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DIETERS
(ook DEDERS , DEDERT , DIDERS , DIEDERS ,

DIEDERT , DIETTERS , DIETTIERS ,
DITERS , DITTER , DITTERS ,
DYTTERS , ITTERS e.d.)

Bijgaande documenten en notities maken deel uit van het AHA, een historische
databank waarin afschriften van allerlei aard digitaal worden bewaard. De gegevens
zijn alfabetisch en chronologisch geordend met behulp van fictieve standaardnamen
en worden voortdurend met nieuwe vondsten aangevuld. De onderlinge samenhang
moet uit de context zelf blijken.
De hierbij gepresenteerde afschriftencollectie Dieters is nr. 29 in deze reeks. In
bepaalde gevallen geven AHA-volgnummers de volgorde van inschrijving in het originele register aan. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde dossiers
is aan het eind van dit bestand toegevoegd.

Symbolen:
# = doorgehaald
√ = renvooi
« » = cursief of onderstreept
cc = afschriftdatum
^ = tussengevoegd
> = veranderd in.

© J.H.G. te Boekhorst (tB)
e-mail: ahadata@zonnet.nl
collectie: Algemeen Historisch Archief (AHA)
Doetinchem, 14 januari 2010
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– A. .. :
– Arnoldus (Arnoldus) Dietters:
20-11-1775: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1775 / Den 20 november is overleeden arnoldus Dietters // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berndina) Ditters:
7-1-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 212): 7. Jan: 1814. / Baptizata est
Berndina / filia legitima Joannis Ditters, et Hendrinae Helmink Conj: / Susc: Joannes Helmink, et Gertrud Te grotenhuis. // [cc 24-5-2007/5-9-2008 tB]
– Berendina (Berendina) Ditters:
7-2-1819: Berendina Ditters (5 jr.), dochter van akkerman Jan Ditters en Hendrina Helmink in de buurschap Hunten (huis nr. 306); zuster van de op 7 februari 1819 overleden Elisabeth Ditters en van Johanna Ditters (8 jr.) en Jenneken Ditters (1 jr.); zie AHA-document
8190827a // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendiena) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 6-1-1814 geboren (AHA-volgnr. 1420), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 217:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 174
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 3)
– Naam: Berendiena [Ditters]
– Geboortedatum: den 6 January 1814
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 3-6-2004/28-8-2004 tB]
– Berendina (Berendina) Ditters:
1-2-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-2-1831 N o 18. / Heden den Eersten
der maand Februarij één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Tien uren,
zijn voor ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardus
Wienand, Dagloner oud Zestig jaren, en Lambartus Venneman dagloner oud twee en dertig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag
[nogmaals (voorgedrukt:)] dag den dertigsten der maand January een duizend acht honderd
een en dertig, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 333 in Voorst binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van Vier maanden is overleden Dorothea [√Ditters / renvooi goedgekeurd
als mede de doorhaling van een woord in deze acte] Zonder beroep, [Onechte>] Geboren en
Woonachtig geweest in deze gemeente, [#Onechte] Dochter van Berendina Ditters dagloonster in deze gemeente woonachtig / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd
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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. / verklarende de Comparanten daar toe door ons aangezocht Zynde om te teekenen
niet te Kunnen Schryven / J R Boeveld // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendina) Ditters:
31-3-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 31-3-1848 N o 22. / Heden den een en
dertigsten der maand Maart achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk
van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Theodorus Reijers, van beroep daglooner, oud
Zes en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Berendina Ditters, zyne huisvrouw, op Woensdag den negen en twintigsten der maand Maart achttien
honderd acht en veertig, des middags ten vijf uren, ten huize van hem Comparant in Veldhunten N o. 176 binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht,
waaraan de voornaam is gegeven van Bernadus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van de getuigen Derk Jan Ditters, van beroep Metselaar, oud negen en
vyftig jaren, en Bernadus [met andere inkt ingevuld: Ter Horst,] van beroep Boerenwerk
doende, oud twee en Zestig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in
de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend, met den Comparant en de getuigen / T.h. Reijers [:er lijkt te staan: T.L. Reijers]
/ D J Ditters / B Ter Hoerst / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Christina (Christina) Ditters:
1-9-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 37): 1. Septemb [1811] / Baptizata est Christina / filia legitima Theodori Ditters, et Louisae Sweekhorst Conj: / Suscepêre Steven Overgoor, et Sophia Ditters. // [cc 22-3-2007/8-10-2008 tB]
– Christina (Christina) Dieders:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 31-8-1811 geboren (AHA-volgnr. 2619), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 382:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 296
– Aantal bewoners: 21 (dit is nr. 9)
– Naam: Christina Dieders
– Geboortedatum: den 31 August 1811
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 11) 1826 Mei heft gewoond Sub N o 380 / 12 heeft gewoond Sub
N o 340 / 13 heeft gewoond Sub N o 518 / 7. den 1 Mei 1826 vertrokken naar de Heerlykheid
Anholt. / 8 den 1 Mei 1826 vertrokken naar Sillevolde. / 5. gehuwd. te vinden Sub N o 116. /
6 vertrokken naar Kl Bredenbroek / 13 Mei 27 vert naar Dinxperlo / 19 vertrokk Mei 1828
naar Anholt / 10 Johanna Visser vert Mei 1828. naar Dinxperlo / 11 B. Rademaker vert
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1828. naar Sub 380 / 12 W Kolenbrander vert 1828 naar Sub N o 340 / 14 D Oostendorp vert
Mei 1828 naar Dinxperlo / 18 Geertruid Aalders vert Mei 1828 id~
[cc 29-7-2004/13-12-2004 tB]
– Cornelia (Cornelia) Ditters:
16-11-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 16. Novemb. / Baptizatus est Everhardus / Parentes Gerrit Ditters et henrica Aerntzen / Patrini Reinert terhorst
et Cornelia Ditters // [cc 1982-1999 tB]
– D...:
– Elisabeth (Elijsabeth) Ditters:
19-1-1741: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1741 / 19 Januari / Baptizata
est Elijsabeth / parentes gerardus ditters et aleijda mulleman / patrini Everhardus ditters et
gertruijdt Elskamp // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabetha) Ditters:
2-2-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 366): N:B: 2. Feb~ [1816.] / [N.B.:
blijkens de toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizata est
Elisabetha / filia legitima Joannis Ditters, et Hendrinae Helming Conj: / Suscepêre Berend
Welwan (!), et Mintje Ditters. // [cc 7-6-2007/5-7-2008 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Ditters:
7-2-1819: Elisabeth Ditters, overleden op 7 februari 1819, dochter van akkerman Jan Ditters en Hendrina Helmink in de buurschap Hunten (huis nr. 306); zusters van de overledene:
Johanna Ditters (8 jr.), Berendina Ditters (5 jr.) en Jenneken Ditters (1 jr.); zie AHA-document 8190827a // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabetha) Ditters:
17-6-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 2511-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 680): [1821.] / 17.
Junii / Baptizata est Elisabetha / f: leg: Theodori Joannis Ditters, et Hendrinae Helmink
Conj: / Susc: Wilhelmus Ditters, et Berndina Helmink. // [cc 14-9-2007/4-3-2008 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 3-6-1821 geboren (AHA-volgnr. 1422), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 217:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 174
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 5)
– Naam: Elisabeth [Ditters]
– Geboortedatum: den 3 Juny 1821
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
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– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 3-6-2004/28-8-2004 tB]
– Everhardus (Evert) Ditters:
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]
– Everhardus (Evert) Ditters:
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]
– Everhardus (Evert) Ditters:
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]
– Everhardus (Evert) Ditters:
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]
– Everhardus (Everhardus) Ditters:
19-1-1741: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1741 / 19 Januari / Baptizata
est Elijsabeth / parentes gerardus ditters et aleijda mulleman / patrini Everhardus ditters et
gertruijdt Elskamp // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Everhardus) Ditters:
16-11-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 16. Novemb. / Baptizatus est Everhardus / Parentes Gerrit Ditters et henrica Aerntzen / Patrini Reinert terhorst
et Cornelia Ditters // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Dieters:
16-11-1743: Evert Dieters, wever, geb. 16-11-1743 (woonplaats: Ulft); zie AHA-document
8110906a nr. 331 // [cc 1982-1999 tB]
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– Everhardus (Evert) Itters (!):
3-5-1767: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1767. / den 3. Meij. / Evert Itters Zoon
van wijlen Gerrit Itters uijt Ulft onder Gendringen. / en Wilmina Wentsing Dogter van wijlen Derck Wentsing. uijt Dinxperlo. / den 24. Meij. hier gecopuleert // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Dieters:
19-3-1780: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1780. / Maart. 19 / Evert Dieters, Weduwenaar van Willemina Wensink uijt Ulft onder Gendringen / en Geertruid te Grotenhuis d.v.
Derk Jan Te Grotenhuis van onder Dinxperlo. / getrouwt alhier 9 April. // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Ditters:
1-6-1794: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1794. [sc.: Jun. 1] / Derk. Hendrik Ditters.
Z.v. Evert Ditters. / en Lovisa Zweekhorst d.v. Helena Zweekhorst / beide onder Gendringen / getrouwt alhier [sc.: Jun] 29 // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) Ditters:
27-4-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 19): 27. Aprilis [1811] / Baptizata est Joanna / filia legitima Theodori Jo~es Ditters, et Hendrinae Helmink Conj: / Suscepere Evert Ditters, et Hendrina Welman. // [cc 10-11-2006/12-10-2008 tB]
– Everhardus (Everardus) Ditters:
7-7-1819: 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. 601): 7. Julii [1819] / Baptizatus est Everardus / f:
leg: Theodori Ditters, et Ludovicae Sweekhorst Conj: / Susc: Henricus Ditters, et Dorothea
Gasseling. // [cc 31-8-2007/24-3- 2008 tB]
– Everhardus (Everardus) Ditters:
9-2-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 816): [sub «Anno Domini 1823. Baptizati sunt»] 9 Febr: / Everardus / F:l: Gerardi Ditters et Theodorae Sesink
Par: / Wilhelmus Ditters et Getrudis Sesink Susc: // [cc 26-10-2007/4-2-2008 tB]
– Everhardus (Everardus) Ditters:
6-1-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 877): [sub «Anno Domini 1824 baptizati sunt»] 6 Jan: / Everardus / F:l: Joannis Ditters et Hendrinae Helmink
Par: / Henricus Ditters et Aleida Helmink Susc: // [cc 31-10-2007/21-1-2008 tB]
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– Everhardus (Everhardus) Dieters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 6-7-1819 geboren (AHA-volgnr. 2783), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 402:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 316
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 5)
– Naam: Everhardus [Dieters]
– Geboortedatum: den 6 July 1819
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: N o 3 den 1 Mei is vertrokken naar Huis N o 330 / 9) den 1 Mei
1826 weer in de Gem: aangekomen. / 10, J:H: Splitthoff vert Febr 1828 naar Sub N o [niet
ingevuld] / 9 & 10 vert Sept 1828 naar Sub N o 451
[cc 5-8-2004/8-1-2005 tB]
– Everhardus (Everhardus) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 9-2-1823 geboren (AHA-volgnr. 3700), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 572:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 427
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 4)
– Naam: Everhardus [Ditters]
– Geboortedatum: den 9 Febr 1823
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna Ditters & Sophia Ditters vertrokken / 9) Joann Gerhard
Wenning vert Novemb 1827 naar Sub N o 279
[cc 2-9-2004/30-3-2005 tB]
– Everhardus (Evert) Ditters:
22-11-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-11-1830 N o 95 / Heden den twee
en twintigsten der maand November een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten
Negen uren, zijn voor ons [#(voorgedrukt): Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [√Jan Richard Boeveldt, fungerende / Goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Bouman
Linnenwever oud VyfenZeventig jaren, en Fredericus Westerveld, Dagloner oud drie en
Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Twintigsten der maand November een duizend acht honderd dertig, des avonds
ten Vyf uren, in het huis No. 427 in Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zesenveertig Jaren is overleden. [lees: overleden:] Gerrit Ditters, Linnen wever, geboren en gewoond hebbende te Ulft in deze gemeente, Echtgenoten (!) van Theodora Eltink en Zoon
van Wylen Evert Ditters en Gerritje Grotenhuis / En ons van de waarheid dezer verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe
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bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is
onderteekend. / met de Comparanten / G bouman / J Westervelt / J R Boeveld // [cc 23-112001/4-6-2006 tB]
– Everhardus (Everhardus) Ditters:
21-2-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-2-1878 N o 29 / Heden den Een en
twintigsten der maand February achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Wilhelmus Heutink van
beroep Arbeider oud Een en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Willemina Johanna de West Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Woensdag den
Twintigsten der maand February achttien honderd acht en zeventig, des morgens ten Vyf
uren, ten huize van hem Comparant in Oer Wijk D N o . 114 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van
Aleida Frederika Johanna. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van de Getuigen Theodorus Geerts van beroep Linnenwever oud negen en Zestig jaren, en
Everhardus Ditters van beroep Timmerman oud vier en vyftig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na
duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / i W huetink / T Geerts / E Ditters / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Everhardus) Ditters:
21-2-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-2-1878 N o 30. / Heden den Een en
twintigsten der maand February achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Wilhelmus Heutink van
beroep Arbeider oud Een en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Willemina Johanna de West Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Woensdag den
Twintigsten der maand February achttien honderd acht en zeventig, des morgens ten half
Zes uren, ten huize van hem Comparant in Oer Wijk D N o . 114 binnen deze Gemeente, is
bevallen van een kind, van het Mannelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van
Hendrik Wilhelmus Theodorus. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Theodorus Geerts van beroep Linnenwever oud negen en Zestig jaren, en Everhardus Ditters van beroep Timmerman oud Vier en Vyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven
te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. /
i W heutink / T Geerts / E Ditters / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Everhardus) Ditters:
16-3-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-3-1878 N o. 49. / Heden den Zestienden der maand Maart achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Everhardus Ditters van beroep Timmerman
oud vijf en vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aleida Berendina Bartholomeus, Zyne huisvrouw Zonder beroep op Zaturdag den Zestienden der
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maand Maart achttien honderd acht en zeventig, des morgens ten Vyf uren, ten huize van
hem Comparant in Oer Wijk D N o. 113 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van
het Mannelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Everhardus Hendrikus /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Theodorus
Eppink van beroep Kuiper oud dertig jaren, en Johannes Evers van beroep Gemeentebode
oud vyf en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met den Comparant en de getuigen. / E Ditters / T Eppink / J Evers / VDLaar. // [cc 19821999 tB]
– Everhardus Hendricus (Everhardus Hendrikus) Ditters:
16-3-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-3-1878 N o. 49. / Heden den Zestienden der maand Maart achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Everhardus Ditters van beroep Timmerman oud
vijf en vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Aleida Berendina Bartholomeus, Zyne huisvrouw Zonder beroep op Zaturdag den Zestienden der maand
Maart achttien honderd acht en zeventig, des morgens ten Vyf uren, ten huize van hem
Comparant in Oer Wijk D N o. 113 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van het
Mannelijk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Everhardus Hendrikus /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Theodorus
Eppink van beroep Kuiper oud dertig jaren, en Johannes Evers van beroep Gemeentebode
oud vyf en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met den Comparant en de getuigen. / E Ditters / T Eppink / J Evers / VDLaar. // [cc 19821999 tB]
– F...:
– Geertruida (Geertruid) Ditters:
15-11-1811: TJT 64.7 (Gendringen, Etten en Netterden, overleden): Geertruid Ditters /
Gendringen (15-11-1811) // [cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Geertruida) Dieters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 25-12-1816 geboren (AHA-volgnr. 2782), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 402:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 316
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 4)
– Naam: Geertruida [Dieters]
– Geboortedatum: den 25 Decemb 1816
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
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– Vertrokken of overleden: N o 3 den 1 Mei is vertrokken naar Huis N o 330 / 9) den 1 Mei
1826 weer in de Gem: aangekomen. / 10, J:H: Splitthoff vert Febr 1828 naar Sub N o [niet
ingevuld] / 9 & 10 vert Sept 1828 naar Sub N o 451
[cc 5-8-2004/8-1-2005 tB]
– Geertruida (Geertruid) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3708), Bevolkingsregister gem. Gendringen,
inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 572:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 427
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 12) [ongenummerd ingeschreven tussen de nrs. 5 en 6]
– Naam: Geertruid [Ditters]
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna Ditters & Sophia Ditters vertrokken / 9) Joann Gerhard
Wenning vert Novemb 1827 naar Sub N o 279
[cc 2-9-2004/30-3-2005 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Ditters:
19-3-1734: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1734 / 19 Martii / Baptizatus
est Joannes Casparus / parentes gerardus ditters et aleida vennemans / patrini gerardus
Joe~s wolters et gerarda vennemans // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Dijtters:
27-2-1735: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1735 / 27 feberv. / Baptizatus
est wilhelmus / parentes gerardus dijtters et aleijda eggincks / Patrini Joannes overkamp
[<overgoor] [rest ontbreekt] // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Ditters:
28-3-1737: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1737 / 28 meert / Baptizata est
Theodora / Parentes gerardus ditters et aleijda [#ge] eggincks / Patrini fredericus haeffkenscheijt et christina wilbrincks // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Garret) Ditters:
22-4-1738: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1738 / 22 april. / Baptizatus
est wilhelmus / Parentes guert bouman et bernardina egging / Patrini garret ditters et gerarda wiskamp // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Ditters:
23-8-1738: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1738 / 23 august. / Baptizatus
est bernardus / Parentes gerardus Librandt [<Lijbrandt] et grijtie Kempers / Patrini gerardus
ditters et gesken bongers [<bomgers] // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gerardus) Ditters:
3-3-1739: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1739 / den 3 meert / Baptizata
est Joanna / parentes gerardus ditters et aleijda vennemans / patrini bernardus Kupper et
Swinneke bijvinck // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Ditters:
19-1-1741: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1741 / 19 Januari / Baptizata
est Elijsabeth / parentes gerardus ditters et aleijda mulleman / patrini Everhardus ditters et
gertruijdt Elskamp // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Diders:
23-11-1742: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1742. / den 23 Nov: / Gerrit Diders;
wewenaar van Eultje Vinnemans uijt Ulft. / en Hendrickske Aarntzen. junge dogter van
Derck Aarntzen uijt Voorst. / dese zijn den 9 December hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Ditters:
16-11-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 16. Novemb. / Baptizatus est Everhardus / Parentes Gerrit Ditters et henrica Aerntzen / Patrini Reinert terhorst
et Cornelia Ditters // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Ditters:
5-4-1744: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1744. / den 5 April. / Gerrit Ditters;
weduwenaer van wijlen Hendersken Aarentsen uijt Ulft. / en Geesken Bongers, Dogter van
wijlen Gerrit Hendrick Bongers; woonende aan de bonte brug. / den 26. April hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Ditters:
29-9-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 29 7tbris / Baptizatus
est henricus / parentes gerardus ditters et geske bongers / patrini arnoldus plettenburg henricus Joannes bongers assistens Joanna bongers // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerhardus) Ditters:
16-10-1850: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750. / 16 octobris / Baptizati
sunt gerhardus et fridericus / parentes antonius sesing et Hermina aerntzen / patrini 1ma’
prolis gerhardus ditters et Elske aerntzen / patrini 2da’ prolis fredericus haeffkenscheijdt
et henrica teting. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Diters:
4-7-1751: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1751. / den 4 Julij. / Gerrit Diters
weduwenaer van wijlen Geesken Bongers uijt Ulft onder Gendringen. / en Mechchelt
Sluijters, Dogter van Hendrick Sluijter onder Zilwolde. / dese zijn den 18. Julij hier
gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Garret) Diettiers:
3-12-1752: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1752 / den 3 december / garret
diettiers sijn soon overleden / [idem:] 1752 / den 3 december is garriet dietters syn soon
over leeden // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gaerrit) Diters:
29-3-1758: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1758 / den 29 maert is de Soon
[van] Gaerrit diters overled[en] // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Ditters:
15-10-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1758 / 15 8 bris / Baptizata est
Anna Gertrudis / Parentes Wessel te Kaet, et Enneken Bongers / patrini Gerardus Ditters,
et Joanna Börkes. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Garrit) Diters:
24-12-1766: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1766 / den 24 desembr is garrit
Diters ovellednn (!) // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Itters (!):
3-5-1767: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1767. / den 3. Meij. / Evert Itters Zoon
van wijlen Gerrit Itters uijt Ulft onder Gendringen. / en Wilmina Wentsing Dogter van wijlen Derck Wentsing. uijt Dinxperlo. / den 24. Meij. hier gecopuleert // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Diters:
10-5-1772: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1772 / [sc.: Maij] 10 / Hend: Diters Z.v. wijl
Gerrit Diters uijt Our / en Henderica Alendorp dogter van [#wijl] Roelf Alendorp. / beide
onder Gendr. / alhier getrouwt 31 Maij [<Junij] // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gart) Ditters:
22-9-1774: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1774 / Den 22 september is Gart
Ditters overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Garret) Dieters:
31-10-1775: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1775 / Den 31 october is garret
Dieters overleeden // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gart) Ditters:
15-8-1778: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1778 / Den 15 Augüstus Gart Ditters overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Garrit) Dieters:
10-4-1784: Garrit Dieters, wever, geb. 10-4-1784 (woonplaats: Ulft); zie AHA-document
8110906a nr. 356 // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) Ditters:
29-9-1818: 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 25-111814 t/m 25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats
niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 545): 29. Sept [1818.] / Baptizata est Joanna /
[filia legitima] Theodori Joannis Ditters, et Hendrinae Helming Conj: / Susc: Gerrit Ditters, et Helena Helming. // [cc 31-8- 2007/10-4-2008 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Ditters:
14-10-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 2511-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 711): [1821.] / 14.
8 bris / Baptizata est Joanna / f: leg: Gerardi Ditters, et Theodorae Elting Conj: / Susc: Jan
Elting, et Theodora Te grotenhuis. // [cc 14-9-2007/28-2-2008 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Ditters:
9-2-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 816): [sub «Anno Domini 1823. Baptizati sunt»] 9 Febr: / Everardus / F:l: Gerardi Ditters et Theodorae Sesink
Par: / Wilhelmus Ditters et Getrudis Sesink Susc: // [cc 26-10-2007/4-2-2008 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Ditters:
7-11-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 2511-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 937): [sub «1824
baptizati sunt»] 7 Nov: / Wilhelmina / F:l: Gerardi Ditters et Theodorae Elting Par: / Henricus Joannes Elting et Willemina Ditters Susc: // [cc 31-10-2007/7-1-2008 tB]
– Gerhardus (Gerardus) Ditters:
26-3-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 2511-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 966): [sub «1825
baptizati sunt»] 26 Mart: / Gerardus / F:l: Joannis Ditters et Hendrinae Helmink Par: / Gerardus Colebrander et Sophia Ditters Susc: // [cc 31-10-2007/2-1-2008 tB]
– Gerhardus (Gradus) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 25-3-1825 geboren (AHA-volgnr. 1423), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 217:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 174
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 6)
– Naam: Gradus [Ditters]
– Geboortedatum: den 25 Maart 1825
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 3-6-2004/28-8-2004 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 10-4-1784 geboren (AHA-volgnr. 3697), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 572:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 427
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 1)
– Naam: Gerrit Ditters
– Geboortedatum: den 10 April 1784
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Linnenwever
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna Ditters & Sophia Ditters vertrokken / 9) Joann Gerhard
Wenning vert Novemb 1827 naar Sub N o 279
[cc 2-9-2004/30-3-2005 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Ditters:
22-11-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-11-1830 N o 95 / Heden den twee
en twintigsten der maand November een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten
Negen uren, zijn voor ons [#(voorgedrukt): Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [√Jan Richard Boeveldt, fungerende / Goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Bouman
Linnenwever oud VyfenZeventig jaren, en Fredericus Westerveld, Dagloner oud drie en
Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Twintigsten der maand November een duizend acht honderd dertig, des avonds
ten Vyf uren, in het huis No. 427 in Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zesenveertig Jaren is overleden. [lees: overleden:] Gerrit Ditters, Linnen wever, geboren en
gewoond hebbende te Ulft in deze gemeente, Echtgenoten (!) van Theodora Eltink en Zoon
van Wylen Evert Ditters en Gerritje Grotenhuis / En ons van de waarheid dezer verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is
onderteekend. / met de Comparanten / G bouman / J Westervelt / J R Boeveld // [cc 23-112001/4-6-2006 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Ditters:
18-4-1833: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 18-4-1833 N o 3 / Heden den Achttienden der maand April achtien honderd drie en dertig, des voormiddags ten tien uren, zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het gemeente huis
Joannes Wilhelmus Wilting oud Zeven en Veertig jaren, boerenwerk doende geboren te
Bochold en woonachtig in de gemeente Wisch, Meerderjarige zoon van wijlen de Ehelieden
Joann Henrich Wilting en Anna Elisabeth Husstette ter eenre; – en Theodora Ilting oud negen en dertig jaren; Zonder beroep geboren te Suderwyk en woonachtig in deze gemeente
meerderjarige dochter van Johannes Ilting oud twee en zeventig jaren, Landbouwer te Suderwyk in het Koninkryk Pruissen woonachtig, en van wylen diens huisvrouw Johanna
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dig en Zyne toestemming gevende ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Antonius Knaven, eigenwerk doende oud vier en dertig Jaren, Gradus Otten, Landbouwer, oud
acht en veertig Jaren, Hendrik ter Horst, boerenknecht oud drie en dertig Jaren, Philip Leep,
gepensioneerd militair, oud vier en zestig Jaren, alle vier in deze gemeente woonachtig, verklarende in geenen graad van verwantschap met partijen te bestaan, door hun als getuigen
[#door hun als partijen] hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun
voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegen deze echtverbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek voldoende, hun alle de
bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De Acten van Huwelijksafkondigingen, op de bij de wet bepaalden tijd binnen deze Gemeente gedaan. / waartegen niemand in oppositie is gekomen / 2. Een Certificaat afgegeven door den Heer Burgemeester van Wisch ten blyke dat de afkondigingen mede aldaar en onverhinderd zyn ergaan
/ 3. Het doopattest van den Bruidegom / 4. Het doopattest der Bruid / 5. De doodattesten van
de vaders des Bruidegoms / 6. het doodattest van de moeder der Bruid. / 7. De doodattesten
van de grootouders Zoo van vaders als van moeders Zyde des Bruidegoms / 8. Het doodattest van Gerrit Ditters eerste man der Bruid ten blyke dat haar eerste huwelyk is ontbonden. / En daar in het overgelegde doodattest van de moeder der Bruid de naam en voornaam
staan Janna Gras terwijl dezelve volgens het overgelegde doopattest moesten Zyn Johanna
Grass, Zoo heeft dan de Bruid overeenkomstig het advis van den Staatsraad verklaard, dat
deze alhier genoemde Janna Gras is geweest hare wezentlyke moeder en dat haren eigentlyken naam is geweest Johanna Grass. / Voorts het zesde Hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek, Titel Huwelijk, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend
antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij in naam der wet verklaard, dat Joannes Wilhelmus
Wilting en Theodora Ilting door het huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte
hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde
dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom de Bruid de vader der
Bruid en de getuigen onder goedkeuring van vier woorden druks in deze acte doorgehaald. //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gradus) Ditters:
6-2-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-2-1856 N o . 9. / Heden den Zesden
der maand February achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Hendrik Kroesen, van beroep Landbouwer, oud twee
en veertig jaren, en Gradus Ditters, van beroep daglooner, oud dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den vijfden der
maand February achttien honderd zes en vijftig, des morgens ten Zeven uren, in het huis N o .
168 in Veldhunten, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en tachtig jaren is
overleden Berndina Braam, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe van Gerrit Römer, en dochter van wylen de ehelieden Theodorus Braam en Elisabeth Snelting. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. / H: Kroesen / G: Ditters / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gradus) Ditters:
25-3-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 25-3-1886 N o . 54 / Heden den Vyf en
twintigsten der maand Maart achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob
Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Bernardus Schepers van beroep timmerman
oud vyf en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna
Hendrika van Pleur, zyne huisvrouw, zonder beroep op dingsdag den drie en twintigsten der
maand Maart achttien honderd zes en tachtig, des avonds ten Zeven uren, ten huize van hem
comparant op de Wals Wijk A N o. 199 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van
het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Hendrikus Josephus / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Gradus Ditters
van beroep arbeider oud een en zestig jaren, en Johannes Wolsink van beroep arbeider oud
een en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe
bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met den comparant en de getuigen. // [cc 1982- 1999 tB]
– Gerhardus (Gerhardus) Ditters:
12-1-1935: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-1-1935 N o . 4 / Heden den twaalfden Januari negentienhonderd vijf en dertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Gendringen: Ditters, Gerhardus oud zes en dertig jaren, landbouwer wonende te Gendringen die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt,
dat op tien Januari dezes jaars, des namiddags te zeven uur, in deze gemeente is overleden:
Wissing, Johanna Hendrika Maria, zonder beroep oud zes en zestig jaren, geboren te Bergh
wonende te Gendringen, echtgenoote van ten Brink Wilhelmus Gerhardus, dochter van Wissing, Theodorus en van Giesen, Willemina, beiden overleden / Waarvan akte, welke is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrien) Ditters:
1-11-1775: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1775 / Den 1 Novembr is Hendrien Ditters o[v]erleden // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Ditters:
29-9-1746: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1746. / 29 7tbris / Baptizatus
est henricus / parentes gerardus ditters et geske bongers / patrini arnoldus plettenburg henricus Joannes bongers assistens Joanna bongers // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hend:) Diters:
10-5-1772: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1772 / [sc.: Maij] 10 / Hend: Diters Z.v. wijl
Gerrit Diters uijt Our / en Henderica Alendorp dogter van [#wijl] Roelf Alendorp. / beide
onder Gendr. / alhier getrouwt 31 Maij [<Junij] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Ditter:
31-8-1776: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1776 / den 31 Aügüstus [is] Hendrik Ditter overleeden // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Diters:
4-11-1781: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1781 / Nov. 4 / Jacob Willemsen Z.v. wijl:
Willem Willemsen onder Amersfoort. / en Henderica Alendorp. wed we van wijl: Hendrik
Diters. uijt Gendringen. / NB Dese zijnde de bruidegom in de Hervormde Kerke grootgemaakt. hebben ten overstaan der twe Ouderlingen S.D. Boeveld en H: Smits belooft aan het
placaat daar toe betrekkelijk te voldoen. / [in de marge, na “Gendringen”: getrouwd:] 23
Junij 1782. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Ditters:
7-7-1819: 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. 601): 7. Julii [1819] / Baptizatus est Everardus / f:
leg: Theodori Ditters, et Ludovicae Sweekhorst Conj: / Susc: Henricus Ditters, et Dorothea
Gasseling. // [cc 31-8-2007/24-3-2008 tB]
– Hendricus (Henricus) Ditters:
6-1-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 877): [sub «Anno Domini 1824 baptizati sunt»] 6 Jan: / Everardus / F:l: Joannis Ditters et Hendrinae Helmink
Par: / Henricus Ditters et Aleida Helmink Susc: // [cc 31-10-2007/21-1-2008 tB]
– Hermanus (Manes) Dedert:
19-2-1843: Overlijdensregister gemeente Dinxperlo, 19-2-1843 N o 9. / Heden den negentienden der maand february één duizend acht honderd drie en veertig, zijn voor ons Jan Hendrik Schepers, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinxperlo, Provincie Gelderland, verschenen: Manes Dedert oud twee en Zestig jaren, kleermaker
en Arend Jan Tammel oud vijf en veertig jaren, landbouwer beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den achttienden der maand februarij des jaars
achttien honderd drie en veertig, des avonds ten negen uren, in de Heurne in het huis, N o .
342 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen en vijftig Jaren is overleden Hendrika Hengeveld, Zonder beroep, geboren en woonachtig binnen deze Gemeente, Ehevrouw
van Teunis ter Broeke, Landbouw[er] in deze Gemeente wonende, dochter van wijlen de
Ehelieden Teube Hengeveld en Everdina Lettink. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
– I...:
– Johanna (Joanna) Ditters:
3-3-1739: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1739 / den 3 meert / Baptizata
est Joanna / parentes gerardus ditters et aleijda vennemans / patrini bernardus Kupper et
Swinneke bijvinck // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Joanna) Ditters:
27-4-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 19): 27. Aprilis [1811] / Baptizata est Joanna / filia legitima Theodori Jo~es Ditters, et Hendrinae Helmink Conj: / Suscepere Evert Ditters, et Hendrina Welman. // [cc 10-11-2006/12-10-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Ditters:
29-9-1818: 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 25-111814 t/m 25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats
niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 545): 29. Sept [1818.] / Baptizata est Joanna /
[filia legitima] Theodori Joannis Ditters, et Hendrinae Helming Conj: / Susc: Gerrit Ditters,
et Helena Helming. // [cc 31-8- 2007/10-4-2008 tB]
– Johanna (2x) (Jenneken/Johanna) Ditters:
7-2-1819: Jenneken Ditters (1 jr.), dochter van akkerman Jan Ditters en Hendrina Helmink
in de buurschap Hunten (huis nr. 306); zuster van de op 7 februari 1819 overleden Elisabeth
Ditters en van Johanna Ditters (8 jr.) en Berendina Ditters (5 jr.); zie AHA-document
8190827a // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (2x) (Jenneken/Johanna) Ditters:
7-2-1819: Johanna Ditters (8 jr.), dochter van akkerman Jan Ditters en Hendrina Helmink
in de buurschap Hunten (huis nr. 306); zuster van de op 7 februari 1819 overleden Elisabeth
Ditters en van Berendina Ditters (5 jr.) en Jenneken Ditters (1 jr.); zie AHA-document
8190827a // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) Ditters:
14-10-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 2511-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 711): [1821.] / 14.
8 bris / Baptizata est Joanna / f: leg: Gerardi Ditters, et Theodorae Elting Conj: / Susc: Jan
Elting, et Theodora Te grotenhuis. // [cc 14-9-2007/28-2-2008 tB]
– Johanna (Johanna) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 31-12-1826 t/m 1836 reg. (AHA-volgnr. 1264), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 183:
– Woonplaats: Milt
– Huisnummer: 152
– Aantal bewoners: 17 (dit is nr. 16)
– Naam: Johanna Ditters
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: 9 10 11 12 13 14 [achter een accolade:] den 1 Mei 1828
– Vertrokken of overleden: F: Arndsen & J. Smeenk overleden February 1828 / 3, 4, 5, 6, 7
& 8 naar elders vertrokken / 8 vertr naar Sub No 55 // [cc 27-5-2004/15-8-2004 tB]
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– Johanna (Jenneken) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 26-9-1818 geboren (AHA-volgnr. 1421), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 217:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 174
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 4)
– Naam: Jenneken [Ditters]
– Geboortedatum: den 26 Sept 1818
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 3-6-2004/28-8-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Dieters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 2-8-1796 geboren (AHA-volgnr. 2787), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 402:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 316
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 9)
– Naam: Johanna [Dieters]
– Geboortedatum: den 2. Aug. 1796.
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: N o 3 den 1 Mei is vertrokken naar Huis N o 330 / 9) den 1 Mei
1826 weer in de Gem: aangekomen. / 10, J:H: Splitthoff vert Febr 1828 naar Sub N o [niet
ingevuld] / 9 & 10 vert Sept 1828 naar Sub N o 451
[cc 5-8-2004/8-1-2005 tB]
– Johanna (Johanna) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2985), Bevolkingsregister gem. Gendringen,
inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 451:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 343
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 5)
– Naam: Johanna Ditters
– Geboortedatum: Zie Sub N o 402
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 12-8-2004/10-2-2005 tB]
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– Johanna (Johanna) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 1-10-1821 geboren (AHA-volgnr. 3699), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 572:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 427
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 3)
– Naam: Johanna [Ditters]
– Geboortedatum: den 1 Octob 1821
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna Ditters & Sophia Ditters vertrokken / 9) Joann Gerhard Wenning vert Novemb 1827 naar Sub N o 279
[cc 2-9-2004/30-3-2005 tB]
– Johanna (Johanna) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 2-5-1811 geboren (AHA-volgnr. 3702), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 572:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 427
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 6)
– Naam: Johanna Ditters
– Geboortedatum: den 2 Mei 1811
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna Ditters & Sophia Ditters vertrokken / 9) Joann Gerhard Wenning vert Novemb 1827 naar Sub N o 279
[cc 2-9-2004/30-3-2005 tB]
– Johanna (Johanna) Dieters:
24-5-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-5-1831 N o 56. / Heden den Vierentwintigsten der maand Mei één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Elf
uren, is voor ons Johan Richard Boeveldt, fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik
[Spliethof>] Splitthof, Linnewever oud Eenendertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, /
dewelke verklaarde, dat Johanna Dieters Zyne Huisvrouw oud Vierendertig jaren, op Zondag den Twee en twintigsten der maand Mei een duizend acht honderd een en dertig, des
avonds ten Zes uren, ten huize van hem Comparant in Klein Bredenbroek 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 Berend Klein Hesselink Linnewer [lees: Linnewever] oud Vyfentwintig jaren, en Gerrit Gesink
Schoemaker oud dertig 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 tweede genoemde Getuigen daar den Eerst genoemde GeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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tuigen daar toe door ons aangezocht Zijnde om te tekenen heeft verklaard niet te Kunnen
Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Ditters:
7-1-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 212): 7. Jan: 1814. / Baptizata est
Berndina / filia legitima Joannis Ditters, et Hendrinae Helmink Conj: / Susc: Joannes Helmink, et Gertrud Te grotenhuis. // [cc 24-5-2007/5-9-2008 tB]
– Johannes (Joannes) Ditters:
2-2-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 366): N:B: 2. Feb~ [1816.] / [N.B.:
blijkens de toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizata est
Elisabetha / filia legitima Joannis Ditters, et Hendrinae Helming Conj: / Suscepêre Berend
Welwan (!), et Mintje Ditters. // [cc 7-6-2007/5-7-2008 tB]
– Johannes (Jan) Ditters:
7-2-1819: Jan Ditters, akkerman, gehuwd met Hendrina Helmink in de buurschap Hunten
(huis nr. 306); ouders van de op 7 februari 1819 overleden Elisabeth Ditters en van Johanna
Ditters (8 jr.), Berendina Ditters (5 jr.) en Jenneken Ditters (1 jr.); zie AHA-document
8190827a // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) Ditters:
6-1-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 877): [sub «Anno Domini 1824 baptizati sunt»] 6 Jan: / Everardus / F:l: Joannis Ditters et Hendrinae Helmink
Par: / Henricus Ditters et Aleida Helmink Susc: // [cc 31-10-2007/21-1-2008 tB]
– Johannes (Joannes) Ditters:
26-3-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 2511-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 966): [sub «1825
baptizati sunt»] 26 Mart: / Gerardus / F:l: Joannis Ditters et Hendrinae Helmink Par: / Gerardus Colebrander et Sophia Ditters Susc: // [cc 31-10-2007/2-1-2008 tB]
– Johannes (Jan) Dieters:
± 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 113. Jan Dieters // [cc 24-3-2001/1-3-2004 tB]
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– Johannes (Johannes) Ditters:
8-11-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-11-1904 N o. 234 / Heden den achtsten November negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter
Secretarie Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Theodorus Johannes Schepers oud zevenendertig jaren, van beroep arbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Johanna van Loon,
zonder beroep op den zevenden November dezes jaars, des avonds ten tien ure, ten huize
van hem aangever te Veldhunten nummer eenentwintig binnen deze Gemeente, is bevallen
van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Franciscus Wilhelmus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Bruins,
oud negenendertig jaren, van beroep schoenmaker en Johannes Ditters oud zevenendertig
jaren, van beroep arbeider beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Casparus (Joannes Casparus) Ditters:
19-3-1734: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1734 / 19 Martii / Baptizatus
est Joannes Casparus / parentes gerardus ditters et aleida vennemans / patrini gerardus
Joe~s wolters et gerarda vennemans // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Geertruida (Johanna Getruyt) Ditters:
25-6-1783: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1783 / Den 25 Junij is Johanna
Getruyt Ditters [sc.: overleden] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Geertruida (Joanna Gertrudis) Ditters:
29-12-1816: 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 25-111814 t/m 25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats
niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 425): 29. Dec [1816.] [de laatste inschrijving
van deze jaargang] / Baptizata est Joanna Gertrudis / filia legitima Derk Ditters, et Louisae Zweekhorst Conj: / S[usceperunt] Jan Hemmelberg, et Jo~a Legeland / [hieronder: «67.»
(kennelijk het aantal dopelingen van deze jaargang) // [cc 8-6-2007/1-6-2008 tB]
– Johannes (Johan) Ditters:
12-1-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-1-1931 N o 9. / Heden twaalf Januari
negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen: Josephus Antonius Weijkamp, oud een en veertig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Zaterdag tien Januari dezes jaars,
des voormiddags te een uur, te zijnen huize nummer driehonderd negen en dertig te Ulft, is
geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Maria Berendina Engelen zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk kind wordt gegeven de voornaam van:
Henricus / Gedaan in tegenwoordigheid van: Johannes Franciscus Frazer, rijwielhandelaar
oud vijftig jaren, wonende te Gendringen en Johan Ditters, fabrieksarbeider, oud dertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
// [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Johan) Ditters:
12-1-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-1-1931 N o 10. / Heden twaalf Januari negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Gendringen: Josephus Antonius Weijkamp, oud een en veertig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Zaterdag tien Januari dezes
jaars, des voormiddags te kwart na een uur, te zijnen huize nummer driehonderd negen en
dertig te Ulft, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Maria
Berendina Engelen zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk kind wordt gegeven de
voornaam van: Caspar / Gedaan in tegenwoordigheid van: Johannes Franciscus Frazer, rijwielhandelaar oud vijftig jaren, wonende te Gendringen en Johan Ditters, fabrieksarbeider,
oud dertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is
voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) Ditters:
22-11-1811: TJT 64.7 (Gendringen, Etten en Netterden, overleden): Jan Willem Ditters /
Gendringen (22-11-1811) // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jo~es Wilhelmus) Ditters:
3-5-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 241): 3â Maji [1814.] / Baptizatus est
Jo~es Wilhelmus / filius legitimus Theodori Ditters, et Louisae Sweekhorst Conj: / Susc:
Hendrik Van Hall, et Jo~a Sesink. // [cc 24-5-2007/30-8-2008 tB]
– K...: / – L...:
– Mintje: zie sub Wilhelmina [Ditters]
– N...: / – O...: / – P...: / – Q...: / – R...:
– Sophia (Sophia) Ditters:
1-9-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 37): 1. Septemb [1811] / Baptizata est Christina / filia legitima Theodori Ditters, et Louisae Sweekhorst Conj: / Suscepêre
Steven Overgoor, et Sophia Ditters. // [cc 22-3-2007/8-10-2008 tB]
– Sophia (Sophia) Ditters:
26-3-1825: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 2511-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 966): [sub «1825
baptizati sunt»] 26 Mart: / Gerardus / F:l: Joannis Ditters et Hendrinae Helmink Par: / Gerardus Colebrander et Sophia Ditters Susc: // [cc 31-10-2007/2-1-2008 tB]
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– Sophia (Sophia) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 29-9-1796 geboren (AHA-volgnr. 1545), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 240:
– Woonplaats: Varsselder
– Huisnummer: 187
– Aantal bewoners: 22 (dit is nr. 11)
– Naam: Sophia Ditters
– Geboortedatum: den 29 Sept 1796
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: N o 9. Dk Roemer Vertrokken naar het ouderlyke huis. / N o 10
Jan Hijman vertr naar Emmerik / N o 11 Sophia Ditters vert naar Sub N[ o ] 572. / N o 12. Willemina Vieberink vertrokken na Sub N o 242 / 13 Echterhof Adolf mei 1827 vert naar het
Pruissische / 14 vert 1828 mei – / 15. vert & gehuwd / 16 vert naar Zeddam / 17 vert naar
Sub N o [niet ingevuld] / 19 id~ naar Sub [niet ingevuld]
[cc 10-6-2004/30-8-2004 tB]
– Sophia (Sophia) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3704), Bevolkingsregister gem. Gendringen,
inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 572:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 427
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 8)
– Naam: Sophia Ditters
– Geboortedatum: Zie Sub N o 240
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna Ditters & Sophia Ditters vertrokken / 9) Joann Gerhard
Wenning vert Novemb 1827 naar Sub N o 279
[cc 2-9-2004/30-3-2005 tB]
– Theodora (Theodora) Ditters:
28-3-1737: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1737 / 28 meert / Baptizata est
Theodora / Parentes gerardus ditters et aleijda [#ge] eggincks / Patrini fredericus haeffkenscheijt et christina wilbrincks // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothea) Ditters:
1-2-1831: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-2-1831 N o 18. / Heden den Eersten
der maand Februarij één duizend acht honderd een en dertig, des voormiddags ten Tien uren,
zijn voor ons Johan Richard Boeveldt fungerende Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardus
Wienand, Dagloner oud Zestig jaren, en Lambartus Venneman dagloner oud twee en dertig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag
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[nogmaals (voorgedrukt:)] dag den dertigsten der maand January een duizend acht honderd
een en dertig, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 333 in Voorst binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van Vier maanden is overleden Dorothea [√Ditters / renvooi goedgekeurd
als mede de doorhaling van een woord in deze acte] Zonder beroep, [Onechte>] Geboren en
Woonachtig geweest in deze gemeente, [#Onechte] Dochter van Berendina Ditters dagloonster in deze gemeente woonachtig / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. /
verklarende de Comparanten daar toe door ons aangezocht Zynde om te teekenen niet te
Kunnen Schryven / J R Boeveld // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Dieters:
24-8-1770: Derk Dieters, wever, geb. 24-8-1770 (woonplaats: Voorst); zie AHA-document
8110906a nr. 422 // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Ditters:
1-9-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 37): 1. Septemb [1811] / Baptizata est Christina / filia legitima Theodori Ditters, et Louisae Sweekhorst Conj: / Suscepêre
Steven Overgoor, et Sophia Ditters. // [cc 22-3-2007/8-10-2008 tB]
– Theodorus (Theodorus) Ditters:
3-5-1814: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 241): 3â Maji [1814.] / Baptizatus est
Jo~es Wilhelmus / filius legitimus Theodori Ditters, et Louisae Sweekhorst Conj: / Susc:
Hendrik Van Hall, et Jo~a Sesink. // [cc 24-5-2007/30-8-2008 tB]
– Theodorus (Derk) Ditters:
29-12-1816: 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 25-111814 t/m 25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats
niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 425): 29. Dec [1816.] [de laatste inschrijving
van deze jaargang] / Baptizata est Joanna Gertrudis / filia legitima Derk Ditters, et Louisae
Zweekhorst Conj: / S[usceperunt] Jan Hemmelberg, et Jo~a Legeland / [hieronder: «67.»
(kennelijk het aantal dopelingen van deze jaargang) // [cc 8-6-2007/1-6-2008 tB]
– Theodorus (Theodorus) Ditters:
7-7-1819: 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. 601): 7. Julii [1819] / Baptizatus est Everardus / f:
leg: Theodori Ditters, et Ludovicae Sweekhorst Conj: / Susc: Henricus Ditters, et Dorothea
Gasseling. // [cc 31-8-2007/24-3-2008 tB]
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– Theodorus (Derk) Dieters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 24-8-1770 geboren (AHA-volgnr. 2779), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 402:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 316
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 1)
– Naam: Derk Dieters
– Geboortedatum: den 24 August 1770
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: 1 Linnenwever
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: N o 3 den 1 Mei is vertrokken naar Huis N o 330 / 9) den 1 Mei
1826 weer in de Gem: aangekomen. / 10, J:H: Splitthoff vert Febr 1828 naar Sub N o [niet
ingevuld] / 9 & 10 vert Sept 1828 naar Sub N o 451
[cc 5-8-2004/8-1-2005 tB]
– Theodorus (Dirk) Dieters:
± 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 114. Wed. Dirk Dieters // [cc 24-3-2001/1-3-2004 tB]
– Theodorus (Theodorus) Ditters:
10-9-1833: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 10-9-1833 N o 15 / Heden den Tienden
der maand September achtien honderd drie en dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het gemeente huis
Bernardus Gesing oud dertig jaren, boerenknecht geboren te Millingen in Pruissen en woonachtig in deze gemeente, meerderjarige zoon van wijlen de Ehelieden Wessel Gesing en Dorothea Kocks ter eenre; – en Willemina Ditters oud twee en twintig jaren, Zonder beroep geboren en woonachtig in deze gemeente, meerderjarige dochter van wylen de Ehelieden
Theodori Ditters en Louisa Sweekhorst ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van
Johannes Bokken, dagloner, oud Zes en vyftig Jaren, aangehuwde broeder van den Bruidegom, Bernardus Antonius ter Steeg, Zadelmaker, oud dertig Jaren, Johannes Bernardus Nakken Kuiper, oud Vyf en vyftig Jaren, en Hendrik Willem Nakken Kuiper, oud dertig Jaren,
alle vier in deze gemeente woonachtig verklarende de drie laatstgenoemde in geene graad
van verwantschap met partyen te bestaan, door hun als getuigen [#door hun als partijen]
hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen huwelijk
te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegen deze echtverbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek voldoende, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De Acten van Huwelijksafkondigingen, op
de bij de wet bepaalden tijd binnen deze Gemeente gedaan. waartegen niemand in oppositie
is gekomen. / 2. een Consent afgegeven door de Regeering van Dusseldorp, behoorlyk te
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Terborg geregistreerd, om het Koningryk Pruissen te mogen verlaten; welk Consent, blykens
de daarop gestelde verklaring door den Heer Burgemeester van Isselburg, tevens inhoudt
vrystelling van alle militaire dienst 3. Het doopattest van den Bruidegom / 4. Het doopattest
der Bruid / 5. Het attest van overlijden van de vader des Bruidegoms / 7. De doodattesten
van de ouders der Bruid. / 8. De doodattesten van de grootouders van vaders zijde der Bruid
/ En vermits den Bruidegom geene bewijzen Konde produceren van het overlijden zyner
grootouders Zoo van Vaders als van moeders Zijde, en de Bruid van hare grootouders van
moeders Zijde, Zoo hebben wij overeenkomstig het advis van den Staatsraad van den 27.
Messidor 13 e Jaar den Bruidegom aangemaand om ons by Eede te verklaren dat de plaats
waar Zyne Grootouders Zoo van vaders als van moeders Zyde het laatst gewoond hebben en
gestorven Zyn hem onbekend is, en de Bruid dat de plaats waar hare grootouders van moeders Zyde het laatst gewoond hebben en gestorven zyn haar onbekend is, en nadat Zijlieden
ons by Eede verklaard, daarvan geene de minste kennis te dragen, Zoo hebben wy ons deze
verklaring ook door de vier genoemde getuigen doen afleggen. / Voorts het zesde Hoofdstuk
uit het Burgerlijk Wetboek, Titel Huwelijk, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij in naam der wet verklaard, dat Bernardus Gesing en Willemina Ditters door het huwelijk zijn vereenigd. / Van
al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom,
en de drie laatstgenoemde getuigen, hebbende de Bruid en eerstgenoemde getuige na daartoe
door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schryven, onder goedkeuring van vier
woorden druks in deze acte doorgehaald. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Hendricus (Derk Hendrik) Ditters:
1-6-1794: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1794. / [sc.: Jun. 1] / Derk. Hendrik Ditters.
Z.v. Evert Ditters. / en Lovisa Zweekhorst d.v. Helena Zweekhorst / beide onder Gendringen
/ getrouwt alhier [sc.: Jun] 29 // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Theodorus Johannes) Dieters:
28-2-1790: Theodorus Johannes Dieters, daghuurder, geb. 28-2-1790 (woonplaats: Our);
zie AHA-document 8110906a nr. 328 // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Theodorus Jo~es) Ditters:
27-4-1811: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft 1811.») (AHA-volgnr. 19): 27. Aprilis [1811] / Baptizata est Joanna / filia legitima Theodori Jo~es Ditters, et Hendrinae Helmink Conj: / Suscepere Evert Ditters, et Hendrina Welman. // [cc 10-11-2006/12-10-2008 tB]
– Theodorus Johannes (Theodorus Joannes) Ditters:
29-9-1818: 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 25-111814 t/m 25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats
niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 545): 29. Sept [1818.] / Baptizata est Joanna /
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[filia legitima] Theodori Joannis Ditters, et Hendrinae Helming Conj: / Susc: Gerrit Ditters, et Helena Helming. // [cc 31-8- 2007/10-4-2008 tB]
– Theodorus Johannes (Theodorus Joannes) Ditters:
17-6-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 2511-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 680): [1821.] / 17.
Junii / Baptizata est Elisabetha / f: leg: Theodori Joannis Ditters, et Hendrinae Helmink
Conj: / Susc: Wilhelmus Ditters, et Berndina Helmink. // [cc 14-9-2007/4-3-2008 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ditters:
12-3-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 12-3-1822 N o 18 / Heden den twaalfden der maand Maart een duizend acht honderd twee en twintig, des voor de middags ten Elf
uren, zijn voor mij Johan Richard Boeveldt fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen /
Derk Jan Ditters Dagloner oud dertig Jaren, en Jan Kroesen Boerenwerk doende oud twee
en twintig Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op
Maandag den Elfden der maand Maart achttien honderd twee en twintig des nademiddags
ten vier uren, in het huis No. 302 in Hunten binnen dit Schoutambt in den ouderdom van
vier Jaren is overleden. [:de punt is abusievelijk voorgedrukt] Johanna Franken dochter van
Willem Franken dagloner en van Berendina Wellink beide aldaar woonagtig / 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 de Comparanten
/ JRBoeveld / D: J Ditters / ianKroes // [cc (Arnhem) 29-9-2001/23-8-2002 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ditters:
14-5-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 2511-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 907): [sub «1824
baptizati sunt»] 14 Maji / Joannes / F:l: Gerardi Kolenbrander et Helenae Helmink P[ar]: /
Derk Jan Ditters et Elske Kolenbrander Susc: // [cc 31-10-2007/13-1-2008 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 28-2-1791 geboren (AHA-volgnr. 1418), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 217:
– Woonplaats: Velthunten
– Huisnummer: 174
– Aantal bewoners: 6 (dit is nr. 1)
– Naam: Derk Jan Ditters
– Geboortedatum: den 28 Febr 1791
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 3-6-2004/28-8-2004 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – DIETERS (nr. 29 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief) – pag. 29

– Theodorus Johannes (Dirk Jan) Ditters:
± 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 117. Dirk Jan Ditters // [cc 24-3-2001/1-3-2004 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ditters:
19-1-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 19-1-1837 N o . 1 / Heden den negentienden der maand January 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 Schepers, boerenwerk doende oud Zeven en dertig jaren, en Derk Jan Ditters, boerenwerk doende oud Zes en veertig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den achttienden der maand January een duizend acht honderd zeven
en dertig des avonds ten negen uren, in het huis No. 167 in Veldhunten binnen deze gemeente, in den ouderdom van drie jaren is overleden Gradus Messink zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest in deze gemeente, Zoon van de ehelieden Antony Messink en Johanna
Jansen, dagloners 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]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ditters:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van
Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
«ONDER DE GEMEENTE GENDRINGEN» – volgnummer 131:
Een stukje Bouwland in veldhunten op het kleine veld tusschen de gronden van H. Tijssen
en H Kroes gelegen, «Bekkershoek» genaamd, bekend bij het kadaster sectie D, no . 1558,
voor 7 roeden, 10 ellen.
[Kooper:] Derk Jan Ditters Metselaar te Veldhunten
[cc 27-2-2007/18-7-2007 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ditters:
16-1-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-1-1839 N o . 4 / Heden den Zestienden der maand January een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Johannes Kroes van beroep Landbouwer oud achten dertig
jaren, en Derk Jan Ditters van beroep dagloner oud acht en Veertig jaren, beide te Velthunten in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyftienden der
maand January des jaars achtien honderd negen en dertig des voormiddags ten elf uren, in
het huis N o. 177 a te Velthunten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en dertig
Jaren is overleden Gerardus Verholt, dagloner, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Hendrika Geerligs, Zonder beroep in deze Gemeente woonachtig, Zoon
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van wylen Hendrik Verholt en van diens nagelatene weduwe Aleida Swiedering, Zonder beroep in deze Gemeente woonachtig / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt
en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ditters:
10-2-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-2-1843 N o 6. / Heden den tienden
der maand Februarij achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Jan Ditters, van beroep Metselaar oud twee
en vijftig jaren, en Jacobus Bekker van beroep daglooner oud acht en veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den tienden der
maand February achttien honderd drie en veertig, des morgens ten vyf uren, in het huis No.
175 in Veldhunten, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeventig jaren is overleden
Catharina Hoogeveld, zonder beroep, geboren onder Millingen in Pruissen, en woonachtig
geweest in deze Gemeente, ehevrouw van Harmen Kroesen, Landbouwer, in deze Gemeente
woonachtig, en dochter van wylen de ehelieden Berend Hoogeveld en Elsken Stevens. / En
hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ditters:
5-4-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-4-1843 N o 30. / Heden den vijfden
der maand April achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Derk Jan Ditters, van beroep Metselaar oud twee en
vyftig jaren, en Jacobus Bekker van beroep daglooner oud acht en veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den vijfden der
maand April achttien honderd drie en veertig, des morgens ten vier uren, in het huis No. 176
in Veldhunten, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen en twintig jaren is overleden Aleida Jansen, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente,
dochter van wijlen Hendrik Jansen, en van diens nagelatene weduwe Elisabeth Doornekamp,
Zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ditters:
31-3-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 31-3-1848 N o 22. / Heden den een en
dertigsten der maand Maart achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk
van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Theodorus Reijers, van beroep daglooner, oud
Zes en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Berendina Ditters, zyne huisvrouw, op Woensdag den negen en twintigsten der maand Maart achttien honderd acht en veertig, des middags ten vijf uren, ten huize van hem Comparant in Veldhunten
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aan de voornaam is gegeven van Bernadus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van de getuigen Derk Jan Ditters, van beroep Metselaar, oud negen en
vyftig jaren, en Bernadus [met andere inkt ingevuld: Ter Horst,] van beroep Boerenwerk
doende, oud twee en Zestig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in
de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons
onderteekend, met den Comparant en de getuigen / T.h. Reijers [:er lijkt te staan: T.L. Reijers] / D J Ditters / B Ter Hoerst / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ditters:
9-5-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 9-5-1848 N o 37 / Heden den negenden
der maand Mei achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Jan Rougoor, van beroep Linnenwever oud negen en
dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Geertruida
Wissink, Zyne huisvrouw op Zondag den Zevenden der maand Mei achttien honderd acht en
veertig, des middags ten drie uren, ten huize van hem Comparant in Veldhunten N o . 175,
binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de
voornamen Zyn gegeven van Fredrika Johanna. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van de getuigen Martinus Theodorus Derksen, van beroep Tapper, oud
drie en veertig jaren, en Derk Jan Ditters, van beroep Metselaar, oud acht en vyftig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en
de getuigen. / J Rougoor / M T. Derksen / D J Ditters / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Ditters:
25-6-1853: Geboortenregister gemeente Gendringen, 25-6-1853 N o 71. / Heden den vijf en
twintigsten der maand Juny achttien honderd drie en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk
van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Jan Duitshoff van beroep Genees: Heel:
en Vroedmeester oud twee en vyftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrika Bouwman, zonder beroep, ongehuwd, alhier woonachtig op Vrijdag den
vier en twintigsten der maand Juny achttien honderd drie en vijftig, des avonds ten acht
uren, ten huize van haren stiefvader Jan Sel, daglooner in Gendringen N o . 61, binnen deze
Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Bernard, en zulks op verzoek der genoemde moeder. / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Willem te Boekhorst van beroep
daglooner, oud negen en dertig jaren, en Derk Jan Ditters, van beroep Metselaar, oud drie
en Zestig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met
den Comparant en de getuigen. / [met paarse inkt in de marge:] Bij acte van den zes en twintigsten Februarij achttien honderd drie en Zeventig Numero Vijf en twintig, opgemaakt door
den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Bemmel, is het in nevenstaande
acte genoemde kind Bernard door Antonius Kuster en zijne vrouw Hendrika Bouwman erkend. / Gendringen den Veertienden Maart achttien honderd drie en zeventig. / De Burge-
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meester Ambtenaar van de Burgerlyken Stand der gemeente Gendringen. / VDLaar. // [cc
1982-1999 tB]
– U...: / – V...:
– Wilhelmina (Willemiena) Diters:
19-5-1784: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1784 / Den 19 [sc.: mey] is
willemiena Diters overle[d]en // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Mintje) Ditters:
2-2-1816: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 366): N:B: 2. Feb~ [1816.] / [N.B.:
blijkens de toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizata est
Elisabetha / filia legitima Joannis Ditters, et Hendrinae Helming Conj: / Suscepêre Berend
Welwan (!), et Mintje Ditters. // [cc 7-6-2007/5-7-2008 tB]
– Wilhelmina (2x) (Wilhelmina/Willemina) Ditters:
7-11-1824: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 2511-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 937): [sub «1824
baptizati sunt»] 7 Nov: / Wilhelmina / F:l: Gerardi Ditters et Theodorae Elting Par: / Henricus Joannes Elting et Willemina Ditters Susc: // [cc 31-10-2007/7-1-2008 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Dieters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 6-4-1809 geboren (AHA-volgnr. 2781), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 402:
– Woonplaats: Voorst
– Huisnummer: 316
– Aantal bewoners: 10 (dit is nr. 3)
– Naam: Willemina [Dieters]
– Geboortedatum: den 6 April 1809
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: N o 3 den 1 Mei is vertrokken naar Huis N o 330 / 9) den 1 Mei
1826 weer in de Gem: aangekomen. / 10, J:H: Splitthoff vert Febr 1828 naar Sub N o [niet
ingevuld] / 9 & 10 vert Sept 1828 naar Sub N o 451
[cc 5-8-2004/8-1-2005 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 2890), Bevolkingsregister gem. Gendringen,
inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 437:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 330
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 8)
– Naam: Willemina Ditters
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– Geboortedatum: Zie Sub N o 402
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Willemina Ditters Mei 1827. vertrokk~
[cc 12-8-2004/31-1-2005 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 3043), Bevolkingsregister gem. Gendringen,
inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 460:
– Woonplaats: Klein Bredenbroek
– Huisnummer: 352
– Aantal bewoners: 4 (dit is nr. 4)
– Naam: Willemina Ditters
– Geboortedatum: Zie Sub N o 402
– Godsdienst: R:C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 3 Jan Willem Reusink overl 1827
[cc 12-8-2004/14-2-2005 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 8-11-1824 geboren (AHA-volgnr. 3701), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 572:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 427
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 5)
– Naam: Willemina [Ditters]
– Geboortedatum: den 8 Novemb 1824
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna Ditters & Sophia Ditters vertrokken / 9) Joann Gerhard
Wenning vert Novemb 1827 naar Sub N o 279
[cc 2-9-2004/30-3-2005 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Ditters:
10-9-1833: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 10-9-1833 N o 15 / Heden den Tienden
der maand September achtien honderd drie en dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het gemeente huis
Bernardus Gesing oud dertig jaren, boerenknecht geboren te Millingen in Pruissen en woonachtig in deze gemeente, meerderjarige zoon van wijlen de Ehelieden Wessel Gesing en Dorothea Kocks ter eenre; – en Willemina Ditters oud twee en twintig jaren, Zonder beroep
geboren en woonachtig in deze gemeente, meerderjarige dochter van wylen de Ehelieden
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Theodori Ditters en Louisa Sweekhorst ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van
Johannes Bokken, dagloner, oud Zes en vyftig Jaren, aangehuwde broeder van den Bruidegom, Bernardus Antonius ter Steeg, Zadelmaker, oud dertig Jaren, Johannes Bernardus Nakken Kuiper, oud Vyf en vyftig Jaren, en Hendrik Willem Nakken Kuiper, oud dertig Jaren,
alle vier in deze gemeente woonachtig verklarende de drie laatstgenoemde in geene graad
van verwantschap met partyen te bestaan, door hun als getuigen [#door hun als partijen]
hiertoe opzettelijk medegebragt, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen huwelijk
te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegen deze echtverbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek voldoende, hun alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De Acten van Huwelijksafkondigingen, op
de bij de wet bepaalden tijd binnen deze Gemeente gedaan. waartegen niemand in oppositie
is gekomen. / 2. een Consent afgegeven door de Regeering van Dusseldorp, behoorlyk te
Terborg geregistreerd, om het Koningryk Pruissen te mogen verlaten; welk Consent, blykens
de daarop gestelde verklaring door den Heer Burgemeester van Isselburg, tevens inhoudt
vrystelling van alle militaire dienst 3. Het doopattest van den Bruidegom / 4. Het doopattest
der Bruid / 5. Het attest van overlijden van de vader des Bruidegoms / 7. De doodattesten
van de ouders der Bruid. / 8. De doodattesten van de grootouders van vaders zijde der Bruid
/ En vermits den Bruidegom geene bewijzen Konde produceren van het overlijden zyner
grootouders Zoo van Vaders als van moeders Zijde, en de Bruid van hare grootouders van
moeders Zijde, Zoo hebben wij overeenkomstig het advis van den Staatsraad van den 27.
Messidor 13 e Jaar den Bruidegom aangemaand om ons by Eede te verklaren dat de plaats
waar Zyne Grootouders Zoo van vaders als van moeders Zyde het laatst gewoond hebben en
gestorven Zyn hem onbekend is, en de Bruid dat de plaats waar hare grootouders van moeders Zyde het laatst gewoond hebben en gestorven zyn haar onbekend is, en nadat Zijlieden
ons by Eede verklaard, daarvan geene de minste kennis te dragen, Zoo hebben wy ons deze
verklaring ook door de vier genoemde getuigen doen afleggen. / Voorts het zesde Hoofdstuk
uit het Burgerlijk Wetboek, Titel Huwelijk, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw verlangen te nemen; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij in naam der wet verklaard, dat Bernardus Gesing en Willemina Ditters door het huwelijk zijn vereenigd. / Van
al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom,
en de drie laatstgenoemde getuigen, hebbende de Bruid en eerstgenoemde getuige na daartoe
door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schryven, onder goedkeuring van vier
woorden druks in deze acte doorgehaald. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) Ditters:
16-2-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-2-1874 N o . 16 / Heden den Zestienden der maand February 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, Hendrik Visser van beroep Arbeider oud
acht en veertig jaren, en Bernardus te Welscher van beroep Arbeider oud Vyf en Veertig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den
Vyftienden der maand February achttien honderd vier en zeventig, des morgens ten acht
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dom van Een en Zestig Jaren en drie maanden Garrit Kroesen, Arbeider, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, Weduwenaar van Barendina Kok, echtgenoot van Willemina Ditters, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van wijlen de echtelieden
Hendrik Kroesen en Geertruid Willemsen. / 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]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Dijtters:
27-2-1735: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1735 / 27 feberv. / Baptizatus
est wilhelmus / parentes gerardus dijtters et aleijda eggincks / Patrini Joannes overkamp
[<overgoor] [de rest ontbreekt] // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Dietters:
4-2-1757: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1757 / den 4 febbrw: [<jannuw] is
Willem Dietters over leeden // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Dietters:
23-1-1788: Willem Dietters, wever, geb. 23-1-1788 (woonplaats: Ulft); zie AHA-document
8110906a nr. 340 // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Ditters:
17-6-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 2511-1819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 680): [1821.] / 17.
Junii / Baptizata est Elisabetha / f: leg: Theodori Joannis Ditters, et Hendrinae Helmink
Conj: / Susc: Wilhelmus Ditters, et Berndina Helmink. // [cc 14-9-2007/4-3-2008 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Ditters:
9-2-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 816): [sub «Anno
Domini 1823. Baptizati sunt»] 9 Febr: / Everardus / F:l: Gerardi Ditters et Theodorae Sesink
Par: / Wilhelmus Ditters et Getrudis Sesink Susc: // [cc 26-10-2007/4-2-2008 tB]
– Wilhelmus (Willem) Ditters:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 23-1-1788 geboren (AHA-volgnr. 3703), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 572:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 427
– Aantal bewoners: 12 (dit is nr. 7)
– Naam: Willem Ditters
– Geboortedatum: den 23 January 1788
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Johanna Ditters & Sophia Ditters vertrokken / 9) Joann Gerhard
Wenning vert Novemb 1827 naar Sub N o 279 // [cc 2-9-2004/30-3-2005 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Ditters:
4-6-1835: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 4-6-1835 N o 32 / Heden den vierden
der maand Junij 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 Willem Ditters, wever
oud vijf en veertig jaren, en Bernadus ten Haaf, gepensioneerd Militair oud vier en Zeventig
jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag
den derden der maand Juny een duizend acht honderd vijf en dertig des avonds ten negen
uren, in het huis No. 425 in Ulft binnen deze gemeente, in den ouderdom van vijf jaren is
overleden Ida Antoinetta Gerritsen, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze
Gemeente, dochter van Gerrit Gerritsen, timmerman, woonachtig in deze Gemeente, en van
diens ehevrouw Berendina Wolters / 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Dieters:
15-3-1838: Geboortenregister gemeente Gendringen, 15-3-1838 N o 26 / Heden den vyftienden der maand Maart een duizend acht honderd acht en dertig, des voormiddags om tien
uren, is voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Gerardus
Mulleman dagloner oud achtentwintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Ticheloven Zyne huisvrouw oud vier en dertig jaren, op woensdag den
veertienden der maand Maart een duizend acht honderd acht en dertig, des voormiddags ten
elf uren ten huize van hem Comparant in Oer binnen deze gemeente is bevallen van een kind
van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Everdina / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Dieters, Linnenwever oud
Vijftig jaren, en Theodorus Ernst, dagloner oud twee en vyftig 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 laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht Zijnde verklaard niet te
Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Ditters:
15-11-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-11-1843 N o 63. / Heden den vijftienden der maand November achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Jan Westerveld, van beroep Klompenmaker, oud vier en veertig jaren, en Willem Ditters van beroep Linnenwever oud drie en
vijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
Woensdag den vyftienden der maand November achttien honderd drie en veertig, des nachts
ten drie uren, in het huis No. 486 in Oer, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zestien dagen is overleden Johannes Meuleman, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Hendrik Meuleman, daglooner en Johanna Stroet, ehelieDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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den, in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Ditters:
5-4-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-4-1854 N o 34. / Heden den vijfden
der maand April achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Willem Ditters van beroep Linnenwever, oud vyf en
zestig jaren, / en Evert van Hal, van beroep Timmerman, oud een en vijftig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Woensdag den vyfden der
maand April achttien honderd vier en vijftig, des morgens ten drie uren, in het huis N o . 486
in Oer, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en Zeventig jaren is overleden
Joannes Antonius Stroet, Linnenwever, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente,
vroeger weduwenaar van Joanna Vlaswinkel, laatstelyk eheman van Sophia van Lent, zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden Theodorus
Stroet, en Dorothea Veendrig. / 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]
– Wilhelmus (Willem) Ditters:
5-3-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-3-1856 N o. 19. / Heden den vijfden
der maand Maart achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Bernadus Sluiter, van beroep daglooner, oud negen en
vijftig jaren, en Willem Ditters, van beroep Linnenwever, oud acht en Zestig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den vierden der
maand Maart achttien honderd zes en vijftig, des avonds ten Zeven uren, in het huis N o . 484
in Oer binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeven dagen is overleden Berendina
Frederica Stratekort, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente,
dochter van Hendrikus Johannes Stratekort, Kleermaker, en Johanna Verheij, ehelieden, in
deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons
onderteekend met de Comparanten. / B: Sluiter / W Ditters / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...:

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
A = www.archieven.nl
G = www.genealogiedomein.nl
H = www.heemkunde.nl

– Abbink (ook Abbing e.d.) (G)
– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.) (G)
– Ansink (ook Antzing e.d.) (G)
– Baars (ook Baers e.d.) (G)
– Barink (ook Baarink e.d.) (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.) (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh: Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh: Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.) (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.) (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.) (G)
– Bos te Angerlo (ook ten Bosch e.d.) (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.) (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.) (G)
– Brus (ook Brussen e.d.) (G)
– Cent (ook Senten e.d.) (G)
– Dieters (ook Ditters e.d.) (G)
– Dillen (ook van Dillen, van Dielen e.d.) (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (De Kruisberg) (G)
– Doetinchem (lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem: Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.) (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.) (G)
– Druten (ook van Druten e.d.) (G)
– Etten: Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.) (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.) (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.) (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.) (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.) (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.) (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.) (G)
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– Heister (ook Heyster e.d.) (H)
– Heinen (ook Heynen e.d.) (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.) (G)
– Inventaris van het archief van Huis Bergh (supplement 1957) (H)
– Jolink (ook Joolink e.d.) (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.) (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.) (G)
– Kok (ook Kock e.d.) (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.) (G)
– Konink (ook Keuning e.d.) (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.) (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.) (G)
– Kruisberg te Doetinchem (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.) (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.) (G)
– Loor (ook Lohr e.d.) (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.) (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.) (G)
– Maandag (familiedossier) (G)
– Mentink (ook Klein Mentink e.d.) (G)
– Mentjot (familiedossier) (G)
– Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Nakken (familiedossier) (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)
– Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Overbeek (ook Averbeek e.d.) (G)
– Pas (ook te Pas, Paske e.d.) (G)
– Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Pennekamp (ook Pannekamp e.d.) (G)
– Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.) (G)
– Rademaker (ook Ramaker e.d.) (G)
– Radstake (ook Ratstaak e.d.) (G)
– Raterink (ook Roeterdink e.d.) (G)
– Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
– Reusink (ook Ruesink e.d.) (G)
– Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.) (G)
– Rodespijker (ook Rodespikker e.d.) (G)
– Schilderink (ook Schildrings e.d.) (G)
– Schut (ook Schutte e.d.) (G)
– Schuurman (ook Scheurman e.d.) (G)
– Semmelink (ook Semelink e.d.) (G)
– Sesink (ook Seesing e.d.) (G)
– Slotboom (ook Slodboom e.d.) (G)
– Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.) (G)
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– Starink (ook Staring e.d.) (G)
– Temmink (ook Temming e.d.) (G)
– Terink (ook Teering e.d.) (G)
– Thomassen (ook Tomassen e.d.) (G)
– Ubbink (ook Obbink e.d.) (G)
– Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Veldhorst (ook Velthorst e.d.) (G)
– Vels (ook Fels e.d.) (G)
– Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.) (G)
– Vogel (ook Voogel e.d.) (G)
– Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)
– Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
– Weyers (ook Weijers e.d.) (G)
– Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.) (G)
– Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
– Zweers (ook Sweers e.d.) (G)
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