veertig Jaaren, bijde in deese Gemeente Woonagtig welke als
Buurlieden verklaart hebben, dat op den Negentienden Maij, des Voordemiddags Elf uuren, is
overleeden, Elisabeth Veldkamp, Ehevrouw van Jan Hendrik Dirking Daglooner, in den
Ouderdom van Zes en Vijftig Jaaren woonende onder Netterden, Zijnde deese acte geteekent
door ons getuigen, na daar van aan hun voorleesing gedaan is. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dirking:
3-3-1813: Huwelijksregister gemeente Netterden, 3-3-1813 No. 1 / Op heeden den derden
Maart, des Nademiddags om twee uuren, van het Jaar agtienhondert Dertien, zyn voor ons
Maire, officier van den Burgerlijke Stand der Gemeente Netterden, canton Gendringen, departement van den booven yssel in het Gemeente huis Verscheenen, Jan Hendrik te Kotte sive Dirking, daglooner oud Een en vijftig Jaaren, en woonagtig in deze Gemeente, meerderjaarige
Zoon van wylen Jan te Kotte, sive Dirking, overleeden op de Spork Mairie Boeckholt, veertien
dagen voor Kersmis, 1784 en Geertruida Uffink hier teegenwoordig en toestemmende weduwenaar van wijlen Elisabeth Veldkamp, overleeden den Negentiende Maij des Jaars agtienhondert
en twaalf ter Eenere, en Maragreta Hoeven [<Hoegen], Dienstmeid, oud vijf en dertig Jaaren,
gebooren in de Gemeente Hummelo, departement Van den Booven ijssel, meerder Jaarige
Dochter, van wylen Wilhelmus Hoeven [<Hoegen], en Johanna Wassink, byde overleeden in de
Gemeente van Hummelo de Vader den Negende Junij Zeventien hondert vier en Negentig, en
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – DIERKINK (nr. 153-1 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 31

de Moeder den Vijftiende November 1700 drie en tagchentig de Grootmoeder meede Overleeden in de Gemeente van Hummelo, den vijf en twintigste Maij 1700 vier en Zestig, ter andere
Zijde de welke in by Zijn van Willem Mulderman, Daglooner, oud twee en Zeventig Jaaren,
Geerling Reyntjes, Landbouwer, oud drie en Zestig Jaaren, Berent Lumers, daglooner, oud drie
en Zestig Jaaren, en Jan Hendrik te Boekhorst Landbouwer, oud drie en twintig Jaaren, alle
woonagtig in deze Gemeente, ons verzogt hebben om over te gaan tot de Voltrekking van het
tusschen hun Ontworpen Huwelijk, waar op wij Beamten van den civilen staat voornoemd, aan
het gezegde Verzoek voldoende, voorgeleezen hebben de acte van Geboorte, van den Bruidigom, waar uit blykt dat hy gebooren is, in de gemeente van Boekholt Departement van de Lippe
den Zestiende Augustus 1700 Een en Zestig, 2do d’Acte van geboorte van de Bruid, waar uit
blijkt dat Sy gebooren is, in de gemeente van Hummelo den vier en twintigste May 1700 Zeven
en Zeventig, 3tio d’Acte van Overlijden van de Eerste Vrouw, van den Bruidegom waar uit blykt
dat het Eerste huwelyk ontbonden van Gezegde Jan te Kotte is ontbonden, 4to de actens der afkondigingen, gedaan in deze Gemeente, de Eerste op Zondag den veertiende februarij en de
tweede den Een en twintigste februarij, dezes Jaars, S’Morgens Elf uuren, waarteegen Niemand
in Oppositie is Gekoomen, 5to het Zesde Hoofdstuk van den titel, van het huwelyk over de
Rechten en pligten, der Echtgenooten, na OverEenkomstig de Bepaalingen van Art: 2 van het
Advis van den StaadsRaad van de Zeven en twintigste Messidor van het 13 Jaar de bruid hebben aangemaamt [lees: aangemaant], om ons by Eede te Verklaaren, dat de plaats Waar haar
Grootvader Overleeden is, en die waar hy Laats gewoont heeft daar van geen de minste Kennis
te draagen, na aan de vier Getuigen de Zelfde aanmerking gedaan te hebben, en deze ons by
Eede hebben Verklaart, de Bruidt te Kennen, maar niet te weeten waar haar Grootvader Gestorven is, en laats gewoont heeft, Zoo hebben Wy aan den aanstaande Echtgenoot, en de aanstaande Echtgenoote, afgevraagt of Zy Elkander voor man en Vrouw willen Neemen, Elk hunner afzonderlijk en toestemmend geantwoord hebbende, Zoo verklaaren Wij dat Jan Hendrik te
Kotte sive Dirking en Maragretha Hoeven, in ’t Huwelyk verbonden Zijn, / van alle ’t boovenstaande hebben wy in teegenwoordigheid van booven Gemelde getuigen de teegenwoordige
Acte Opgemaakt en na Gedaane Voorleezing geteekent / De contracteerende partheyen, als
meede de Moeder, en de Eene getuigen Willem Mulderman Verklaren niet te Kunnen Schrijven.
// [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dirking:
14-7-1813: Jan Hendrik Dirking, journalier (gem. Netterden); zie AHA-document 8130714a //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dirking:
11-4-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 11-4-1814 No 15 / In den Jaare agtien hondert en veertien den Elfden April des avonds half Zes is voor ons vice burgermeester bij Absentie van den Burgermeester der gemeente Netterden Canton Genderingen Departement van den
boven ijssel Verscheenen Jan Hendrik Dirking dagloonder oud drie en vijftig Jaaren en Jan
Hendrik te boekhorst Oud vijf en twintig Jaren Landbouwer woonachtig in deeze gemeente
Welke ons als buurlieden verklaart hebben dat op den Negende April des nademiddags twee
uuren in het huis No 268 is overleeden Everhardus Wilhelmus philipsen Zonder bedrijf in den
Ouderdom van vijftien Jaren Zoon van Wilm Philipsen en Johanna Megchelt Stegeman dagloonder woonachtig in deze gemeente En heeft den Eene getuigen met ons de tegenwoordige
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acte geteekent na aan hun daar van voorleezing gedaan en den Eene getuigen Hendrik Dirking
verklarende niet te konnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dirking:
26-5-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 26-5-1815 No 30 / In het jaar achtien honderd vijftien den Zes en twintigste Mey des middags drie uuren is voor ons viceburgemr in afwezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert, Jan Hendrik Dirking
daglooner oud vyf en vyftig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Maragritha Hoeven op
den vijf en twintigste Mey, S’morgens om drie uren is verlost van een Zoon welke de voornaam
van Elias heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Barent lumers daglooner oud vijf en Zestig, [en] Geerling Reijntjes, landbouwer oud Zes en Zestig Jaaren, by de alhier woonagtig deze
acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, uitgenoomen de [nogmaals:] de Vader
Verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendr) Dirking:
2-7-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 2-7-1816 No 19 / Heden den tweede der
maand July een duizend achthonderd zestien, des Nade[m]middags om twee uren, is voor ons
C: Kroes Vice Burgemr als hier toe by Besluit van den Heer Burgemeester Speciaal Gedelegeert
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Jan Willem Boland Wever oud twee en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Gesina
te Beest oud drie en twintig jaren, op Zondag den dertigste der maand Juny, des S’avonds ten
Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gerrit Jan / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan
Hendr Dirking daglooner, oud Zes en vyftig jaren, en van Berent Lumers daghuurder oud Zeven en Zestig 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. / uitgenoomen de vader en de Eene Getuigen J:H: Dirking verklaarde niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dirking:
16-9-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 16-9-1816 No 30 / Heden den Zestienden
der maand September een duizend achthonderd zestien, des Smidmiddags om twee uren, is voor
ons C: Kroes vice Burgemeester als hier toe bij besluit van den Burgemeester speciaal gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland,
verschenen Jan Hendrik te Boekhorst Landbouwer oud Zesentwintig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Dochter welke
zijne huisvrouw Enneken Eppink oud twee en dertig jaren, op Zaturdag den veertienden der
maand September, des Smorgens ten Acht uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Wilhelmina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Dirking dagL:, oud Zeven en vijftig jaren, en
van Jan Willem Boland wever oud twee en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daar-
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toe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. /
uitgenomen de getuigen verklaren niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dirking:
26-10-1816: Geboortenregister gemeente Netterden, 26-10-1816 No 39 / Heden den Zes en
twintigste der maand october een duizend achthonderd zestien, des middags om twaalf uren, is
voor ons C: Kroes vice Burgemr als hier toe by besluit van den Heer Burgemeester speciaal gedelegeert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland,
verschenen Wolter Rabelink Landbouwer oud Een en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne
huisvrouw Hendrina Eubeling oud agt en twintig jaren, op donderdag den vier en twintigste der
maand October, des Nademiddags ten vier uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Wilhelmus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Dirking, [#oud] daglooner oud Zes en Vijftig jaren, en van Jan Willem Boland wever oud twee en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in
twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. / uitgenoomen de getuige verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dirking:
10-1-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 10-1-1817 nr. 2 / Heden den Tiende der
maand Januarij een duizend acht honderd zeventien, des voordemiddags om tien uren, is door
ons Vice Burgemr als hier toe door den Heer Burgemeester gedelegeert Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Willem Hesseling Landbouwer oud Zes en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een dochter welke zijne huisvrouw Geesken Keuper oud
vier en dertig jaren, op woensdag den agste der maand January, des middags ten Een uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Johanna
[Ber>] Bendina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Berent
Lumers dagloner, oud Zeven en Zestig jaren, en van Jan Hendrik dirking Daglooner oud Zeven en vijftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven,
en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend / uitgenoomen J:H: Dirking verklarende
niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dirking:
17-2-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 17-2-1817 nr. 8 / Heden den Zeventiende
der maand februarij een duizend acht honderd zeventien, des Voordemiddags om Elf uren, is
door ons vice Burgemeester, als hier toe door den Heer Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Jan
Hendrik Dirking daglooner oud Zes en Vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke
ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Maragreta
Hoeven oud veertig jaren, op Zaturdag den vyftiende der maand februarij, des morgens ten vier
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven
van Jan Willem / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Barent
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Luimes dagloner, oud Zeven en Zestig jaren, en van Jan Hendrik t[e] Boekhorst, Landbouwer
oud Zes en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant
als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. / uitgenoomen J:H: Dirking
verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierking:
26-6-1817: Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838,
inv.nr. 1662 No 28 / Op heden den Zes en twintigsten Juny achtien honderd en Zeventien Zyn
voor ons Jacob Johan Haesebroeck, vrederegter van het Kanton Gendringen, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verscheenen de naastbestaanden en vrienden van Johanna Christina, oud achtien Jaren, Hendricus, oud [Zes>] vijftien Jaren, Johannes, oud twaalf Jaren, Helena,
oud Zeven Jaren, Everhardus, oud vier Jaren, en Wilhelmina oud ruim een Jaar, minderjarige
kinderen van Johanna Mechteld Stegemans, in echt verwekt by wylen haren eheman Jan Willem
Philipsen, in leven daghuurder gewoond hebbende op de Wals, Gemeente Netterden, en aldaar
overleden op den vyfden December des vorigen Jaars, te weten: / 1o Hendrik Stegemans, daghuurder, woonende te Ulft, Gemeente Etten, oom van de minderjarige kinderen. / 2o Jan Hendrik Dierking, daghuurder woonende op de Wals / 3o Jan Bruggemans, landbouwer, woonende
onder Gendringen. / 4o Hermen Kaal, landbouwer / 5o Gerlach Reintjes, landbouwer, en / 6o Jan
Hendrik Hesseling, landbouwer allen woonende op de Wals, zynde de vyf laatstgenoemden bij
gebrek aan naastbestaanden, als goede vrienden hiertoe verzocht. / Dewelke ten verzoeke van
de bovengenoemde Johanna Mechteld Stegemans, moeder en legitime voogdesse onder ons
praesidium Zyn getreden in eenen raad van naastbestaanden, ten einde overtegaan tot de benoeming van eenen toezienden voogd / Hierover geraadpleegd Zynde, zoo werd met eenparigheid
van stemmen tot dezen post verkozen Hermen Kaal bovengenoemd, die verklaarde dat hy denzelven aanneemt, en vervolgens den eed om de pligten die hiervoor op hem gekomen Zyn getrouw te zullen vervullen in onze handen heeft afgelegd. / Waarvan wy het tegenwoordig Proces
verbaal hebben opgemaakt ’t welk de Comparanten met uitzondering van Hendrik Stegemans en
Jan Hendrik Dierking die verklaarden niet te Kunnen Schryven, met ons en onzen Griffier
hebben geteekend. / J: J: Haesebroeck / Harmenkaal / Geerlig Reintjes / J: Brugman / J H Hesselink / D.L.vWoelderen Griff: ad interim // Geregistreerd te Terborgh den Eerste July 1800 en
Zeventien fo 199 Vo C. 3. Vol. 3. / Ontvangen Eene Gulden & agttien Cents / Timmerman //
Regt f 2-..- / 25 pC ..-50- / [totaal:] f 2-50- / is f 1-18C. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dirking:
29-9-1817: Overlijdensregister gemeente Netterden, 29-9-1817 No 16 / Heden den Negen en
twintigste der maand September eenduizend achthonderd en zeventien, des voorde middags om
acht uren, zijn voor ons C: Kroes vice Burgemr, als hier toe door den Heer Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland,
verschenen Hermanus Kaal Landbouwer oud drie en Vijftig jaren, en Jan Reyntjes Landbouwer
oud Zeven en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard,
dat op den acht en twintigste der maand September des jaars 1817 des middags ten twaalf uren,
in het huis No. 270 op Wals binnen deze Gemeente in den ouderdom van vier en twintig jaren is
overleden Johanna Dirking, Boeremeid, dochter van Jan Hendrik Dirking, en Wylen Elisabeth
VeldKamp. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – DIERKINK (nr. 153-1 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 35

opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
voorlezing, door ons is onderteekend. / uitgenoomen J: Reyntjes verklaarde niet te Kunnen
Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dirking:
18-10-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 18-10-1817 nr. 27 / Heden den achttiende
der maand October een duizend acht honderd zeventien, des Nademiddags om Een uren, is door
ons C: Kroes Vice Burgemr als hier toe door den Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Jan Hendrik
te Boekhorst Landbouwer oud Zes en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Enneke Eppink oud een en dertig jaren, op vrydag den Zeventiende der maand October, des morgens ten
een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven
van Jan Willem / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Dirking dagloner, oud Zeven en vijftig jaren, en van Jan Willem Boland Wever oud drie
en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, uitgenoomen de Getuigen verklaren niet te
Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierking:
20-3-1819: Overlijdensregister gemeente Netterden, 20-3-1819 No 9 / In het jaar een duizend
acht honderd en negentien, den twintigsten der maand Maart, des namiddags ten vijf uren, zijn
voor ons Derk Breuns bij absentie van den Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Berend
[Lumers>] Lumes Dagloner oud acht en Zestig jaren, en Manus Eppink Bouwman oud vijf en
vijftig jaren, beide in dit Ambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Donderdag, den
Achtienden der maand Maart des avonds ten elf uren, in het huis No. 270 in de Buurschap Wals
onder dit Ambt, is overleden Jan Willem Dierking Zonder beroep in den ouderdom van twee Jaren en ruim vijf weeken geboren in opgemelde Buurtschap Wals onder dit Ambt Zijnde een
Zoontje van Jan Hendrik Dierking Dagloner en Margaretha Hoeven ehelieden wonende onder
dit Ambt / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
akte opgemaakt, die in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, en, na duidelijke
voorlezing, door ons onderteekend is. / hebbende de Comparanten verklaard niet te kunnen
schrijven. / goedgekeurd Surcharge in den Negenden rege[l], dezer, / D Bruens // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierking:
18-3-1819: Jan Hendrik Dierking, dagloner op de Wals (huis nr. 270), gehuwd met Margaretha Hoeven, ouders van de op 18 maart 1819 overleden Jan Willem Dierking, overige kinderen:
Elias Dierking “zijnde een broeder van heelen bedde van den overleedenen; voords Hendrina
Dierking, dagloonster, meerderjarig en ongehuwd, Albertus Dierking, bouwknegt, insgelijks
meerderjarig, en Antjen Dierking, dienstmaagd, ook meerderjarig en ongehuwd, broeder en zusters van halven bedde van de overleedene”; vermeld in AHA-document 8190824a // [cc 19821999 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierking:
11-1-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 11-1-1820 No. 4 / In het Jaar achttienhonderd twintig, den Elfden der maand Januarij des Namiddags ten Drie uren, is voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Harmanus Bettink
Dagloner oud Vijf en twintig jaren, woonachtig in dit Ambt dewelke ons verklaarde, dat Christina Philipsen oud Drie en twintig jaren Dagloonster op Zondag den negenden dezer maand
Januarij des namiddags ten Zeven uren, ten huize van hem Comparant [in>] Op de Wals in dit
Ambt is bevallen van een kind van het Vrouwelijk geslacht, [√waarvan hij verklaard vader te
zijn / renv~ geappd] waaraan de voornaamen van Johanna Willemina Zijn gegeven. / Waarvan
acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid
van Jan Hendrik Dierking Dagloner oud Zestig jaren en van Jan Willem Boland Linnenwever
oud vijf en veertig jaren woonachtig op de Wals in dit ambt. / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met den Comparant hebbende de Getuigen, daartoe aangezocht
verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierking:
17-4-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 17-4-1820 No. 21 / In het Jaar achttienhonderd twintig, den Zeventienden der maand April des Namiddags ten zes uren, is voor ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Jan Willem Boland Linnenwever oud Zes en veertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat
Gesiena te Beest oud Acht en twintig jaren Zijne huisvrouw op Zaturdag den vijftienden der
maand April des Nachts ten Twee uren, ten huize van hem Comparant op de Wals in dit Ambt is
bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaamen van Hendrik Jan zijn
gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is,
in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Dierking Dagloner oud Zestig jaren en van Derk te
Beest Linnenwever oud vijf en twintig jaren woonachtig op de Wals in dit ambt / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met den laatsten getuige hebbende den Comparant en eerste Getuige daartoe aangezocht verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 19821999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierking:
25/28-11-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 28-11-1820 No. 48. / In het Jaar achttienhonderd twintig, den agt-en-Twintigsten der maand November des voormiddags ten elf
uren, is voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen
Jan Hendrik Dierking dagloner oud Een-en-Zestig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons
verklaarde, dat Margaretha Hoeven oud vier-en-veertig jaren Zijne Huisvrouw op Zaturdag den
vijf-en-twintigsten der maand November des avonds ten half agt uren, ten huize van hem Comparant op de wals in dit Ambt is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de
voornaam van Jan is gegeven. / Waarvan acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers
overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Manes Eppink Landbouwer oud Zes-en-vijftig jaren en van Derk ten Beest Linnenwever oud Zes-en-twintig jaren woonachtig in dit ambt / En na
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duidelijke voorlezing hebben wij deze acte geteekend. / met den laatste Getuigen, hebbende den
Comparant en eersten daartoe aangezogt verklaard, niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Joannes Henricus) Dierking:
26-11-1820: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 646): 26. Nov: [1820] /
Baptizatus est Joannes / f: leg: Joannis Henrici Dierking, et Margarithae Hoeven Conj: / Susc:
Joannes Brugman, et Elisabeth Hoeven. // [cc 14-9-2007/12-3-2008 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dirking:
10-10-1822: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 792): [1822.] / [sub «Baptizati sunt»] 10 Octob: / Gerardus Joannes / F:l: Bernardi Bruens et Hendrinae Di[r?]king Par: /
Jan Hendrik Dirking et Joanna Heiman Susc: // [cc 25-10-2007/10-2-2008 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dirking:
22-3-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 895): [sub «1824 baptizati
sunt»] 22 Mart: / Elisabeth: / F:l: Alberti [Dierking>] Dirking et [Hendrinae>] Hendricae Brus
Par: / Jan Hendrik Dirking et Elske Terhorst. Susc: // [cc 31-10-2007/18-1-2008 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierkink:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 1013),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 143:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 127
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 1)
– Naam: Jan Hendrik Dierkink
– Geboortedatum: den 15 August 1754
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 6-5-2004/6-8-2004 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierkink:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het
cijfer der artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”):
Artikel 111. Jan Hendrik Dierkink // [cc 24-3-2001/1-3-2004 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierking:
16-3-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-3-1832 No 24 / Heden den Zestienden
der maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des Voormiddags ten negen uren zijn
voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Steven Nieuwenhuis, landbouwer oud Vier en Veertig jaren, en Jan Willem Geerts, Linnenwever oud Een en dertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden vrydag den
Zestienden der maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des morgens ten vier
uren, in het huis No. 142 in Wieken binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vyf en dertig
Jaren is overleden Hendrina Dierking, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
gemeente huisvrouw van Bernardus Bruens, Stroodakdekker in deze gemeente woonachtig,
dochter van Jan Hendrik Dierking, dagloner in deze gemeente woonachtig en van wijlen diens
huisvrouw Elisabeth Veldkamp. / 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 / S: Nieuwenhuis / I W Geerts / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierking:
23-3-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-3-1832 No 25. / Heden den drie en
twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten tien
uren zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Hendrik
Geerts, Linnenwer (!) oud Veertig jaren, en Frederik Scholten, dagloner oud negen en veertig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden vrydag
den drie en twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des morgens
ten Een uren, in het huis No. 104a in Gendringen binnen deze Gemeente, in den ouderdom van
Vyf en dertig Jaren is overleden Anna Dierking, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, huisvrouw, [√van / renvooi geapp.] Johan Ludwich Wilhelm Lömer,
dagloner in deze gemeente woonachtig, dochter van Jan Hendrik Dierking, dagloner in deze
gemeente woonachtig en van wylen diens huisvrouw Elisabeth Veldkamp. / En ons van de
waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en
in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. met de Comparanten. / J H Geerts / F Scholten / v.Woelderen //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierkink:
22-6-1832: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, bestanddeel 784 [Notariële Archieven /
Gendringen No. 784 (P. Muller)]: Den 22 Junij 1832. / No 54. / Vernieuwing van titel / Vóór
Pieter Muller Openbaar Notaris, residerende te Gendringen, arrondissement Zutphen, Provincie
Gelderland, en in byzyn der nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen, zyn gecompareerd
/ Jan Willem Boland, Akkerman, en Gesina te Beest, Echtelieden, wonende op de Wals onder
Gendringen, /:voorheen Gemeente Netterden:/ zynde de vrouw ten dezen door haren voornoemden man geassisteerd en geautoriseerd. / Te kennen gevende, dat zy by geregistreerde Acte van
Schuldbekentenis en vestenis vóór wylen den Notaris Meester Johan Leopold de Haes Senior, in
tegenwoordigheid van getuigen, op den twaalfden Augustus achttien honderd negentien te GenDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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dringen gepasseerd, hebben erkend wegens ter leen ontvangene penningen, solidair schuldig te
zijn aan de Hervormde Diaconie Armen te Gendringen, de Som van drie honderd gulden, Nederlandsch Courant; zynde alle Jaar losbaar, mits de opzegging van de eene of andere zyde, drie
maanden vóór den verschyndag geschiede; en wyders zich te hebben verbonden om van gemeld
kapitaal intressen te zullen betalen a vyf perCent ’s Jaars, waarvan de eerste verschyndag is geweest den vyfden Augustus achttien honderd twintig, alles onder speciaal verband van hunlieder
behuizinge met het daarby behorende land, staande en gelegen in de Gemeente Gendringen
/:vóór dezen Netterden:/ Buurtschap Wals, tusschen de erven van Jan Hendrik te Boekhorst, en
Jan Hendrik Dierkink, alsmede het daar aan schietend Stuk bouwland, ook in de Buurtschap
Wals, met een einde en zyde aan den Weg, en met het andere einde aan het erve van Jan Hendrik te Boekhorst gelegen; welke onroerende goederen tot zekerheid der gemelde Schuld is gehypothekeerd; zynde die acte ingeschreven aan het Bureau van den Heer Bewaarder der Hypotheken te Zutphen den vyftienden January achttien honderd twintig op Deel 11 Nommer 13. /
En vermits de Minute van de voorschrevene Acte van Schuld bekentenis en Vestenis ter gelegenheid van den brand welke binnen het Dorp Gendringen op den negentienden Mei achttien
honderd dertig heeft plaats gehad, is verloren geraakt, zoo verklaarden de Comparanten by
dezen, de gezegde Som van Drie honderd gulden, op den voet en wyze als hiervoren omschreven is, by voortduring aan gemelde Diaconie-armen, ieder in Solidum schuldig te wezen; welke
verklaring door den Wel Eerwaarden Heer Adriaan Hendrik Van der Hoeve, Predikant en de
Wel Edele Heeren Daniel Lodewyk Van Woelderen, Burgemeester en Secretaris der Gemeente
Gendringen en Jan Richard Boeveldt, Assessor van het Gemeente-bestuur aldaar, in qualiteit als
President en Leden van het Gereformeerd Diaconie-bestuur van Gendringen, wonende allen te
Gendringen voornoemd, hier tegenwoordig, wordt geaccepteerd en in gemelde hunne qualiteit,
hun regt van hypotheek op het voorschreven onroerend goed, aan zich blyven vóórbehouden
van den dag dat de primitive acte van Schuldbekentenis en Vestenis, is ingeschreven volgens de
wet. / Ter executie dezes hebben de Partyen domicilium gekozen ter Griffie van het Vredegeregt des kantons Gendringen. / – Waarvan Acte – / Gedaan en gepasseerd te Gendringen ten
kantore van my Notaris op den twee en twintigsten Juny achttien honderd twee en dertig, in byzyn van den Heer Bernardus Dullemond Onderwyzer in de Fransche taal en van Martinus Meyman, Kleedermaker, beide wonende te Gendringen voornoemd als getuigen. En na gedane vóórlezing, hebben de Heeren Schuldeischers met de getuigen en den Notaris deze Minute onderteekend Hebbende de Schuldenaren verklaard niet te kunnen schryven noch teekenen. / A.H. van
der Hoeve / v.Woelderen / B. Dullemond / M. Meyman / P. Muller Notaris // [overdwars in de
marge (in een ongebruikelijk goed leesbaar handschrift):] Geregistreerd te Terborg den zes en
twintigsten Junij achttien honderd twee en dertig deel zeventien folio twee recto vak twee / ontvangen voor regt tachtig Cents uitmakende met de acht en dertig opcenten een Gulden tien en
een halve Cents / houdende een blad en geen renvooijen. / De ontvanger / Van Olffen. // [N.B.:
De voorgedrukte tekst “GELDERLAND 35 OPC” in het zegelstempel op de voorzijde (linksboven in de marge), is door de ontvanger met inkt gewijzigd in “GELDERLAND 38 OPC”; daaronder is aangetekend: “gezien / Van Olffen”, en vervolgens heeft de notaris hieronder aangetekend: “eene eerste grosse uitgegeven / P.M” (= Pieter Muller); cc 5-3-2000 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – DIERKINK (nr. 153-1 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 40

– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierking:
19-4-1834: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-4-1834 No 38. / Heden den Negentienden der maand April een duizend acht honderd vier en dertig, des voormiddags om Elf uren
zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Derk te Beest, dagloner
oud negen en dertig jaren, en Lambertus Luimes, dagloner oud acht en dertig jaren, beide in
deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op vrydag den achttienden der
maand April een duizend acht honderd vier en dertig des namiddags ten Zes uren, in het huis
No. 127 [in>] op de Wals binnen deze gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zeventig Jaren
is overleden Jan Hendrik Dierking, dagloner geboren te Suderwiek in het Koninkryk Pruissen
en woonachtig geweest in deze gemeente, eheman van Margarietha Hoeven, Zonder beroep in
deze gemeente woonachtig en Zoon van wylen de ehelieden Jan Dierking en Geertruid Uffink. /
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 den eerstgenoemden Comparant hebbende den laatstgenoemden daartoe door ons aangezocht Zijnde verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 19821999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dierking:
29-4-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-4-1874 No. 63 / Heden den Negen en
twintigsten der maand April achttien honderd vier en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johan Bernard Breukink van beroep Landbouwer
oud Vyf en Vyftig jaren, en Heinrich Brendjes van beroep Landbouwer oud Vyf en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den
[#Achttienden] [√Acht en twintigsten / renvooi en doorhaling van een woord goedgekeurd] der
maand April achttien honderd vier en zeventig, des avonds ten tien uren, in het huis Wijk A N o.
181 op de Wals binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van drie en vyftig Jaren
en vyf maanden Jan Dierking, daglooner, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente,
echtgenoot van Everdina Huls, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen de
echtelieden Jan Hendrik Dierking en Margaretha Hoeven / En hebben wij hiervan deze Acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Dirking:
17-2-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 17-2-1817 nr. 8 / Heden den Zeventiende
der maand februarij een duizend acht honderd zeventien, des Voordemiddags om Elf uren, is
door ons vice Burgemeester, als hier toe door den Heer Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Jan Hendrik Dirking daglooner oud Zes en Vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons
verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Maragreta
Hoeven oud veertig jaren, op Zaturdag den vyftiende der maand februarij, des morgens ten vier
uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven
van Jan Willem / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Barent
Luimes dagloner, oud Zeven en Zestig jaren, en van Jan Hendrik t[e] Boekhorst, Landbouwer
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oud Zes en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant
als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. / uitgenoomen J:H: Dirking
verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Dierking:
20-3-1819: Overlijdensregister gemeente Netterden, 20-3-1819 No 9 / In het jaar een duizend
acht honderd en negentien, den twintigsten der maand Maart, des namiddags ten vijf uren, zijn
voor ons Derk Breuns bij absentie van den Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Berend
[Lumers>] Lumes Dagloner oud acht en Zestig jaren, en Manus Eppink Bouwman oud vijf en
vijftig jaren, beide in dit Ambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Donderdag, den
Achtienden der maand Maart des avonds ten elf uren, in het huis No. 270 in de Buurschap Wals
onder dit Ambt, is overleden Jan Willem Dierking Zonder beroep in den ouderdom van twee
Jaren en ruim vijf weeken geboren in opgemelde Buurtschap Wals onder dit Ambt Zijnde een
Zoontje van Jan Hendrik Dierking Dagloner en Margaretha Hoeven ehelieden wonende onder
dit Ambt / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
akte opgemaakt, die in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, en, na duidelijke
voorlezing, door ons onderteekend is. / hebbende de Comparanten verklaard niet te kunnen
schrijven. / goedgekeurd Surcharge in den Negenden rege[l], dezer, / D Bruens // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Dierking:
18-3-1819: Jan Hendrik Dierking, dagloner op de Wals (huis nr. 270), gehuwd met Margaretha
Hoeven, ouders van de op 18 maart 1819 overleden Jan Willem Dierking, overige kinderen:
Elias Dierking “zijnde een broeder van heelen bedde van den overleedenen; voords Hendrina
Dierking, dagloonster, meerderjarig en ongehuwd, Albertus Dierking, bouwknegt, insgelijks
meerderjarig, en Antjen Dierking, dienstmaagd, ook meerderjarig en ongehuwd, broeder en zusters van halven bedde van de overleedene”; vermeld in AHA-document 8190824a // [cc 19821999 tB]
– Joost: zie sub Gosuinus
– K...: nog geen gegevens.
– Lambertus (Lamert) Dirking:
15-5-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer
nader aangegeven) (AHA-volgnr. 515): 15. Maji [1818.] / Baptizata est Joanna / filia leg: Wilhelmi Franken, et Berndinae Willink Conj: / Susc: Lamert Dirking, et Jo~a Verholt. // [cc 308-2007/25-4-2008 tB]
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– Maria Elisabeth (Maria Elisabeth) Dierking:
18-6-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen d.d. 18-6-1908 No 133 / Heden den achttienden Juni negentien honderd-acht, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, GemeenteSecretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Bernadus Dierking oud vierenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria Dierking, zonder beroep
op den zeventienden Juni dezes jaars, des namiddags ten zes ure, ten huize van hem aangever te
Wals nummer zeven binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Maria Elisabeth / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Jonkhans, oud achtenzestig jaren, van beroep gemeentebode en Jan Willem Boland oud zesenveertig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in
deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 19821999 tB]
– N.N. Dierking:
19-11-1886: schuld van Dierking op de Wals aan de erven Te Boekhorst op de Wals (arbeidsloon); vermeld in AHA-document 8861119a // [cc 1982-1999 tB]
– O...: / – P...: / – Q...: / – R...: / – S...: nog geen gegevens.
– Theodora (Theodora) Dierking:
3-3-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 3-3-1831 No 22 / Heden den Derden der
maand Maart één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten tien uren, is voor
ons Johan Richard Boeveldt Fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Albert Dierking, Landbouwer oud Zes en Dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Henrica
Brus, Zijne huisvrouw oud Dertig jaren, op Dingsdag den Eersten der maand Maart een duizend
acht honderd een en dertig, des namiddags ten drie uren, ten huize van hem Comparant [in>] op
de Mildt binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan
de voornaam is gegeven van Theodora / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Span, dagloner oud Veertig jaren, en Jan Bouman, Smit oud Vijf en
Zestig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. met den Comparant en laatstgenoemden getuigen verklarende den eerstgenoemden getuigen daartoe door ons
aangezocht Zynde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derck) Dirking:
16-5-1756: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1756. / dito. [= den 16. Meij.] / Garret Jan
Dirking, Zoon van Derck Dirking uijt Aanholt. / en Enneken ter Maat, Dogter van Willem ter
Maat uijt Mechelen onder Gendringen. / met Attest versonden. // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus Johannes (Theodorus Johannes) Dierking:
1-8-1898: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-8-1898 No. 139 / Heden den eersten Augustus achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno van
Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen: Bernadus Dierking oud vierendertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria Dierking
zonder beroep, op den eersten Augustus dezes jaars, des nachts ten vijf ure, ten huize van hem
aangever te Wals wijk A no. honderdnegentig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind
van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Theodorus Johannes / Waarvan
wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Jonkhans, oud achtenvijftig
jaren, van beroep gemeentebode en Jan Willem Boland oud zeven en dertig jaren, van beroep
landbouwer beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Theodorus Johannes) Dirking:
31-3-1934: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-3-1934 No 33 / Heden den een en dertigsten Maart negentienhonderd-vier-en-dertig, verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen: Theodorus Johannes Dirking oud vijf en dertig jaren, landbouwer wonende te Gendringen en Jan Willem Boland oud negen en twintig jaren,
landbouwer wonende te Gendringen die verklaarden, dat op Zaterdag, een en dertig Maart dezes
jaars, des voormiddags te vier uur, te Wals in den ouderdom van tachtig jaren is overleden: Johan Herman te Boekhorst, weduwnaar van Margaretha Brentjes, landbouwer geboren te Gendringen, en wonende te Gendringen, zoon van Jan Willem te Boekhorst en van Fredrika Elisabeth Rosier, beiden overleden / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. //
[cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Theodorus Johannes) Dierking:
31-8-1981 (bidprentje huisarchief Engelwijk): [voorzijde:] Wij zijn in Gods Hand // [binnenzijde:] [kruisteken] // Gedenk in uw gebed Theodorus Johannes Dierking / Geboren te Gendringen (de Wals) op 1 augustus 1898, zoon van Bernadus Dierking en Anna Maria Dierking. /
Op 10 oktober 1951 huwde hij in Wassenaar met Hendrika Gerarda Francisca Ruijgrok, die op
23 augustus 1965 is gestorven. / Jan was een boer in hart en nieren. / Hij was zuinig en gehecht
aan ouderlijk huis, erf en grond, hetgeen hij heeft bewaakt, beheerd en bewerkt volgens zijn
eigen opvattingen, totdat zijn ledematen hem in de steek lieten. / Hij was traditiegetrouw; werd
niet beïnvloed door de veranderingen in maatschappij en kerk; hij leefde zijn eigen leven, dat
gevoed werd door zijn groot Godsgeloof, door zijn trouw aan de kerk en door zijn liefde tot
Maria. / Zij was zijn steun en toeverlaat in zijn laatste pijnlijke levensjaren. Vele malen mocht
hij haar in Lourdes bezoeken. / Op 28 augustus 1981 was de lange bedevaart van zijn leven volbracht. Nu is Jan veilig thuisgekomen bij God, om samen met Maria aan te zitten aan het bruiloftsmaal van haar Zoon. / Op 31 augustus d.a.v. werd hij na de viering van de uitvaartliturgie
op het r.k. kerkhof naast zijn vrouw begraven. / Maria van Lourdes, bid voor hem en wees onze
voorspraak. // Voor uw meeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze broer, zwager en
oom Theodorus Johannes Dierking betuigen we U onze oprechte dank. / Familie Dierking /
Familie Ruijgrok / 31 augustus 1981 / Walseweg 18 / 7081 HE Gendringen // [cc 1982-1999 tB]
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– U...: / – V...: nog geen gegevens.
– Wilhelmina (Willemina) Dierkings:
10-4-1785: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1785. / April 10. / Hendrik Gielings. Z.v. Janna
Gielings uijt Gendringen / en Willemina Dierkings d.v. Gerrit Jan Dierkings uijt Anholt. nu
onder Gendringen. / getrouwt 1 Maij // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Dierking:
15-4-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-4-1822 No 25 / Heden den vijftienden
der maand April een duizend acht honderd twee en twintig, des voorde middags ten Tien uren,
zijn voor mij Johan Richard Boeveld fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen / Jan Wessels
Knopenmaker oud drie en vijftig Jaren, en Arnoldus Bussink Boerenwerk oud twee en vijftig
Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Zondag den
veertienden der maand April achttien honderd twee en twintig des morgens ten twee uren, in het
huis No. 0 in Gendringen binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Zeven en Zestig Jaaren is
overleden. [de punt is abusievelijk voorgedrukt] Hendrik Hamerslag wielendraijer Eheman van
Willemina Dierking Zonder beroep, en Zoon van wijlen Jan Hamerslag en Johanna Gielink /
En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. [de punt is abusievelijk voorgedrukt] met Wessels
nadat Bussink daartoe aangezocht verklaard had van niet te Kunnen Schryven / Jan Wessels /
JRBoeveld // [cc 29-9-2001 van het te Arnhem berustende origineel/22-8-2002 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Dierking:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 691),
Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 87:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 87
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 10)
– Naam: Willemina Dierking
– Geboortedatum: 19 Maart 1760
– Godsdienst: Roomsch Cat
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 22-4-2004/21-7-2004 tB]
– Woldina: zie sub Woltera
– Woltera Gerharda (Woldina Gerharda) Dirkings:
?-4-1744: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: Anno 1744. / Op Paaschen. / Woldina
Gerharda Dirkings; / den 25 Mert: 1745 met Attest: na Aarnheim. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wolterus (Wolter) Dirking:
?-6-1749: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: Anno 1749. Op Pinkteren. / Wolter
Dirking. / met Attest na Em~erick den 15. Meij. 1753. // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) Dirking:
9-4-1752: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1752. / dito. [= den 9. April.] / Joost Dirking Zoon van Wolter Dirking uijt Gendringen / en Johanna Dorninck Dogter van [^wijlen]
Gerrit Dorninck uijt Mechelen. / dese den 30 April alhier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) Dierkieng:
26-5-1756: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1756 / den 26 maeij is wolter dierkieng over leeden // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) Dircking:
9-10-1757: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1757. / den 9. Oct: / Jan Willem Venneman, Zoon van willem Venneman uijt Mechelen onder Gendringen. / en Jenneken Dirkings,
Dogter van wijlen Wolter Dircking uijt Gendringen. / dese zijn den 30. oct: hier gecopuleert. //
[cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) Dirking:
6-4-1760: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1760. / dito. [= den 6. April.] / Andris te
Boeckhorst, Zoon van wijlen Jan te Boeckhorst uijt Gendringen. / en Anna Vreede Dirkings,
Dogter van wijlen Wolter Dirking uijt Gendringen / den 27. April hier gecopuleert. // [cc 19821999 tB]
– Wolterus (Wolter) Dierking:
28-3-1793: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1793. / Maart. 28 / Wolter Dierking
/ na Ede. 23 Feb 1794. // [cc 1982-1999 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...: nog geen gegevens.

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 16 september 2010 )
A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

Aalderink (ook Eelderink e.d.), uitgave 118-1 (G)
Abbink (ook Abbing e.d.), uitgave 92-1 (G)
Agelink (ook Egelink e.d.), uitgave 144-1 (G)
Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), uitgave 70-2 (G)
Anneveld (ook Anneveldt e.d.), uitgave 141-1 (G)
Ansink (ook Antzing e.d.), uitgave 94-1 (G)
Baars (ook Baers e.d.), uitgave 87-1 (G)
Bannink (ook Bennink e.d.), uitgave 145-1 (G)
Barink (ook Baarink e.d.), uitgave 71-1 (G)
Beekman (ook Baakman e.d.), uitgave 42-1 (G)
Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
Bergh : Inventaris van het archief van Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Bleumink (ook Bluemink e.d.), uitgave 129-1 (G)
Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), uitgave 95-1 (G)
Boesveld (ook Bosveld e.d.), uitgave 56-2 (G)
Bongers (ook Bongards e.d.), uitgave 117-1 (G)
Borkes (ook Borkens e.d.), uitgave 68-1 (G)
Bos te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), uitgave 35-1 (G)
Bosman (ook Boschman e.d.), uitgave 54-1 (G)
Branderhorst (ook Branthorst e.d.), uitgave 60-1 (G)
Bruil (ook Bruyel e.d.), uitgave 107-1 (G)
Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), uitgave 120-1 (G)
Brus (ook Brussen e.d.), uitgave 19-2 (G)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), uitgave 136-1 (G)
Bulten (ook Bolten e.d.), uitgave 128-1 (G)
Bussink (ook Beusink e.d.), uitgave 148-1 (G)
Cent (ook Senten e.d.), uitgave 50-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), uitgave 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), uitgave 121-1 (G)
Dierkink (ook Dirkings e.d.), uitgave 153-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), uitgave 29-2 (G)
– van Dillen (ook van Dielen e.d.), uitgave 40-2 (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (De Kruisberg) (G)
– Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
Donkers (ook Donker e.d.), uitgave 49-1 (G)
Doornink (ook Deurnink e.d.), uitgave 78-1 (G)
Druten (ook van Druten e.d.), uitgave 89-1 (G)
Duenk (ook Deunk e.d.), uitgave 133-1 (G)
van Essen (ook Essen e.d.), uitgave 143-1 (G)
Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Freriks (ook Frederiks e.d.), uitgave 34-2 (G)
Geerlink (ook Geerligs e.d.), uitgave 100-1 (G)
Gemmink (ook Gimmink e.d.), uitgave 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.), uitgave 25-2 (G)
Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), uitgave 63-1 (G)
Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Gilsink (ook Gilsing e.d.), uitgave 47-1 (G)
Gosselink (ook Gosseling e.d.), uitgave 80-1 (G)
Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), uitgave 149-1 (G)
Hakvoort (ook Hackfort e.d.), uitgave 74-1 (G)
Hamer (ook Hamers e.d.), uitgave 119-1 (G)
Hartemink (ook Haartmink e.d.), uitgave 106-1 (G)
Harterink (ook Hartring e.d.), uitgave 105-1 (G)
Haverkamp (ook Havercamp e.d.), uitgave 151-1 (G)
Heister (ook Heyster e.d.) (H)
Heinen (ook Heynen e.d.), uitgave 84-1 (G)
Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), uitgave 108-1 (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), uitgave 22-2 (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.), uitgave 26-2 (G)
Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), uitgave 103-1 (G)
Huiskes (ook Hueskes e.d.), uitgave 134-1 (G)
Inventaris van het archief van Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
Jolink (ook Joolink e.d.), uitgave 27-2 (G)
Kamp (ook van der Kamp e.d.), uitgave 79-1 (G)
Kelderman (ook Kellerman e.d.), uitgave 59-1 (G)
Kets (ook Ketz e.d.), uitgave 109-1 (G)
Kip (ook Kiep, Kips e.d.), uitgave 124-1 (G)
Kok (ook Kock e.d.), uitgave 64-1 (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.), uitgave 21-2 (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), uitgave 111-1 (G)
Konink (ook Koning, Keuning e.d.), uitgave 39-2 (G)
Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), uitgave 30-2 (G)
Kroes (ook Croesen e.d.), uitgave 41-1 (G)
Kruisberg te Doetinchem (G)
Leusink (ook Luessink e.d.), uitgave 67-1 (G)
Leuverink (ook Loverink e.d.), uitgave 83-1 (G)
Lieftink (ook Liefting e.d.), uitgave 140-1 (G)
Loo (ook Looyen e.d.), uitgave 135-1 (G)
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Looman (ook Lomans e.d.), uitgave 131-1 (G)
Loor (ook Lohr e.d.), uitgave 65-1 (G)
Lovink (ook Loevink e.d.), uitgave 73-1 (G)
Lubbers (ook Lubberts e.d.), uitgave 142-1 (G)
Lucassen (ook Lukassen e.d.), uitgave 58-1 (G)
Maandag (familiedossier), uitgave 17-2 (G)
ter Maat (ook Termaat e.d.), uitgave 150-1 (G)
Masselink (ook Maslink e.d.), uitgave 139-1 (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), uitgave 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), uitgave 37-2 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), uitgave 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), uitgave 146-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), uitgave 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), uitgave 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), uitgave 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.), uitgave 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), uitgave 51-1 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), uitgave 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), uitgave 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), uitgave 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), uitgave 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), uitgave 132-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), uitgave 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), uitgave 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), uitgave 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), uitgave 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), uitgave 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), uitgave 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), uitgave 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), uitgave 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), uitgave 123-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), uitgave 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), uitgave 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), uitgave 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), uitgave 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), uitgave 81-1 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), uitgave 96-1 (G)
Spekkink (ook Spekking e.d.), uitgave 137-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), uitgave 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), uitgave 20-2 (G)
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Steenbergen (ook Steenberg e.d.), uitgave 125-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), uitgave 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), uitgave 115-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), uitgave 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), uitgave 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), uitgave 38-2 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), uitgave 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.), uitgave 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), uitgave 85-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), uitgave 114-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), uitgave 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), uitgave 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), uitgave 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), uitgave 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), uitgave 110-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), uitgave 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), uitgave 99-1 (G)
Weyers (ook Weijers e.d.), uitgave 61-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), uitgave 45-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), uitgave 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), uitgave 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), uitgave 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), uitgave 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), uitgave 15-2 (G)
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