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Van DILLEN
(ook van DIELEN, DIL, DILLE, DILLEM, DILLEN e.d. )

Bijgaande documentatie maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA), een
door ondergetekende aangelegde afschriftenverzameling. De gegevens zijn alfabetisch en
chronologisch geordend met behulp van fictieve namen en worden voortdurend met nieuwe
vondsten aangevuld. In hoeverre deze teksten bruikbaar zijn voor genealogisch onderzoek
gelieve men zelf te beoordelen.
Deze tweede editie van de collectie Van Dillen is nr. 40 in deze reeks. In bepaalde afschriften geven AHA-volgnummers de oorspronkelijke volgorde van inschrijving in de
geciteerde bron aan. Een alfabetisch overzicht van alle totnogtoe gepubliceerde AHAdossiers is aan het eind van dit bestand toegevoegd.
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– A...:
– Aleida (Aleida) van Dillen:
20-11-1818: Geboortenregister gemeente Netterden, 20-11-1818 No 41 / Heden den twintigsten
der maand November eenduizend achthonderd achttien, des voormiddags om elf uren is voor
ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes, Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Jan van Dillen, Dagloner, oud vyf en
dertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Willemina Raayman oud Zes
en twintig jaren, Zyne huisvrouw op Donderdag den negentienden der maand November des
morgens ten acht uren ten huize van hem comparant in de Gemeente Netterden is bevallen van
een kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Aleida. / waarvan
deze acte is opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde registers geschreven, in tegenwoordigheid van Gradus Eltink, Dagloner, oud acht en dertig jaren en van Hendrik Wellink, landbouwer, oud Zeven en dertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, en na duidelijke voorlezing door ons onderteekend. / met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Antonius (Antoon) van Dillen:
24-5-1884: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 232]: [geb./ged.] 24/24-51884: Maria Wilhelmina / Parentes: Albertus Gieskes et Wilhelmina Ketelaar (Groot Azewijn) /
Patrini: Antoon van Dillen (Silvolde) et Bernardina Ketelaar (Azewijn). // [cc 1982-1999 tB]
– Arnolda (Arnolda) van Dillen:
6-4-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 6-4-1814 No 19. / Heden den Zesden der
Maand April eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Tien uren, is voor ons
Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen
Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd / Hendrika Boenink, weduwe van Johannes
van Reeken, oud Vijftig Jaren, [in de marge: /:goedgekeurd:/ vroedvrouw.] woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg / welke ons een kind van het Vrouwelijk geslacht, heeft voorgesteld, den Zesden der Maand van April eenduizend achthonderd veertien, des morgens om Twee
uren uit Geesken van Dillen, zonder beroep, woonachtig te Terborg geboren, en aan hetwelk de
Moeder verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Arnolda. / De gezeide verklaring
en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Jan Wetink oud drieënvijftig jaren, Timmerman woonachtig te Terborg, en van Gradus Luckesen oud Tweeënveertig jaren, Dagloner
woonachtig te Terborg / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na
gedane voorlezing hebben wij geteekend met de verklaardersche en getuigen ten gezegden dage
en Jare. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnolda (Arnolda) van Dillen:
1-7-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 1-7-1822 No 88 / Heden den Eersten der maand
Julij een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons
Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Bergh,
Provincie Gelderland, verschenen / Giesje Stevens, vroedvrouw, oud Zes en veertig Jaren, bij
afwezenheid van den vader Jan Willem Rademaker; winkelier, woonachtig te s Heerenberg, oud
negen en dertig Jaren, daartoe gekwalificeert [#oud ... jaren,] woonachtig te s Heerenberg in
deze Gemeente, / dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke
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[#zijne Ehevrouw] de Ehevrouw van Jan Willem Rademaker met name Arnolda van Dillen oud
veertig jaren, op Zondag den dertigsten der maand junij dezes Jaars des voor de middags ten
negen uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen
geven van Johannes Engelbertus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Visser Eigen werk doende oud drie en Zestig jaren, en van Jan Kemper, van beroep Kuiper oud drie en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den
comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij, na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met de Declarante qq
en beide getuigen. / [in de marge: Geboorte van Johannes Engelbertus Rademaker] // [cc 19821999 tB]
– Arnoldus (Arent) van Dillen:
15-2-1743: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1743: / 15 februarij: / willemina / p:
teunis Borckes: / m jenneken van dillen. / lev: arent van dillen et aeltjen Borckes. // [cc 19821999 tB]
– Arnoldus (Arent) van Dillen:
14-7-1750: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1750 / julius 14 / engelbertus / p: arent
van dillen / m: ida bloemer: / lev engelbert Borckes et henrica van dillem // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arent) van Dillen:
17-4-1756: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1756 / aprilis 17 / gerardus: / p jan
verheij / m: jantjen tuisch: / lev: arent van dillen teunis Borckes et everdina tuisch // [cc 19821999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) van Dillen:
25-4-1787: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1787 – / 25 aprilis. / baptz~tus est
Gerardus. / p: Theodorus Borckus [<Borckens] / m: Bendina ten berken / susc: Arnoldus van
Dillen Theodora ten binsel. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) van Dillen:
22-4-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-4-1822 No 28 / Heden den twee en
twintigsten der maand April een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags ten
Tien uren, zijn voor mij Johan Richard Boeveld fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen /
Frans willem Hafkenscheid Kuiper oud vier en twintig Jaren, en Jan van Pluur Schoenmaker
oud Een en vyftig Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat
op Zondag den Een en twintigsten der maand April achttien honderd twee en twintig des avonds
ten Zeven uren, in het huis No. 106 in Etten binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Negen
maanden is overleden. [:de punt is abusievelijk voorgedrukt] Theodora van Dillen dochter van
Arend van Dillen winkelier en van Bendina Wendelina Teunissen aldaar woonachtig / 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 /
F:W Hafkenscheid / IJan van plur / JRBoeveld // [cc (Arnhem) 29-9-2001/21-8-2002 tB]
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– Arnoldus (Arnoldus) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 27-11-1785 geboren (AHA-volgnr. 4643), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 774:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 553
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 1)
– Naam: Arnoldus van Dillen
– Geboortedatum: den 27 Novemb 1785
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Timmerman
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1 Arend van Dillen tot en met 5. vertrokken Mei 1828 na[ar]
Wisch
[cc 11-11-2004/1-6-2005 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) van Dielen:
27-12-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-12-1838 No. 114 / Heden den Zeven
en twintigsten der maand December een duizend acht honderd acht en dertig, zijn voor ons
Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan te Boekhorst, metselaar
oud Veertig jaren, en Bernardus Tygelavond, Landbouwer oud VyfenZestig jaren, beide in deze
gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zesentwintigsten der
maand December een duizend acht honderd acht en dertig des morgens ten Zes uren, in het huis
No. 615. in Ziek binnen deze gemeente, in den ouderdom van drie maanden is overleden. Arnoldus van Dielen Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon
van de ehelieden Hendrik van Dielen en Grada Jansen, Landbouwers in deze gemeente woonachtig / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke
voorlezing door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berntjen) van Dillen:
4-8-1746: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1746 / 4 augusti / derck tuis. et dorothea
kemperman / testes teunis borckes et berntjen van dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Bernardina) van Dillen:
7-8-1754: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1754 / augustus 7: / bernardina / p: jan
van dillen / m: berndtjen stevens / lev: gerardus wieskamp adam schepers et aeltjen borckes
jenneken schepers [of staat er: schutten?] // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Bernardina) van Dillen:
18-6-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757 / 18 Junii / Baptizata est
Elisabeth / parentes Albertus veltkamp et Bernardina van dillen / patrini [#matth] mathias
veltkamp et helene Henrica veltkamp / Hendrina van dillen testis. // [cc 1982-1999 tB]
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– Berendina (Bernardina) van Dillen:
2-12-1794: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1794 / 2da decemb. / baptizata e~
Bernardina / p: Rutgerus van Dillen / m. Getrudis Borkens. / suscept. joannes Wilhelmus
Borkus [<Borkens.] Gesina van Dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berndina) van Dillen:
19-1-1819: 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. 564): 19. Jan: [1819] / Baptizatus est Joannes / f: leg: Bernardi Van Dillen, et Alijdae Van Vorden Conj: / Susc: Henricus Reinholt, et Berndina Van Dillen.
// [cc 31-8-2007/3-4-2008 tB]
– Berendina (Berendiena) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 3-3-1809 geboren (AHA-volgnr. 3810), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 586:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 441
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 7)
– Naam: Berendiena [van Dillen]
– Geboortedatum: den 3 Maart 1809
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 9-9-2004/6-4-2005 tB]
– Bernardus (Bernardus) van Dillen:
27-10-1754: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1754 / 27 dito [= october] / bernardus / p: jan van dillen / m: berntjen stevens / lev: jan pluer engelb: borckes harmina nienhuis et
joanna stevens. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berent) van Dillen:
8-10-1769: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1769. / dito. [= den 8. Oct:] / Berent van
Dillen, Zoon van wijlen Lam~ert van Dillen onder Dotichem. / en Dersken Kroesen. J:D. onder
Zilwolde, laetst gewoondt onder Gendringen. / den 28 Oct: 1769. met attest versonden. // [cc
1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) van Dillen:
3-11-1775: FA 7539 nr. 249 [inscription 14-8-1811]: Bernadus van Dillen, daghuurder [te]
Ulft; [geb.:] 3-11-1775; zie AHA-document 8110906a nr. 249 // [cc 1982-1999 tB]
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– Bernardus (Bernardus) van Dillen:
3-9-1778: Registre Civique van Zeddam (inscription 22-8-1811), volgnr. 465 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun
politieke rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Bernardus van Dillen
– Beroep: Sabottier
– Woonplaats/mairie (in 1811): [#Wynbergen] Wehl [mairie Zeddam]
– Geboortedatum: 3 Sept~: 1778.
[cc 29-8-2008/26-2-2009 tB]
– Bernardus (Bernardus) van Dillen:
19-2-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 75): 19. Febr: [1812] / Baptizatus est
Gerardus / filius legitimus Bernardi van Dillen, et Aleidae Van Vorden Conj: / Suscepêre
Wolter Van Dillen, et Joanna Kempers. // [cc 22-3-2007/4-10-2008 tB]
– Bernardus (Bernardus) van Dillen:
16-3-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 302): 16. Martii [1815.] / [N.B.: blijkens
de toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Joannes /
filius legitimus Bernardi Van Dillen, et Alijdae Van Vorden Conj: / Susc: Derk Van Dillen, et
Christina Van Vorden. // [cc 30-5-2007/7-8-2008 tB]
– Bernardus (Berend) van Dillen:
7-3-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 7-3-1818 No 14 / Heden den Zevenden
der maand Maart een duizend acht honderd en achttien, des nademiddags ten twee uren, zijn
voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Berend van Dillen dagloner oud vier en
Zestig jaren, en Jan Rabelink dagloner oud acht en dertig jaren, beide in de Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand
maart 1818 des avonds ten half Zes uren, in het huis No. 149 binnen dit Ambt, in den ouderdom
van achtenzeventig jaren is overleden Gart Jan Kok dagloner / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens den Secretaris getekend is, hebbende de getuigen verklaard niet te kunnen schrijven. / S Horsting / J H Cremer
HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Berend) van Dillen:
16-11-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 16-11-1818 No 34 / Heden den
Zestienden der maand November een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om
half negen uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Gerret Hendrik Nyenhuis tapper oud zeven en vijftig jaren, en Gart Masselink dagloner oud twee en vijftig jaren,
beide in de Buurschap Oosseld onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat
op den vijftienden der maand november 1818 des voordemiddags ten vier uren, in het huis No.
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – Van DILLEN (nr. 40 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 7

149 binnen dit Ambt, in den ouderdom van [#Zeven] [√vijf / dit renvooij en de doorhaling
goedgekeurd] en zestig jaren is overleden Berend van Dillen dagloner, weduwenaar Aleida
Kok, en gewoond hebbende in opgemelde buurtschap. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens den Secretaris en eerste comparant onderteekend is, hebbende tweede comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven / G H
Neiijenhuis / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) van Dillen:
19-1-1819: 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. 564): 19. Jan: [1819] / Baptizatus est Joannes / f: leg: Bernardi Van Dillen, et Alijdae Van Vorden Conj: / Susc: Henricus Reinholt, et Berndina Van
Dillen. // [cc 31-8-2007/3-4-2008 tB]
– Bernardus (Bernardus) van Dillen:
8-5-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 8-5-1822 No 72 / Heden den Achtsten der maand
Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des avonds [#middags] om acht uren, is voor ons
Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Bergh,
Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Meyers, Bode van dit Ambt, als daartoe gequalificeert, oud drie en dertig jaren, woonachtig te Zeddam in deze Gemeente, / dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke [#zijne Ehevrouw] de weduwe van
wylen Bernardus van Dillen, met naam Hendrina Hebing, Eigen werk doende, oud vier en
dertig Jaren [#jaren, op] wonende in deze [#dag den] Gemeente, op den Zesden der maand Mei
dezes Jaars des avonds ten acht uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft
de voornaam te willen geven van Theodorus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Johan Arnold Hacklander, Secretaris van dit Ambt oud drie en vyftig jaren,
en van Johannes Hermanus Boeseken, Eigen werk doende oud negen en twintig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede
gebragt; welke wij, na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Declarant qq en beide Getuigen. / [in de marge:
Geboorte van Theodorus van Dillen] // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernadus) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 3-11-1775 geboren (AHA-volgnr. 3808), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 586:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 441
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 5)
– Naam: Bernadus van Dillen
– Geboortedatum: den 3 Novemb 1775
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 9-9-2004/6-4-2005 tB]
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– Bernardus (Bernardus) van Dillen:
11-1-1844: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-1-1844 No 6. / Heden den elfden der
maand Januarij achttien honderd vier en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Bernadus Asmus, van beroep Winkelier oud Zeven en vyftig jaren, en
Gerrit Kolenbrander, van beroep daglooner oud vyftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den tienden der maand Januarij achttien
honderd vier en veertig, des middags ten drie uren, in het huis No. 428 in Ulft, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zestig jaren is overleden Aaltjen van Vorden, zonder beroep,
geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe van Bernardus van Dillen, en
dochter van wylen de ehelieden Gerrit van Vorden en Johanna Hubers. / En hebben wij hiervan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve,
na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende
de laatstgenoemde, daartoe door ons aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen schryven, als
zulks niet geleerd hebbende. / B Asmus / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Trientjen) van Dillen:
21-1-1731: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1731 / 21 januarij / teunis borckhorst
et jenneken van dillen: / testes derck kragten et hendrina van dillen et trientjen van dillen. //
[cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) van Dillen:
16-4-1748: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1748 / 16 aprilis / evert: van Remmen
et catharina van dillen / testes engelbertus Borckes et jacobina van dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) van Dil:
31-3-1768: RBS 507 (lidmatenboek N.H. kerk Doetinchem, blad 103r, rechterkolom): / 1768 /
[na: “den 31 Maart aangenomen”] / Catharina van Dil // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Katijen) van Dillen:
21-2-1784: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1784 / Den 21 Febberwari is Katijen
van Dil[len] Dillen over leden / heft bij gart brus: in kost gewest // [cc 1982-1999 tB]
– Catharina (Catharina) van Dillen:
14-5-1819: Overlijdensregister gemeente Netterden, 14-5-1819 No 15 / In het jaar een duizend
acht honderd en negentien, den Veertienden der maand Meij, des voormiddags ten tien uren,
zijn voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen
Harmanus van Uum Landbouwer oud Zeven en Zeventig jaren, en Berend Wieskamp Dagloner
oud vijf en Zestig jaren, beide in dit Ambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op
Donderdag, den dertienden dezer maand Meij des avonds ten half twaalf uren, in het huis No.
196 in Groot Azewijn onder dit Ambt, is overleeden Aaltje Verremme Huisvrouw van Lammert
Berendsen Zonder Beroep [√wonende in dit ambt / renv~ geapprd] in den ouderdom van agt en
Zestig Jaren geboren uit het Huwelijk van Evert Verremme en van Catharina van Dillen beide
overleeden te GrootAzewijn voormeld / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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bende, zoo hebben wij daarvan akte opgemaakt, die in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven, en, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend is. / hebbende de Comparanten daartoe aangezocht verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Christina (Christina) van Dillen:
15-1-1844: Overlijdensregister gemeente Wisch, 15-1-1844 No 3. / Heden den vyftienden der
maand January één duizend acht honderd vier en veertig, zijn voor ons Willem Barend Aalbers,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Kroets oud drie en vijftig jaren, Bakker en Hendrik te Leuken oud
vier en veertig jaren, Timmerman beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben
verklaard, dat op den veertienden der maand January des jaars achttien honderd vier en veertig,
des avonds ten Zeven uren, te Terborg in het huis, No. 85 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zestig jaren is overleden Christina van Dillen, zonder beroep, geboren en woonachtig
geweest te Terborg, weduwe van Thomas Klawer, en dochter van wijlen de Ehelieden Gerrit
van Dillen en Berendiena Bosman / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de Comparanten / H. Kroets / H te Leuken / WBAalbers // [cc 1982-1999 tB]
– Christophorus (Christoffel) van Dielen:
11-6-1818: Overlijdensregister gemeente Wisch, 11-6-1818 No 28 / Heden den Elfde der maand
Junij een duizend acht honderd en achttien, des Nademiddags om Vier uren, zijn voor ons Jan
Hendrik Pliester Schout van Wisch, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat in het Schoutambt
Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Lammers oud Negen en veertig jaren, Verwer /
en Hendrik Jan Tammel oud Een en veertig jaren, Kleermaker / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Elfde der maand Junij des jaars achttien
honderd en achttien, des morgens ten Vyf uren, in het huis No. 69 binnen deze Gemeente, in
den ouderdom van Zes maanden [#jaren] is overleden Johanna van Dielen, Zonder beroep,
Dochter van Christoffel van Dielen, Schoenmaker wonende in Terborg en van Enneken
Veltkamp Zyne Huisvrouw / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna
dezelve, na voorlezing door ons is onderteekend met Hendrik Jan Tammel, hebbende Derk
Lammers op gedane Aanvrage om te tekenen verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 19821999 tB]
– Christophorus Johannes (Chrisstoffel Johannes) van Dielen:
26-1-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 26-1-1878 No 10. / Heden den Zes en
twintigsten der maand Januarij 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, Chrisstoffel Johannes van Dielen van beroep
Huisschilder oud een en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat
Hendrika Kroesen, Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Vrijdag den Vyf entwintigsten der
maand January achttien honderd acht en zeventig, des avonds ten acht uren, ten huize van hem
Comparant in Gendringen Wijk A N o. 137 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van
het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zijn gegeven van Maria Aleida Fredrika. /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes te
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Pas van beroep Arbeider oud een en 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. / C J van Dielen / J te Pas / J Evers / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Dorothea: zie sub Theodora
– Elisabeth (Elisabeth) van Dillen:
9-6-1743: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1743: / junius 9: / petronella et henricus
/ p willem van hoet / [#et] m: willemina gisbers: / levantes evert te bockhorst: gisbert gisbers
elisabeth van dillen et Reint banninck. // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) van Dillen:
4-6-1816: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 4-6-1816 [ongenummerde akte nr. 25]:
Heden den Vierden der maand Junij een duizend achthonderd zestien, des voordemiddags om
half twaalf uren, is voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester, als Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Bernadus
Dicker, Loodgieter. oud Zeven en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Elisabeth
van Dillen, oud twee en dertig jaren, op maandag den derden der maand Junij voormeld, des
avonds ten half Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Anna Lijda / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Martinus Lambertus Seevinck, oud een en Veertig jaren, en van Bernadus Gregoor, Kledermaker oud Zeven en Twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk
door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde
Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens de
voormelde Getuigen, en den Secretaris, hebbende de Vader van dat Kind verklaard niet te
Kunnen Schrijven. / M l seevinck / B: Gregoor / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris. // [cc
1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) van Dillen:
12-6-1816: Overlijdensregister gemeente Doetinchem, 12-6-1816 [ongenummerde akte nr. 21] /
Heden den Twaalfden der maand Junij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags
om half twaalf uren, zijn voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar
van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen /
Martinus Lambertus Seevinck oud een en Veertig jaren, Schoenmaker / en Bernadus Gregoor
oud Zeven en Twintig jaren van Beroep Kledermaker / beide in deze Gemeente woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Twaalfden der maand Junij des jaars 1816, des
voordemiddags ten een uren, in het huis No. 102, binnen deze Gemeente, in de ouderdom van
acht dagen [#jaren] is overleden Anna Lijda Dicker, dochter van Bernadus Dicker, en van
Elisabeth van Dillen. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens door de bovengemelde Getuigen, en
den Secretaris. / M l seevinck / B: Gregoor / E:J:Planten / G:C:Termaat, Secretaris // [cc 19821999 tB]
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– Elisabeth (Elizabeth) van Dillen:
9-8-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 9-8-1817 No 23. / Heden den Negenden der
maand augustus een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om half twaalf uren, is
voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Bernadus Dicker, Loodgieter oud
acht en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte
van geboorte van eenen Zoon welke zijne huisvrouw Elizabeth van Dillen oud drie en dertig
jaren, op Zaturdag den negenden der maand Augustus voormeld, des nagts ten één uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van
Gerrit Jan / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Martinus Lambertus Seevinck, oud twee en veertig jaren, en van Bernardus Gregoor, Kledermaker oud acht
en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens de voormelde getuigen en
den Secretaris, hebbende de vader van dat Kind verklaard niet te Kunnen Schrijven / M l
seevinck / B: Gregoor. / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secret s // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) van Dillen:
4-10-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 4-10-1817 No 35. / Heden den vierden der
maand October een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om half twaalf uren, is
voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Jan Hendrik van Dillen, Barbier
oud een en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken
acte van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Elisabeth van Dillen oud dertig
jaren, op Zaturdag den vierden der maand October voormeld, des morgens ten half Zeven uren,
ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van
Henrica Arnolda / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Reinier
Seevink, verwer en glazenmaker, oud vijf en vijftig jaren, en van Jan anthonij Colenbrander oud
Vier en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens de voormelde comparanten en den Secretaris. / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris. / J H van Dillen / R: Zevink
/ Jan Anthony Colenbrander // [cc 1982-1999 tB]
– Elisabeth (Elisabeth) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 5-2-1824 geboren (AHA-volgnr. 4647), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 774:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 553
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 5)
– Naam: Elisabeth [van Dillen]
– Geboortedatum: den 5 Febr 1824
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Timmerman
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1 Arend van Dillen tot en met 5. vertrokken Mei 1828 na[ar]
Wisch // [cc 11-11-2004/2-6-2005 tB]
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– Engelberta (Engelina) van Dillen:
27-10-1807: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1807. / 27ma Octobris / baptizatus est
Rutgerus / p: Bartholomaeus Borkus / m: Dorothaea van Dillen / Suscept: Bernardus Winters.
Engelina van Dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Engelbertus (Engelbertus) van Dillen:
14-7-1750: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1750 / julius 14 / engelbertus / p:
arent van dillen / m: ida bloemer: / lev engelbert Borckes et henrica van dillem // [cc 19821999 tB]
– Engelbertus (Angelus) van Dillen:
23-7-1772: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1772 – / 23 julij / Baptizatus est
henricus / p: est joannes the boekhorst / m est joanna reijnolt / susceptus per angelum van
dillen et everardam the boekhorst. // [cc 1982-1999 tB]
– Everdina (Everdina) van Dillen:
13-4-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 13-4-1819 No 16 / Heden den Dertienden der maand April een duizend acht honderd en negentien, des voor de middags om half elf
uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Derk Weggers landbouwer oud drie
en vijftig jaren, en Arend Helmink Klompenmaker oud vier en veertig jaren, beide in de
Buurschap Gaanderen onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
dertienden der maand April 1819 des morgens ten een uren, in het huis No. 233 binnen dit
Ambt, in den ouderdom van vijf en zeventig jaren is overleden Everdina van Dillen huisvrouw
van Harmanus Voss dagloner wonende in opgemelde Buurtschap en weduwe uit eerder huwelijk van Wolter Rabelink. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na voorlezing door ons benevens den Secretaris en comparanten is onderteekend. / D
Weggers / A. Helmenk / S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 31-10-2000/22-2-2002 tB]
– Everdina (Everdiena) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 16-8-1809 geboren (AHA-volgnr. 5038), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 867:
– Woonplaats: Ziek
– Huisnummer: 613
– Aantal bewoners: 3 (dit is nr. 2)
– Naam: Everdiena [van Dillen]
– Geboortedatum: den 16 August 1809
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 25-11-2004/29-6-2005 tB]
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– Everdina (Everdina) van Dillen:
7-8-1834: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 7-8-1834 No 18 / Heden den Zevenden der
maand Augustus achtien honderd vier en dertig, des voormiddags ten elf uren, zijn voor ons
Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het huis der Gemeente Gerardus
Joannes te Boekhorst oud Zes en dertig jaren, Metselaar geboren en woonachtig in deze Gemeente meerderjarige zoon van Everhardus te Boekhorst, Metselaar, oud, Zeventig Jaren en van
Wilhelmina Elsink, oud Zeventig Jaren, beide in deze Gemeente woonachtig hierby
tegenwoordig en hunne toestemming gevende ter eenre; – en Everdina van Dillen oud vyf en
twintig jaren; Zonder beroep geboren en woonachtig in deze Gemeente, meerderjarige dochter
van wylen de ehelieden Henricus van Dillen en Hendrina Reynold ter andere zijde; dewelke in
tegenwoordigheid van Antony Knaven, eigenwerk doende, oud vyf en dertig Jaren, Willem
Brus, timmerman, oud Zes en twintig Jaren, Hendrik Keemink, dagloner, oud vier en vyftig
Jaren, Arend Goosen, landbouwer, oud Zes en vyftig Jaren, alle vier in deze gemeente woonachtig en verklarende in geenen 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; en daar ons geene wettige verhindering tegen
deze echtverbindtenis is voorgekomen, zoo hebben wij, aan hun verzoek voldoende, hun alle de
bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De actens van Huwelijksafkondigingen, op den bij de wet bepaalden tijd binnen deze Gemeente gedaan. / waartegen
niemand in Oppositie is gekomen / 2. Het Certificaat van Voldoening aan de Nationale Militie /
3. Het doopattest van den Bruidegom. / 4. Het doopattest der Bruid / 5. De doodattesten van de
ouders der Bruid / 6. De doodattesten van de grootouders van vaderszyde der Bruid / 7. Het
doodattest van den grootvader van moederszyde der Bruid / En vermits de Bruid geene bewyzen
konde produceren van het overlyden harer grootmoeder van moederszyde, Zoo hebben wy overeenkomstig het advis van den Staatsraad van den 27. Messidor 13e Jaar de Bruid aangemaand
om ons by Eede te verklaren, dat de plaats waar hare grootmoeder van moederszyde het laatst
gewoond heeft en gestorven is, haar onbekend is, en nadat Zy ons by Eede verklaarde daarvan
geene de minste Kennis te dragen, Zoo hebben wy ons deze verklaring ook door de vier
genoemde getuigen doen afleggen / en eindelyk daar in het overgelegde doodattest van de
moeder der Bruid de naam en voornaam Staan Hendrina Reinholt, terwyl dezelve volgens het
overgelegde doopattest der Bruid moesten Zyn Hendrina Reynold, Zoo heeft de Bruid overeenkomstig het advis van den Staatsraad verklaard dat de alhier genoemde Hendrina Reinholt is
geweest hare wezentlyke moeder, en dat haren eigentlyke naam is geweest Hendrina Reijnold /
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 Gerardus Joannes te Boekhorst en Everdina van Dillen door het
huwelijk zijn vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met
den Bruidegom, de Bruid, de vader des Bruidegoms, en de twee eerstgenoemde getuigen, hebbende de moeder des Bruidegoms en de twee laatstgenoemde getuigen, daartoe door ons aangezocht zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven / onder goedkeuring van vier woorden druks in
deze acte doorgehaald. // [cc 1982-1999 tB]
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– Everhardus (Evert) van Dillen:
1-6-1723: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1723 / junius 1: / gerardus: / p. evert
van dillen / m: elsken vranken / sus: harmen wolters engel giese et hendrica te boekhorst // [cc
1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) van Dillen:
27-6-1725: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1725 / junius 27 / hendrick van scrieck
et elsken van pas / testes evert van dillen et grietjen te bockhorst. // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) van Dillen:
30-9-1727: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1727 / september 30: / anna / p: evert
van dillen / m: elsken francken / sus: wolter niehuis et hendrica te bockhorst // [cc 1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) van Dillen:
17-6-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 17-6-1814 No 24 / In den Jare agtien hondert en veertien den Zeventiende Junij des morgens agt uuren is voor ons Vice Burgermeester in
Afweezendheid van den Burgermeester Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente Netterden Canton gendringen Departement Van Gelderland Verscheenen Derk Nieuwenhuis Landbouwer oud Vijf en Zestig en Hendrik Kaalberg dagloonder Oud Negen en twintig Jaren bij de
woonachtig in deeze Gemeente dewelke ons als Buurlieden verklaart hebben dat op den Zestiende Junij des Nademiddags om een uur in het Huis No 266 [of 286?] is overleeden Fredrik
Van dillen in den Ouderdom Van Zes en veertig Jaren, Zoon van Riek Jansen en wijlen Evert
van dillen hebbende gewoont in de gemeente Zeddam als dagloonders en hebben de getuigen
met ons de Tegenwoordige acte geteekent na aan hun daar van voorlezing gedaan was. // [cc
1982-1999 tB]
– Everhardus (Evert) van Dillen:
10-8-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-8-1833 No 51 / Heden den Tienden
der maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om negen uren
zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Egberts, eigenwerkdoende oud Een en twintig jaren, en Jan Kolenbrander, dagloner oud vyf en dertig jaren,
beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Zaturdag den
Tienden der maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten vyf
uren, in het huis No. 615 in Ziek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zestig Jaren is
overleden [#Hendrik] [√Henricus / renvooi en de doorhaling van het woord Hendrik goedgekeurd] van Dillen, dagloner, geboren in de gemeente Berg en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwenaar van wijlen Hendrina Reynold, en Zoon van wylen de Ehelieden Evert van
Dillen en Hendrika Janssen. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden Comparant, hebbende den laatstgenoemden Comparant na daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schryven. / G Egberts / v.Woelderen // [cc 27-6-2003/18-5-2006 tB]
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– Fredericus (Frerik) van Dillen:
17-8-1767: Frerik van Dillen, daghuurder, geb. 17-8-1767 (woonplaats: Etten); zie AHAdocument 8110906a nr. 705 // [cc 1982-1999 tB]
– Fredericus (Frerik) van Dillen:
14-7-1813: Frerik van Dillen, journalier (gem. Netterden); zie AHA-document 8130714a // [cc
1982-1999 tB]
– Fredericus (Fredrik) van Dillen:
17-6-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 17-6-1814 No 24 / In den Jare agtien
hondert en veertien den Zeventiende Junij des morgens agt uuren is voor ons Vice Burgermeester in Afweezendheid van den Burgermeester Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente
Netterden Canton gendringen Departement Van Gelderland Verscheenen Derk Nieuwenhuis
Landbouwer oud Vijf en Zestig en Hendrik Kaalberg dagloonder Oud Negen en twintig Jaren
bij de woonachtig in deeze Gemeente dewelke ons als Buurlieden verklaart hebben dat op den
Zestiende Junij des Nademiddags om een uur in het Huis No 266 [of 286?] is overleeden Fredrik Van dillen in den Ouderdom Van Zes en veertig Jaren, Zoon van Riek Jansen en wijlen
Evert van dillen hebbende gewoont in de gemeente Zeddam als dagloonders en hebben de getuigen met ons de Tegenwoordige acte geteekent na aan hun daar van voorlezing gedaan was. //
[cc 1982-1999 tB]
– Geertruida (Gertrudis) van Dillen:
4-11-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 551): 4. Nov: [1818.] / Baptizata est Gerarda / f: leg: Henrici
Schut, et Gertrudis Van Dillen Conj: / Susc: Hendrik Winters, et Joanna Rusink. // [cc 31-82007/7-4-2008 tB]
– Geertruida (Geertruid) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 15-5-1782 geboren (AHA-volgnr. 1478), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 234:
– Woonplaats: Varsselder
– Huisnummer: 181
– Aantal bewoners: 13 (dit is nr. 8)
– Naam: Geertruid van Dillen
– Geboortedatum: den 15 Mei 1782
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 5 Johanna Huntink vert[rokken] 1826 / No 7 A. StrateKort
[cc 10-6-2004/29-8-2004 tB]
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– Geertruida (Gertruida) van Dillen:
1-7-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 1-7-1879 No. 76 / Heden den Eersten der
maand July achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de
Laar Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Lucas Bosman van beroep Akkerbouwer oud acht en Vyftig jaren,
en Wilhelmus Kolks van beroep Akkerbouwer oud Vyf en Vyftig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Negen entwintigsten der maand
Juny achttien honderd negen en zeventig, des avonds ten acht uren, in het huis Wijk B No. 123
in Megchelen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vier en Zeventig Jaren
en Elf maanden Jacobus Timissen Arbeider, geboren in de gemeente Wehl en woonachtig
geweest in deze gemeente, echtgenoot van Frederika Epping, Zonder beroep wonende in deze
gemeente, Zoon van wylen de echtelieden Gerhardus Timissen en Gertruida van Dillen. / 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. / L Bosman / W Kolks / VDLaar. // [cc 5-4-2001/24-7-2002 tB]
– Georgius (Jurgen) van Dillen:
29-9-1759: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 19 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun
politieke rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Jurgen van Dillen
– Beroep: Valet Meunier
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 29. Septbr: 1759.
[cc 29-8-2008/29-10-2008 tB]
– Georgius (Jurrien) van Dillen:
23-5-1790: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1790. / [sc.: Maij.] 23. / Jurrien van Dillen.
J.M. gewoont hebbende onder Gendringen. / en Aleida Ter Stege, gewoont hebbende onder
Hengelo. / verzonden // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerarda) van Dillen:
12-11-1764: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1764 – / 12 nov: / Baptizatus est
Bernardus theunissen / p: est Hermanus theunissen / m: est Gerarda van Dillen / susceptus per
Margaretam Berentsen / tantum propter periculum mortis // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda (Gerritjen) van Dillen:
22-1-1818: Overlijdensregister Heerlijkheden Gendringen en Etten, 22-1-1818 No 6. / Heden
den twee en twintigsten der maand Januarij eenduizend achthonderd achttien, des voordemiddags om Tien uren zijn voor ons Mr Johan Leopold de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, geadsisteerd met Jan
Richard Boeveldt Lid der Gemeente Raad verschenen Berend Winters (Wz) Landbouwer oud
veertig jaren, en Gerrit Wolters Landbouwer oud Een en Zestig jaren, beide in deze Heerlijkheden woonachtig, dewelke verklaarden, dat op Dingsdag den Twintigsten der maand Januarij des
nademiddags ten negen uren ten – huizen No. [niet ingevuld] binnen de Gemeente Etten in den
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – Van DILLEN (nr. 40 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 17

ouderdom van Elf jaren is overleden Gerritjen van Dillen, Dochter van Hendrik van Dillen
Dagloner in Ziek woonachtig en van wylen Hendrina Reijnold. / En ons van de waarheid dezer
verklaring verzekert hebbende, is daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde registers geschreven, waarna dezelve na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend.
met de Comparanten. // Bernd Winters / Gart Wolters / De Haes Sen / JRBoeveldt // [cc (foto)
19-3-2010/12-6-2010 tB]
– Gerharda (Gerritjen) van Dillen:
7-1-1831: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 7-1-1831 No 4 / Heden den Zevenden der
maand January één duizend acht honderd een en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren,
zijn voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad
Doesborgh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan Hendrik Teunissen oud acht en dertig jaren,
van beroep Bakker / en Arend Wigmans oud Vyftig jaren, van beroep Lantaarnopsteker / beide
in deze Gemeente woonachtig; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zesden der maand
January des jaars achttien honderd een en dertig, des avonds ten Zes uren, in het huis No. 114
Wijk A binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en Zeventig Jaar is overleden Anna
Maria van den Bosch weduwe van Hendrik Wiegman schoonmoeder van de eerste Comparant
geboren alhier den derden December Zeventienhonderd vier en vyftig uit wylen de Ehelieden
Berend van den Bosch en Gerritjen van Dillen beiden hier ter stede overleden / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de beide Comparanten / J H Teunissen / A: Wigmans / F: Rijpperda // [cc
1982-1999 tB]
– Gerharda Cornelia (Gerritje Cornelia) van Dellen:
14-8-1873: Overlijdensregister gemeente Doesburg, 14-8-1873 No. 81. / Op heden den Veertienden der maand Augustus een duizend acht honderd drie en zeventig, zijn voor ons Godfried
August Baum, Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Doesborgh, in
het huis der Gemeente, verschenen, Cornelius Heilius de Bank oud een en vyftig jaren, van beroep oppasser, en Johannes Grandel oud veertig jaren, van beroep pakhuisknecht beide woonachtig binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard, dat op Dingsdag den twaalfden der
maand Augustus, dezes jaars, des namiddags ten drie uren, in het huis staande aan de Meipoortstraat Wyk B n: 19 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van veertien dagen is overleden Johannes Wilhelmus Lamping, geboren en wonende te Doesborgh, zoon van Andries Nicolaas
Lamping, winkelier, en van Gerritje Cornelia van Dellen, zonder beroep, beiden wonende te
Doesborgh / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, welke in de beide daartoe bestemde
Registers ingeschreven, na voorlezing door ons is geteekend met de Comparanten. / C H de
Bank / J: Grandel / Baum // [cc 7-9-2001/17-5-2002 tB]
– Gerhardus (Gerardus) van Dillen:
1-6-1723: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1723 / junius 1: / gerardus van Dillen:
/ p. evert van dillen / m: elsken vranken / sus: harmen wolters engel giese et hendrica te boekhorst // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Garrit) van Dillen:
15-1-1732: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1732 / 15 januarij: / garrit: / p: teunis
borckhorst / m: jenneken van dillen / sus: garrit van dillen et henrica borckhorst // [cc 19821999 tB]
– Gerhardus (Garritt) van Dillen:
12-12-1747 (AHA-volgnr. 74) / Bron: RBS 1775 (“Lijste der Dooden in de Stad Borg en
Rigterampt Doetinghem soo verre dezelve tot Borg begraven worden”), sub “Lijste van de
Dooden binnen de Stadt Ter Borgh overgegeven door Hermanus Berkhoff, Custos”: 1747. /
Overleden Den 12 Decembr / Een kint van Garritt van Dillen / Begraven Den 12 Decemb: //
[cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Garrit) van Dillen:
24-3-1749 (AHA-volgnr. 97) / Bron: RBS 1775 (“Lijste der Dooden in de Stad Borg en Rigterampt Doetinghem soo verre dezelve tot Borg begraven worden”), sub “Aantekeninge der Dooden binnen de Stadt Borgh Sedert de Maand Jannuarij 1749. overgegeven door Hermannus
Berkhoff Custos”: 1749. / Gestorven / Den 24 Maart / een kind van Garrit van Dillen / Begraven Den 25 Maart. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) van Dillen:
12-12-1773: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1773. / Decemb 12. / Gerrit van Dillen. Zoon
v.w. wolter van Dillen onder Seddam / en Maria Nienhuis [of Nieuhuis?] weduwe van wijl Hendrikus Beugel onder Gendringen / getrouwt. alhier 2 Jan 1774. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gart) van Dillen:
16-4-1788: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1788 / Den 16 April is [^de] vrou van
Gart van Dillen overleden // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gart) van Dillen:
8-10-1796: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1796 / Den 8 ocktober is Gertjen ter
Maat overleden de Meyt van Gart van Dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gart) van Dillen:
12-1-1804: RBS 757 (dodenboek N.H. kapel Megchelen): 1804 / Den 12 Januarij is Gart van
Dillen [overleden] // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerardus) van Dillen:
12-9-1805: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1805: / 12 Septemb. / baptizatus est Joannes / p: Bartholomaeus Borkus, / m. Dorothaea van Dillen. / Suscept: Gerardus van Dillen
Hendrina Ten Berken. / [onleesbare potloodkrabbel door deze inschrijving] // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Gerardus) van Dillen:
19-2-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 75): 19. Febr: [1812] / Baptizatus est
Gerardus / filius legitimus Bernardi van Dillen, et Aleidae Van Vorden Conj: / Suscepêre
Wolter Van Dillen, et Joanna Kempers. // [cc 22-3-2007/4-10-2008 tB]
– Gerhardus (Gerrit) van Dillen:
17-1-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 17-1-1814 No 5. / Heden den Zeventienden
der Maand Januarij, eenduizend achthonderd veertien, des nademiddags om Twee uren, is voor
ons Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen
Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd / Willem Janssen, oud Zevenënvijftig Jaren,
Dagloner woonachtig te Sillevold Gemeente van Terborg / welke ons een kind van het Vrouwelijk geslacht, heeft voorgesteld, den Zestienden der Maand van Januarij eenduizend achthonderd
veertien, des avonds om Tien uren uit hem declarant, en zijne huisvrouw, Maria Peters,
geboren, en aan hetwelk hij verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Theodora. / De
gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Gerrit van Dillen, oud
drieëndertig jaren, Herbergier woonachtig te Sillevold en van Hendrik Eggink oud Veertig
jaren, Dagloner woonachtig te Sillevold / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de Vader van het Kind en de
getuigen, ten gezegden dage en Jare. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Grades) van Dillen:
31-1-1816: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 31-1-1816 [ongenummerde akte nr. 8]:
Heden den Een en Dertigsten der maand Januarij een duizend achthonderd zestien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester, als Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Peter Bienen, Daghuurder oud vijf en vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van eenen Zoon welke zijne huisvrouw Johanna Luezink
oud acht en Twintig jaren, op Dingsdag den Dertigsten der maand Januarij voormeld, des
avonds ten half Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Jan / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid
van Joost Slotboom, Timmerman, oud vijf en Zestig jaren, en van Grades van Dillen,
Wielendraijer oud vijf en Twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door
den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde
Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens den
Secretaris; hebbende Peter Bienen verklaard niet te Kunnen Schrijven / J Slotboom / G: van
Dillen / E: J: Planten / G: C: Termaat Secret. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Grades) van Dillen:
1-3-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 1-3-1817 No 8. / Heden den Eersten der
maand Maart een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons
Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Grades van Dillen, Wielendraaijer oud
Zes en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte
van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Johanna Catharina Ten Ham oud Zes en
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twintig jaren, op Zaturdag den eersten der maand Maart voormeld, des morgens ten Zeven uren,
ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van
Johanna Hendrika / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Reinier
Seevinck verwer, oud vijf en vijftig jaren, en van Jan Fredrik Buiskes, gepensioneerde oud Zes
en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens de comparanten en den
Secretaris, uitgenomen Jan Fredrik Buiskes welke verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / G:
van Dillen / R: Sevink / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Grades) van Dillen:
8-4-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 8-4-1817 No 12. / Heden den Achtsten der
maand April een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons
Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Harmanus Kok, Kledermaker oud Zes en
veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Derkjen Wesselink oud vijf en dertig jaren,
op Zondag den Zesden der maand April voormeld, des nademiddags ten half vier uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Antonia
/ waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Mozes Marcus
Vredenburg, Koopman, oud negen en vijftig jaren, en van grades van Dillen, wielendraaijer
oud Zes en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant
als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens twee der voormelde
comparanten en den Secretaris, hebbende den anderen verklaard niet te Kunnen Schrijven. /
Harmanus kok / G: van Dillen / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Grades) van Dillen:
16-4-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 16-4-1817 No 14. / Heden den Zestienden
der maand April een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om Elf uren, is voor
ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Jan Anthonij Colenbrander Timmerman oud vier en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Alberdina Mellendijk
oud vier en twintig jaren, op Woensdag den Zestienden der maand april voormeld, des nagts ten
één uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen
geven van Harmina gesina / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
Reinier Seevink verwer en glazenmaker, oud vijf en vyftig jaren, en van grades van Dillen,
Wielendraaijer oud Zes en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door
den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde
Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens de
voormelde Comparanten en den Secretaris / Jan Anthony Colenbrander / R: Sevink / G: van
Dillen / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gerhardus (Grades) van Dillen:
6-5-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 6-5-1817 No 17. / Heden den Zesden der
maand Meij een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons
Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Peter Bienen, Daghuurder oud Zes en
vijftig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Johanna Luezink oud negen en twintig jaren,
op Dingsdag den Zesden der maand Meij voormeld, des morgens ten Zes uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van Johanna Sijbilla /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Joost Slotboom Timmerman, oud Zes en Zestig jaren, en van grades van Dillen, wielendraaijer oud Zes en twintig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze
mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk
voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens de getuigen en den Secretaris, hebbende
Peter Bienen verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J Slotboom / G: van Dillen / E: J: Planten /
G: C: Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Grades) van Dillen:
11-8-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 11-8-1817 No 24. / Heden den Elfden der
maand Augustus een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om Elf uren, is voor
ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der
Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Elisabeth Heijtink, weduwe van Berend Bulsink oud twee en Zeventig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van eenen Zoon welke [#zijne huisvrouw] Antonia goossen
oud acht en Twintig jaren, op Zondag den Tienden der maand Augustus voormeld, des avonds
ten Zes uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke [hij>] zij verklaard heeft de voornaamen te
willen geven van Jan Fredrik / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid
van Joost Slotboom Timmerman, oud Zes en Zestig jaren, en van grades van Dillen, wielendraaijer, oud Zes en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den
comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers
overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens de voormelde
comparanten en den Secretaris. / wedu Bulsink / J Slotboom / G: van Dillen / E: J: Planten / G:
C: Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 19-2-1811 geboren (AHA-volgnr. 3811), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 586:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 441
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 8)
– Naam: Gerrit [van Dillen]
– Geboortedatum: den 19 Febr 1811
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 9-9-2004/6-4-2005 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) van Dillen:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van
Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
Sub «GEMEENTE WISCH» – volgnummer 12a (met inkt):
Een Stukje woeste grond tegen het huis van Gerrit van Dillen te Terborg gelegen, vermeten
onder Wisch Sectie A. No 269 op 1 roede 44 ellen. – Kooper Gerrit van Dillen Kastelein te
Terborg.
[cc 27-2-2007/4-6-2007 tB]
– Gerhardus (Gerrit) van Dillen:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van
Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
Sub «GEMEENTE ETTEN / BUURSCHAP WARM» – volgnummer 36:
Een Stuk Bouwland en Weidegrond, bij het huis van Jan te Kaat, en naast de heg van Domine
van Woelderen, aan de straat van Warm naar Etten gelegen, «de Heg» genaamd, bekend bij het
Kadaster Sectie B,
No. 178 voor Weiland, groot 71 roed. 30 ell.
[No.] 179 [voor] Bouwland, [groot] 96 [roed.] 30 [ell.]
Te zamen groot 1 bund. 67 roed. 60 ell.
[Kooper:] Gerrit van Dillen Kastelein te Terborg
[cc 27-2-2007/14-6-2007 tB]
– Gerhardus (Gerrit) van Dillen:
10-6-1842: Kantongerecht Terborg, Civiele Processen anno 1842 (Rijksarchief Arnhem,
archiefblok 0107, inv.nr. 157): No 74. / Heden den Tienden Juny van den Jare Achttienhonderd
twee en veertig verschenen voor ons Hendrik Rogge Kantonregter te Terborg, Arrondissement
Zutphen, Provincie Gelderland met den Griffier geadsisteerd / Gerrit van Dillen Logementhouder en Hendrik Weenink Kuiper, beide wonende in Terborg; in hoedanigheid als gezamentlyke
schatters of deskundigen, ten einde te waarderen de roerende en onroerende goederen welke
aanwezig zyn in den boedel bezeten geweest by Derksen (!) Rentink, zonder beroep, in Terborg
woonachtig en wylen haren Eheman Hendrik Jan Salemink te Terborg overleden op den Een en
Twintigsten April van dit Jaar, Zynde de Comparanten volgens derzelver verklaring tot deze
schatting verkozen en benoemd door de by dezen boedel ge Interesseerdens. – / En hebben
Comparanten den Eed voor ons afgelegd dat zy de voorgenomen Schatting, te Zamen, ter
Goeder trouw en op de Opregte waarde der goederen Zullen Doen Verrigten. / Van welke
Eedsaflegging Wy hebben opgemaakt dit Proces Verbaal en hetzelve na gedane voorlezing met
de Comparanten en den Griffier ondertekend voor welke werkzaamheden wy hebben berekend
eene halve Vacature / DWB [= D.W. Bosboom] de Wildt Griffr / G: Van Dillen / H Weenink /
Rogge // Geregistreerd te Terborg den elfden Juny 1800 tweeënveertig, deel tien, folio negenendertig verso vak vyk [lees: vyf?]. Ontvangen voor vast regt tachtig cent makende met achtendertig opcenten een gulden tien en een halve cent /: een blad zonder renvoyen/ f 1.105 / De ontvanger, [Mr Gerhardus Bernardus] Visscher // [cc 24-2-1999/31-5-2001 tB]
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– Gerhardus (Gerrit) van Dillen:
15-1-1844: Overlijdensregister gemeente Wisch, 15-1-1844 No 3. / Heden den vyftienden der
maand January één duizend acht honderd vier en veertig, zijn voor ons Willem Barend Aalbers,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Kroets oud drie en vijftig jaren, Bakker en Hendrik te Leuken oud
vier en veertig jaren, Timmerman beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben
verklaard, dat op den veertienden der maand January des jaars achttien honderd vier en veertig,
des avonds ten Zeven uren, te Terborg in het huis, No. 85 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zestig jaren is overleden Christina van Dillen, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te Terborg, weduwe van Thomas Klawer, en dochter van wijlen de Ehelieden
Gerrit van Dillen en Berendiena Bosman / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de Comparanten / H. Kroets / H te Leuken / WBAalbers // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerhardus) van Dillen:
10-3-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 10-3-1863 No. 24 / Heden den tienden Maart
achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Gerhardus van Dillen oud negen en veertig jaren, van beroep arbeider en Jacobus Klaassen oud negen
en veertig jaren, van beroep dagloner beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben
verklaard, dat op den tienden Maart dezes jaars, des morgens ten vier uren, in het huis N o. 14a in
Kilder binnen deze Gemeente, in den ouderdom van een jaar en negen maanden is overleden:
Johannes Ebbers, buiten beroep geboren en wonende in deze Gemeente, zoon der echtelieden
Theodorus Ebbers en Anna Ophuizen dagloners wonende te Kilder voormeld. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met den eersten aangever hebbende
de tweede als onkundig in ’t schryven verklaard niet te kunnen teekenen. / G V Dillen / C v
Hugenpoth // [cc 14-6-2000/14-1-2002 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerrit Jan) van Dielen:
25-1-1818: Overlijdensregister gemeente Wisch, 25-1-1818 No 6 / Heden den vyf en twintigste
der maand Januarij een duizend acht honderd en achttien, des voormiddags om Elf uren, zijn
voor ons Jan Hendrik Pliester Schout van Wisch, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat in het
Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Swarts oud Zes en dertig
jaren, Schoenmaker / en Gerrit Jan van Dielen oud Vyf en dertig Jaaren [nogmaals: jaren],
Schoenmaker / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Vier en twintigste der maand Januarij des jaars achttien honderd en achttien, des morgens ten
Vyf uren, in het huis No. 52 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en tagtig jaren is
overleden Jan Berend Meij Timmerman, weduwenaar van Catharina Huimers / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons is
onderteekend met de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Gesina (Geeske) van Dille:
9-5-1756: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1756. / den 9. Meij / Albert Veltkamp, /
Zoon van wijlen Harmen Veltkamp uijt wijken onder Gendringen / en Geeske van Dille, Dogter
van Hendrick van Dille uijt Etten. / den 30 Meij hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Gesina) van Dillen:
2-12-1794: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1794 / 2da decemb. / baptizata e~ Bernardina / p: Rutgerus van Dillen / m. Getrudis Borkens. / suscept. joannes Wilhelmus Borkus
[<Borkens.] Gesina van Dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Geesken) van Dillen:
6-4-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 6-4-1814 No 19. / Heden den Zesden der
Maand April eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Tien uren, is voor ons
Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen
Staat, der Gemeente van Terborg, gecompareerd / Hendrika Boenink, weduwe van Johannes
van Reeken, oud Vijftig Jaren, [in de marge: /:goedgekeurd:/ vroedvrouw.] woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg / welke ons een kind van het Vrouwelijk geslacht, heeft voorgesteld, den Zesden der Maand van April eenduizend achthonderd veertien, des morgens om Twee
uren uit Geesken van Dillen, zonder beroep, woonachtig te Terborg geboren, en aan hetwelk de
Moeder verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Arnolda. / De gezeide verklaring en
voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Jan Wetink oud drieënvijftig jaren, Timmerman woonachtig te Terborg, en van Gradus Luckesen oud Tweeënveertig jaren, Dagloner woonachtig te Terborg / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane
voorlezing hebben wij geteekend met de verklaardersche en getuigen ten gezegden dage en Jare.
// [cc 1982-1999 tB]
– Gesina (Geesken) van Dillen:
2-7-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 2-7-1814 No 32 / Heden den Tweeden July
eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons Hendrik Willem
Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat, der Gemeente
van Terborg, gecompareerd Hendrica Boenink, weduwe van Johannes van Reeken, oud Vijftig
Jaren, Vroedvrouw, woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg, welke ons een kind van het
Mannelijk geslacht, heeft voorgesteld, den eersten der Maand van Julij eenduizend achthonderd
veertien, des Morgens om Zeven uren uit Geesken van Dillen, zonder beroep, oud Vyfëntwintig Jaren, woonachtig te Terborg geboren, en aan hetwelk de moeder verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Johan Baptist / De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in
tegenwoordigheid van Derk Lammers oud achtenveertig jaren, Blaauwverwer, schoonvader,
woonachtig te Terborg en van Hendrik Sillevold oud zesëndertig jaren, Dagloner woonachtig te
Terborg / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de aangeefster, hebbende de bovengenoemde getuigen, op onze
gedane requisitie om te tekenen, verklaard niet te Kunnen Schrijven. / hendrika boenink /
Pliester vice Burgemr // [cc 1982-1999 tB]
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– Gesina (Geesken) van Dillen:
10-9-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-9-1830 No 79 / Heden den tienden der
maand September een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons
[#(voorgedrukt): Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [√Jan Richard Boeveldt, fungerend /
goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Jan Kraienbrink, Landbouwer oud
twee en veertig jaren, en Jan Kreitenberg, Smit oud acht en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Vrijdag den tienden der maand
September een duizend acht honderd dertig, des morgens ten Vyf uren, in het huis No. 579 in
Etten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Drie en Vyftig Jaren is overleden. [lees:
overleden:] Jan Veldkamp, eigenwerkdoende, geboren en woonachtig geweest in deeze gemeente, ongehuwd Zoon van wylen de Ehelieden Aalbert Veldkamp en Geesken van Dillen / 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 / H J: Kraienbrink / Jan
Kreijtenberg / J R Boeveld // [cc 23-11-2001/8-6-2006 tB]
– Gisberta (Gisbertha) van Dillen:
20-4-1755: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1755. / dito [= den 20. April.] / Adolph
Scholten Zoon van Lambertus Scholten uijt Ulft onder Gendringen / en Gisbertha van Dillen
Dogter van wijlen Wolter van Dillen uijt Zeddam dog woonende onder Ulft / dese zijn den 11.
Meij hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Gisberta (Gijsberta) van Dillen:
27-9-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1758 / 27: 7bris / Baptizata est
Catharina / Parentes Henricus Aalders et Hendrina Van Dillen. / patrini Henricus Aalders et
Gijsberta Van Dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
21-1-1731: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1731 / 21 januarij / teunis borckhorst
et jenneken van dillen: / testes derck kragten et hendrina van dillen et trientjen van dillen. //
[cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
16-6-1733: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1733. / junius: 16. / engelbertus. / p
teunis borckhorst / m: jenneken van dillen: / sus: derck winters et hendrina van dillen. // [cc
1982-1999 tB]
– Hendrica (Henrica) van Dillem:
14-7-1750: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1750 / julius 14 / engelbertus / p: arent
van dillen / m: ida bloemer: / lev engelbert Borckes et henrica van dillem // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
24-1-1751: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1751. / den 24. Jan: / Hendrick Aalders
wedewenaer van wijlen Anneken Schoemaakers uijt Voorst onder Gendringen. / en Hendrina
van Dillen; Dogter van wijlen wolter van Dillen gewoondt hebbende in ’s Heerenberg. / dese
zijn den 14 Febr: hier gecopuleert // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
13-1-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757. / 13 Januarii / Baptizatus est
Joannes / parentes Henricus Alders et Hendrina van dillen / patrini Henricus van dillen et
Theodora Lemminghs. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
18-6-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757 / 18 Junii / Baptizata est
Elisabeth / parentes Albertus veltkamp et Bernardina van dillen / patrini [#matth] mathias
veltkamp et helene Henrica veltkamp / Hendrina van dillen testis. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
1-9-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1758 / 1 Septembris. / Baptizatus
est Joannes Henricus gerardus / parentes Joannes grevink et gerharda Lüervinck / patrini
Joannes Overgoor et Hendrina van Dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
27-9-1758: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1758 / 27: 7bris / Baptizata est
Catharina / Parentes Henricus Aalders et Hendrina Van Dillen. / patrini Henricus Aalders et
Gijsberta Van Dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendriena) van Dillen:
4-10-1758: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1758 / den 4 october is hendriena
[<hendriana] van dillen over leede // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
1-7-1759: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1759. / den 1 Julij. / Hendrick Alders,
weduwenaer van wijlen Hendrina van Dillen uijt Voorst onder Gendringen / en Geesken
Overgoor, Dogter van Jan Overgoor uijt Our onder Gendringen. / dese zijn den 22 Julij hier
gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Henrica) van Dille:
26-1-1766: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1766 – / 26 januarij / matrimonio
juncti sunt Henricus van dillen et maria Dercksen / testes fue~re Henrica van dille et
Aldegondis Borckes. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
16-11-1770: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1770 – / 16 novb: / Baptizatus est
Hermanus / p: est jacobus the boekhorst / m: est Gertrudis Hudenraat / susceptus per Joannem
[the boek ->] boerboom et Hendrinam van dillen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
7-4-1791: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1791. / 7ma aprilis. / baptizata e~
wilhelmina / p: Rutgerus van Dillen, / m: Gethrudis Borckus [<Borckens]. / Suscept: Gerardus
joannes ijdinck, hendrina van Dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Henrica) van Dillen:
2-8-1797: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1797 / 2da Augusti baptizata e~ [#Anna]
Johanna / p. Bartholomaeus Borkus [<Borkens]. / m. Dorothaea Van Dillen. / Suscept: Theodorus Borkens., Henrica van Dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
6-10-1797: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1797 / 6ta octobris / baptizatus e~ Gerardus. / p: Gerardus Wissink / m: Getrudis Meijnen / Suscept: Theodorus Borkens. Hendrina
Van Dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
16-3-1808: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1808. / 16 martii / baptizatus est Henricus / p: Bernardus Winters / m. Joanna Borkus. / Suscept: Bartholomaeus Borkus, Hendrina
Van Dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
15-12-1811: TJT 64.7 (Gendringen, Etten en Netterden, overleden): Hendrina van Dillen /
Gendringen (15-12-1811) // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
3-3-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 3-3-1814 No 9 / In den Jare agtienhondert en
Veertien derde maart S’morgens half tien is voor ons Vice burgermeester bij Absentie Van den
Burgermeester der gemeente Netterden Canton Genderingen Departement van den bovenijssel
Verscheenen Derk Heister timmerman Oud drie en Vijftig Jaar en Arent te Raaij Landbouwer
Oud Negen en veertig Jaar bijde woonachtig in deeze gemeente Welke Ons als buurlieden verklaart hebben dat op den Eersten maart, S’nademiddags vijf uuren in het huis No 17 is overleeden Johanna Winters in den Ouderdom van Negen en veertig Jaar Boerin Woonachtig in deeze
gemeente Ehevrouw van Jan Reimer en dochter van wijlen Hendrik Winters en Hendrina van
Dillen Landbouwer Woonachtig in Etten en hebben de getuigen met ons de tegen woordige
Acte geteekent na aan hun daar van Voorleezing gedaan was. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
30-1-1815: Huwelijksregister gemeente Netterden, 30-1-1815 No. 1 / In het jaar achttien
honderd vijftien [den] dertigste Januarij, des avonds vijf uuren zijn voor ons vice Burgemeester,
in afweezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Everhardus Reymer
Landbouwer, oud drie en dertig jaren, geboren te Rinderen, wonende te Griethuisen, Canton
Cleef, gouvernement van Neder en Middel Rhijn meerderjarige zoon van Susanna van Laak,
Boerin woonagtig in de Gemeente voornoemd [renvooi in de marge: alhier tegenwoordig en
toestemmende] en wijlen Wilhelmi Reijmer, overleeden, volgens de hier aan Geannexeerde
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Dood Attest ter eenre; – en Maria Reijnholt Boerin, oud zeven en twintig jaren, geboren te
Netterden, woonachtig te Netterden, meerderjarige dochter van Derk Reijnholt, en Johanna
winters als Landbouwers overleeden in deze Gemeente Grootouders waaren van de vaders
Zijde, Derk Reijnholt en Maria Weijers, van de moeder Zijde, Hendrik Winters en Hendrina
van Dillen, alle overleeden volgens hier bij zijnde Dood attesten ter andere zijde; dewelke ons
hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken, waarvan de
afkondigingen binnen deze Gemeente ter gewoner plaatse zijn geschied, op Zondag den
vijftiende Januarij en op Zondag daar aan volgende, den twee en twintigste January agtien
hondert vijftien, welke afkondigingen, meede hebben plaats gehad, in de gemeente Griethuisen,
Gouvernement van neder en Middel Rhijn; zoo hebben wij, daar ons geene verhindering tegens
dit huwelijk is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, alle de bij de Wet vereischte
stukken voorgelezen, alsmede het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek van den titel
over het Huwelijk; en hebben, aan elk der aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij zich tot
man en vrouw nemen wilden, waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven
zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Everhardus Reymer en Maria Rynholt door
het huwelijk zijn vereenigd, van al het welk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Derk Heyster Landbouwer, oud twee en Zestig Jaaren, Arent te Raay, landbouwer, oud
vijftig Jaaren, Jan Wiltink, veldwagter, oud agt en dertig Jaaren, Derk Heister timmerman, oud
drie en vyftig Jaaren, alle woonagtig in deze gemeente, en hebben met ons deze acte getekent,
op dag en Jaar als booven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) van Dillen:
19-4-1816: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 19-4-1816 [ongenummerde akte nr. 21]:
Heden den Negentienden der maand April een duizend achthonderd zestien, des voordemiddags
om half eee uren, is voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester, als Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Jan Willem
van Dillen Schoenmaker oud negen en Twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke
ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw
Catharina Janssen Grube oud dertig jaren [nogmaals (voorgedrukt):] jaren, op vrijdag den
negentienden der maand April voormeld, des morgens ten vijf uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrika / waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jacobus Jonkman, Timmerman, oud Veertig
jaren [nogmaals (voorgedrukt):] jaren, en van Harmanus Garvelink, Herbergier oud een en
Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen
ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens de voormelde Getuigen, en den
Secretaris, hebbende de vader van dat Kind verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J: Jonkman /
H: Garvelink / E: J Planten / G: C: Termaat Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 12-10-1817 geboren (AHA-volgnr. 4646), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 774:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 553
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 4)
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– Naam: Hendrika [van Dillen]
– Geboortedatum: den 12 Octob 1817
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Timmerman
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1 Arend van Dillen tot en met 5. vertrokken Mei 1828 na[ar]
Wisch // [cc 11-11-2004/2-6-2005 tB]
– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 1795): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw
Archief gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Ooij-poort Straat
– Huisnummer: C 382
– Aantal personen: 5 [dit is nr. 2]
– Naam: Hendrina van Dillen
– Leeftijd: 44 jaar
– Geboorteplaats: Terborg
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde vrouw”)
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Roomsch
– Aanmerkingen: –
[cc 10-10-2003/13-12-2003 tB]
– Hendrica (Hendriena) van Dillen:
20-9-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-9-1830 No 80 / Heden den twintigsten
der maand September een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten Negen uren, zijn
voor ons [#(voorgedrukt): Mr. Frederik Willem Jacob de Haes,] [√Jan Richard Boeveldt,
fungerend / goedgekeurd] Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Hendrik Jan Kraienbrink, Landbouwer
oud twee en veertig jaren, en Wouter Kersjes, dagloner oud Vyf en Zeventig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Maandag den twintigsten der maand September een duizend acht honderd dertig, des morgens ten Vyf uren, in het
huis No. 581 in Etten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Acht en Vyftig Jaren is
overleden. [lees: overleden:] Gerritje Winters, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest
in deeze Gemeente, huisvrouw van Jan Hendrik Eltink, en dochter van wylen de Ehelieden Hendrik Winters en van Hendriena van Dillen, / En ons van de waarheid dezer verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is
onderteekend. / met den eersten Comparant verklarende den tweeden Comparant op aanmaning
om te teekenen niet te kunnen Schrijven / H J: Kraienbrink / J R Boeveld // [cc 23-11-2001/7-62006 tB]
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– Hendrica (Hendrina) van Dillen:
8-12-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 8-12-1843 No 69. / Heden den achtsten
der maand December achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Bernadus te Kaat, van beroep Klompenmaker oud Zeven en
twintig jaren, en Derk Onstein, van beroep daglooner, oud Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den Zevenden der maand
December achttien honderd drie en veertig, des morgens ten tien uren, in het huis No. 610 in
Warm, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vijf en Zeventig jaren is overleden Hendrik
Winters, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Hendrina Schut, Landbouw doende, in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden
Hendrik Winters en Hendrina van Dillen. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in
de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons onderteekend met den eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde,
daartoe door ons aangezocht zynde, verklaard niet te Kunnen schryven, als zulks niet geleerd
hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrika) van Dillen:
12-2-1844: Overlijdensregister gemeente Wisch, 12-2-1844 No 12. / Heden den Twaalfden der
maand Februarij één duizend acht honderd vier en veertig, zijn voor ons Willem Barend
Aalbers, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Provincie
Gelderland, verschenen Hendrik Weenink, oud twee ën zestig jaren, Kuiper en Petrus Johannes
Braam, oud twee ën dertig jaren, Winkelier beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons
hebben verklaard, dat op den Elfden der maand Februarij des jaars achttien honderd vier en
veertig, des nachts ten twee uren, te Terborg in het huis, No. 92 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van drie ëntwintig Jaren is overleden Theodora Reintjes, zonder beroep, geboren en
woonachtig geweest te Terborg, Dochter van Bernadus Reintjes, Metselaar en Hendrika van
Dillen Echtelieden wonende te Terborg. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de Comparanten. / H Weenink / P:J:Braam / WBAalbers // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica Arnolda (Henrica Arnolda) van Dillen:
4-10-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 4-10-1817 No 35. / Heden den vierden der
maand October een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om half twaalf uren, is
voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Jan Hendrik van Dillen, Barbier
oud een en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken
acte van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Elisabeth van Dillen oud dertig
jaren, op Zaturdag den vierden der maand October voormeld, des morgens ten half Zeven uren,
ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van
Henrica Arnolda / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Reinier
Seevink, verwer en glazenmaker, oud vijf en vijftig jaren, en van Jan anthonij Colenbrander oud
Vier en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens de voormelde compaDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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ranten en den Secretaris. / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris. / J H van Dillen / R: Zevink
/ Jan Anthony Colenbrander // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Dillen:
29-7-1726: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): ged. 29-7-1726 / Hendrina / d.v.
Beerndt Plueren en Aleijda Beerntsen; / suscept: Henricus Van Dillen en Aleijda Plueren. // [cc
1982-1999 tB]
– Hendricus (Henrick) van Dillen:
1-5-1752: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1752 / majus 1 / theodorus / p: teunis
borckes / m: jenneken van dillen: / lev garrit borckes henrick van dillen et jenneken [niet
ingevuld] // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) van Dille:
9-5-1756: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1756. / den 9. Meij / Albert Veltkamp, /
Zoon van wijlen Harmen Veltkamp uijt wijken onder Gendringen / en Geeske van Dille, Dogter
van Hendrick van Dille uijt Etten. / den 30 Meij hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Dillen:
13-1-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757. / 13 Januarii / Baptizatus est
Joannes / parentes Henricus Alders et Hendrina van dillen / patrini Henricus van dillen et
Theodora Lemminghs. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) van Dillen:
29-1-1764: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1764. / den 29 dito. [= Jan:] / Hendrick
van Dillen, J:M uijt Aanholt / en Berendin Knippenborg uijt Ulft onder Gendringen / beijde
thans woonende in Aanholt. / dese zijn den 19. Febr: hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Dillen:
26-1-1766: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1766 – / 26 januarij / matrimonio
juncti sunt Henricus van dillen et maria Dercksen / testes fue~re Henrica van dille et
Aldegondis Borckes. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Dillen:
1767: Inventaris van het archief der N.H. gemeente Etten-Ulft (1754-1960), nr. 33: Verklaring
onder ede van Enneken Leenders, weduwe van Derk Gosselingh, Ariaen Jansen en Derk Kroesen, als achtereenvolgende pachters van een “caetsteedje” onder Etten, “den Elsenpas” en het
“Calvermaetjen” genaamd, eigendom van Hendrik van Dillen, dat zij het bijbehorende recht
van opdrift op de “gemeene IJssul” hebben genoten en voldaan hebben aan de bijbehorende
plichten, zonder daarin ooit door de rotmeester of anderen bekritiseerd te zijn, 1767. (1 stuk). //
[cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Henricus) van Dillen:
14-6-1770: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1770 / 14 junij / Baptizata est Arnolda
/ p: est joannes Henricus Looman / m: est Joanna Hagemans / suscepta per Henricum van
dillen et bernardam borckes. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Dillen:
22-12-1771: Hendrik van Dillen, akkerman, geb. 22-12-1771 (woonplaats: Etten); zie AHAdocument 8110906a nr. 673 // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Dille:
17-11-1778: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1778 / [tussen 17 9vemb: en 30 xbris]
/ Baptizatus est Gerardus joannes / p est gerardus Egbers / m est bernarda Borckens / susceptus
per Henricum van dille et gertrudem borckens // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Dillen:
30-1-1786: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1786 / eadem die [= 30 jan] Baptizatus
est jacobus / p: est fredericus krom / m: est antonia ven der bosch / susceptus [#suscepta] per
Henricum van dillen et Aldegondem Borckens. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Dillen:
25-3-1789: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1789. / 25 martii / baptizatus est
Henricus / p: Ruthgerus van Dillen. / m: gethrudis Borckus [<Borckens]. / suscept: Henricus
van Dillen Theodora ten binsel. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Dillen:
30-1-1793: R.K. Etten, getrouwd 30-1-1793: Arnoldus Kragten en Joanna Gethrudis Bolwerck;
/ get.: Henricus van Dillen en Elsken Polmans. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Dillen:
22-12-1795: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1795 / 22da decemb: / matrimonium
iniit Everhardus The boekhorst Cum Wilhelmina Elsings, / Coram testibus Henrico van dillen
et elsken polmans. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Dillen:
28-3-1796: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1796 / 28sa Martii. / e~ baptizata
Aleijdis. / p: [#Engelb] Bartholomaeus Borkus [<Borkens] / m: Dorothea van Dillen. / Suscept:
Henricus van Dillen. Bendina Tenbercken. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henr:) van Dillen:
19-11-1797: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1797. / 19na novembris / matrimonio
juncti sunt Bernardus Winters et Joanna Borkens, / testes sunt Henr: van dillen et Ber[t?]:
Borkens. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (H:) van Dillen:
8-10-1801: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1801 / 8va octobris / Engelbertus
Egbers, et aleidis Winters. / testes sunt H: [#van dill] van dillen, et F: Borkus. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Dillen:
27-6-1804: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1804. / 27 Junii / Harmannus Berntzen
et Bernardina Borkus. / testes Bern. Kraan et Henricus van dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Dillen:
27-5-1806: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1806. / 27 maji / matrimonio juncti
sunt Gerardus Joe~s ten Kaate et Elisabeth Schut. / Coram testibus Hendrina te Boekhorst, et
Henrico Van Dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Dillen:
6-5-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-5-1811 (ongenummerde en volledig met
de hand geschreven akte nr. 20): [in de marge:] Janna Egbers / d. 6. Maij 1811. // Op heeden
den Zesden van de Maend Maij Een duizend agthonderd en Elf des nademiddags drie Uuren
Zyn voor mij Johan Richard Boeveldt Adjoinct Maire van Gendringen in het Arrondissement
Zutphen Departement den BovenYssel, doende als hier toe Speciaal Geauctoriseert de functien
van Publiquen Amptenaar des Burgerlijken Staats Gecompareert Hendrik van Dillen Daghuurder oud drie en dertig Jaeren en Jan VerHeij Daghuurder oud Vierenveertig Jaeren beijde Wonende in het Canton Gendringen Arrondissement Zutphen Departement den BovenYssel, dewelke hebben verklaard dat Janna Egbers dogter van Engelbart Egbers en Everdina Hoeven
Ehelieden oud Zes Jaeren en tien maanden ongehuwd overleden is op den Zesden van deeze
maand Maij te Een Uur des morgens ten huize van derzelver ouders in Ziek, / op welke Verklaring aan mij gedaan, ik deeze acte heb opgemaakt, die de hiervoorgenoemde perzonen Zeggende bijde Naburen van de Overleden (!) te Zijn met mij hebben Getekent. // de eerste getuige
Verklarende niet te Kunnen Schrijven heeft dit merk gezet. [de letter «H»] / de twede Getuige
Verklarende niet te Kunnen Schrijven heeft dit merk gezet. [een plusteken] / J.R.Boeveldt // [cc
(ae/aa?) (foto) 3-4-2010/12-6-2010 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Dillen:
14-6-1816: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 14-6-1816 No 25 / Heden den Veertienden
der maand Junij eenduizend achthonderd en zestien, des middags om twaalf uren, zijn voor ons
Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Steven Berendsen Timmerman oud
Vyftig jaren, uit de Buurschap Gaanderen / en Gerretjan Wentink Bouwman oud Negenendertig
jaren uit de Buurschap Gaanderen / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben
verklaard, dat op den Veertienden der maand Juny des jaars 1816, des morgens ten twee uren, in
het huis No. 236 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zestien jaren is overleden Hendrik van Dillen zoon van Wolter van Dillen en Agnis Reinholt / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. //
[cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) van Dillen:
22-1-1818: Overlijdensregister Heerlijkheden Gendringen en Etten, 22-1-1818 No 6. / Heden
den twee en twintigsten der maand Januarij eenduizend achthonderd achttien, des voordemiddags om Tien uren zijn voor ons Mr Johan Leopold de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, geadsisteerd met Jan
Richard Boeveldt Lid der Gemeente Raad verschenen Berend Winters (Wz) Landbouwer oud
veertig jaren, en Gerrit Wolters Landbouwer oud Een en Zestig jaren, beide in deze Heerlijkheden woonachtig, dewelke verklaarden, dat op Dingsdag den Twintigsten der maand Januarij des
nademiddags ten negen uren ten – huizen No. [niet ingevuld] binnen de Gemeente Etten in den
ouderdom van Elf jaren is overleden Gerritjen van Dillen, Dochter van Hendrik van Dillen
Dagloner in Ziek woonachtig en van wylen Hendrina Reijnold. / En ons van de waarheid dezer
verklaring verzekert hebbende, is daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde registers geschreven, waarna dezelve na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend.
met de Comparanten. // Bernd Winters / Gart Wolters / De Haes Sen / JRBoeveldt // [cc (foto)
19-3-2010/12-6-2010 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Dillen:
20-5-1818: Overlijdensregister Heerlijkheden Gendringen en Etten, 20-5-1818 No 26. / Heden
den Twintigsten der maand Mei eenduizend achthonderd achttien, des nademiddags om vyf
uren zijn voor ons Mr Johan Leopold de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, geadsisteerd met Johan Richard
Boeveldt Lid der Gemeente Raad verschenen Berend winters Akkerman oud Een en veertig
jaren, en Hendrik van Dillen Dagloner oud twee en veertig jaren; beide in deze Heerlijkheden
woonachtig, dewelke verklaarden, dat op Maandag den achttienden der maand Mei des na de
middags ten vijf uren ten – huize No. 47 binnen de Gemeente Etten in den ouderdom van Acht
jaren is overleden Arnoldus Egberts Zoon van Engelbert Egberts Timmerman en van Everdina
Hoeven Ehelieden in Ziek Woonachtig / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekert
hebbende, is daarvan deze akte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde registers geschreven, waarna dezelve na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. met Winters nadat van
Dillen daartoe aangezocht verklaard had van niet te Kunnen Schrijven // Bernd Winters / De
Haes. Sen / JRBoeveldt // [cc (foto) 20-3-2010/12-6-2010 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 25-12-1775 geboren (AHA-volgnr. 5037), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 867:
– Woonplaats: Ziek
– Huisnummer: 613
– Aantal bewoners: 3 (dit is nr. 1)
– Naam: Hendrik van Dillen
– Geboortedatum: den 25 Decemb 1775
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 25-11-2004/29-6-2005 tB]
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– Hendricus (Hendrik) van Dielen:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 5047), Bevolkingsregister gem. Gendringen,
inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 868:
– Woonplaats: Ziek
– Huisnummer: 614
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 8 [ongenummerd ingeschreven onder nr. 1])
– Naam: Hendrik van Dielen
– Geboortedatum: [niet ingevuld]
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Hendrik Roelofsen [#ver], de Wed~ D Huisman & Willemina
Huisman vertr.
[cc 25-11-2004/29-6-2005 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Dielen:
16-5-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-5-1831 No 54. / Heden den Zestienden
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 van Dielen,
Landbouwer, oud Dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Elisabeth Roelofsen, Zyne huisvrouw oud Zes en twintig jaren, op Zaturdag den Veertienden der
maand Mei een duizend acht honderd een en dertig, des namiddags ten Zes uren, ten huize van
hem Comparant in Ziek binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Johannes / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Tombergs, Landbouwer oud Veertig jaren, en Hendrik
Rosier timmerman, oud drie en Veertig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve
in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is
onderteekend. / met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik/Henricus) van Dillen:
10-8-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 10-8-1833 No 51 / Heden den Tienden
der maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig, des voormiddags om negen uren
zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Egberts,
eigenwerkdoende oud Een en twintig jaren, en Jan Kolenbrander, dagloner oud vyf en dertig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op heden Zaturdag
den Tienden der maand Augustus een duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten vyf
uren, in het huis No. 615 in Ziek binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zestig Jaren is
overleden [#Hendrik] [√Henricus / renvooi en de doorhaling van het woord Hendrik goedgekeurd] van Dillen, dagloner, geboren in de gemeente Berg en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwenaar van wijlen Hendrina Reynold, en Zoon van wylen de Ehelieden Evert van
Dillen en Hendrika Janssen. / 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
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Comparant, hebbende den laatstgenoemden Comparant na daartoe door ons aangezocht Zynde
verklaard niet te Kunnen Schryven. / G Egberts / v.Woelderen // [cc 27-6-2003/18-5-2006 tB]
– Hendricus (Henricus) van Dillen:
7-8-1834: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 7-8-1834 No 18 / Heden den Zevenden der
maand Augustus achtien honderd vier en dertig, des voormiddags ten elf uren, zijn voor ons
Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het huis der Gemeente Gerardus
Joannes te Boekhorst oud Zes en dertig jaren, Metselaar geboren en woonachtig in deze Gemeente meerderjarige zoon van Everhardus te Boekhorst, Metselaar, oud, Zeventig Jaren en van
Wilhelmina Elsink, oud Zeventig Jaren, beide in deze Gemeente woonachtig hierby
tegenwoordig en hunne toestemming gevende ter eenre; – en Everdina van Dillen oud vyf en
twintig jaren; Zonder beroep geboren en woonachtig in deze Gemeente, meerderjarige dochter
van wylen de ehelieden Henricus van Dillen en Hendrina Reynold ter andere zijde; dewelke in
tegenwoordigheid van Antony Knaven, eigenwerk doende, oud vyf en dertig Jaren, Willem
Brus, timmerman, oud Zes en twintig Jaren, Hendrik Keemink, dagloner, oud vier en vyftig
Jaren, Arend Goosen, landbouwer, oud Zes en vyftig Jaren, alle vier in deze gemeente woonachtig en verklarende in geenen 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; en daar ons geene wettige verhindering tegen
deze echtverbindtenis is voorgekomen, zoo hebben wij, aan hun verzoek voldoende, hun alle de
bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De actens van Huwelijksafkondigingen, op den bij de wet bepaalden tijd binnen deze Gemeente gedaan. / waartegen
niemand in Oppositie is gekomen / 2. Het Certificaat van Voldoening aan de Nationale Militie /
3. Het doopattest van den Bruidegom. / 4. Het doopattest der Bruid / 5. De doodattesten van de
ouders der Bruid / 6. De doodattesten van de grootouders van vaderszyde der Bruid / 7. Het
doodattest van den grootvader van moederszyde der Bruid / En vermits de Bruid geene bewyzen
konde produceren van het overlyden harer grootmoeder van moederszyde, Zoo hebben wy overeenkomstig het advis van den Staatsraad van den 27. Messidor 13e Jaar de Bruid aangemaand
om ons by Eede te verklaren, dat de plaats waar hare grootmoeder van moederszyde het laatst
gewoond heeft en gestorven is, haar onbekend is, en nadat Zy ons by Eede verklaarde daarvan
geene de minste Kennis te dragen, Zoo hebben wy ons deze verklaring ook door de vier genoemde getuigen doen afleggen / en eindelyk daar in het overgelegde doodattest van de moeder
der Bruid de naam en voornaam Staan Hendrina Reinholt, terwyl dezelve volgens het overgelegde doopattest der Bruid moesten Zyn Hendrina Reynold, Zoo heeft de Bruid overeenkomstig
het advis van den Staatsraad verklaard dat de alhier genoemde Hendrina Reinholt is geweest
hare wezentlyke moeder, en dat haren eigentlyke naam is geweest Hendrina Reijnold / 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 Gerardus Joannes te Boekhorst en Everdina van Dillen door het huwelijk zijn
vereenigd. / Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde
Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid, de vader des Bruidegoms, en de twee eerstgenoemde getuigen, hebbende de
moeder des Bruidegoms en de twee laatstgenoemde getuigen, daartoe door ons aangezocht zynDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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de verklaard niet te Kunnen Schrijven / onder goedkeuring van vier woorden druks in deze acte
doorgehaald. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Dielen:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van
Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
Sub «GEMEENTE ETTEN / BUURTSCHAP ZIEK» – volgnummer 40:
Een stuk Bouwland in Ziek aan den weg van ’s Heerenberg op Etten, tusschen de eigendommen
van Hendrik Guijen en Bernardus Ticheloven gelegen, «het Steenstuk» genaamd, bekend bij het
kadaster sectie B, no. 742, voor 81 roeden en 30 ellen.
[Kooper:] Hendrik van Dielen landbouwer te Etten.
[cc 27-2-2007/15-6-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Dielen:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van
Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
Sub «GEMEENTE ETTEN / BUURTSCHAP ZIEK» – volgnummer 41:
Twee aan elkander in Ziek gelegen stukken Bouwland, «het Mendje» en «het Loostuk»
genaamd, schietende aan de Hofstede door Hendrik van Dielen bewoond, en liggende tusschen
de gronden van Bernardus Ticheloven en Hendrik Guijen, bekend bij het kadaster, sectie B,
no. 746, voor 36 roed. 50 ell.
[no.] 748, [voor] 75 [roed. 50 ell.]
Dus te zamen voor 1 bund. 11 roed. 50 ell.
[Kooper:] dezelfde [sc.: “Hendrik van Dielen landbouwer te Etten.”]
[cc 27-2-2007/15-6-2007 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Dielen:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van
Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
Sub «GEMEENTE ETTEN / BUURTSCHAP ZIEK» – volgnummer 43:
Een stuk Tuingrond aan den weg op Etten, tusschen de eigendommen van Hendrik Guijen, G J.
te Boekhorst en B. Ticheloven in Ziek gelegen, «de Hof van het Griezegoed» genaamd, bekend
bij het kadaster sectie B,
No. 780, voor 9 roed. 30 ell.
No. 781, [(aangehaald:) voor 9 (lees 0) roed.] 88 [ell.]
Dus te zamen 10 roed. 18 ell.
Zijnde het daarop staande Schuurtje het eigendom van Hendrik van Dielen.
[Kooper:] [#Willem Janssen timmerman te Etten] Hendrik van Dielen landbouwer te Etten.
[cc 27-2-2007/16-6-2007 tB]
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– Hendricus (Hendrik) van Dielen:
9-3-1838 t/m 24-3-1838: Verkoop van goederen in de graafschap Bergh door de Vorst van
Hohenzollern (Archief Huis Bergh, inv.nr. 1594):
Sub «GEMEENTE ETTEN / BUURTSCHAP ZIEK» – volgnummer 50:
Eene Huisplaats in Ziek aan den weg op Etten, tegen over het Loostuk gelegen, waarop de
gebouwen aan den pachter Hendrik van Dielen toebehooren, bekend bij het kadaster sectie B,
No. 749, voor Erf, 1 roed. 46 ell.
[No.] 750, [voor] Willigen 5 [roed.] 60 [ell.]
Dus te zamen voor 7 roed. 06 ell.
[Kooper:] Hendrik van Dielen landbouwer te Etten.
[cc 27-2-2007/18-6-2007 tB]
– Hendricus (?) (H.) van Dillen:
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 NETTERDEN» – volgnummer 156:
Eene Weide aan het Ganzendorp, tusschen de Ganzendorpsche straat en het eigendom van H.
van Gent en H. van Dillen gelegen, «de Reigersvoort» genaamd, bekend bij het kadaster sectie
B, no. 4, voor 1 bunder, 18 roeden, 30 ellen.
[Kooper:] Gerrit Jan te Boekhorst metselaar te Etten.
[cc 27-2-2007/26-7-2007 tB]
– Hendricus (Hendricus) van Dillen:
31-8-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-8-1838 No. 86 / Heden den een en
dertigsten der maand Augustus een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om
tien uren zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Josephus van
der Velden, winkelier oud Zestig jaren, en Jan Willem Hafkenscheid, Zonder beroep oud twee
en twintig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op
donderdag den dertigsten der maand Augustus een duizend acht honderd acht en dertig des
namiddags ten vier uren, in het huis No. 428 in Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom
van Zes en Zestig Jaren is overleden Theodorus van Dillen, dagloner, geboren in de gemeente
Wisch, en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van wylen de ehelieden Hendricus van
Dillen en Bernardina Knippenborg. / 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]
– Hendricus (Hendrik) van Dielen:
27-12-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-12-1838 No. 114 / Heden den Zeven
en twintigsten der maand December een duizend acht honderd acht en dertig, zijn voor ons
Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Jan te Boekhorst, metselaar
oud Veertig jaren, en Bernardus Tygelavond, Landbouwer oud VyfenZestig jaren, beide in deze
gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Zesentwintigsten der
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maand December een duizend acht honderd acht en dertig des morgens ten Zes uren, in het huis
No. 615. in Ziek binnen deze gemeente, in den ouderdom van drie maanden is overleden. Arnoldus van Dielen Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van de
ehelieden Hendrik van Dielen en Grada Jansen, Landbouwers in deze gemeente woonachtig /
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en
in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) van Dielen:
18-11-1843: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 18-11-1843 No 64. / Heden den achttienden 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 / Hendrik Geuijen van beroep Landbouwer, oud drie
en zestig jaren, en Henricus van Dielen, van beroep Boerenwerk doende oud drie en veertig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den
Zeventienden der maand November achttien honderd drie en veertig, des morgens ten Zes uren,
in het huis No. 620 in Ziek, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van achttien jaren is overleden Elisabeth Verheij, zonder beroep, geboren en woonachtig in deze Gemeente, dochter van
Albert Verheij, daglooner, en Sophia Leijzer, 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. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) van Dielen:
6-1-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-1-1845 No 3. / Heden den Zesden der
maand January achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Hendrik van Dielen, van beroep Boerenwerk doende, oud vier en
veertig jaren, en Jan Smit, van beroep daglooner oud vijf en veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den vierden der maand
January achttien honderd vijf en veertig, des middags ten een uren, in het huis N o. 616 in Ziek,
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vijf en zeventig jaren is overleden Bernard
Tygelavond, Landbouwer, geboren in de Gemeente Anholt in Pruissen, en woonachtig geweest
in deze Gemeente, vroeger weduwenaar van Joanna Konning, laatstelyk eheman van Fredrica
Thyssen, Landbouw doende, in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden
Hendricus Tygelavond en Gesina Hebing. / 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]
– Hendricus (Hendrik) van Dielen:
17-2-1851: Geboortenregister gemeente Gendringen, 17-2-1851 No 20 / Heden den
Zeventienden der maand February achttien honderd een en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk
van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Wessel Keuper, van beroep Landbouwer, oud
negen en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna
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Berendina Hesselink, Zyne huisvrouw, op Zaturdag den vyftienden der maand February achttien
honderd een en vijftig, des middags ten vier uren, ten huize van hem Comparant in Megchelen,
No. 245, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan
de voornaam is gegeven van Willem / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik van Dielen, van beroep Boerenwerk doende, oud negen en
veertig jaren, en Engelbertus Visser, van beroep daglooner, oud een 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.
// [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendricus Joes) van Dillen:
17-8-1882: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 204]: [geb./ged.] 17/17-81882: Wilhelmina / filia Everardi Giesen et Bernardinae Ebbers (Groot Azewijn) / Patrini:
Bernardus Ebbers (Gaanderen) et Aleidis Kroes (Groot Azewijn) / Observ.: Hendricus Joes
van Dillen matrimonio junctus est cum Wilha Giezen maji 1909. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Martinus Johannes (Hendrikus Martinus Johannes) van Dielen [Dillen]:
30-8-1928: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 30-8-1928 No 50 / Heden den dertigsten
Augustus negentienhonderd-acht-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te
gaan: / Hendrikus Wilhelmus Bouwman, oud een en dertig jaren, landbouwer, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Theodorus Hendricus Maria Alphonsus Bouwman en van Johanna Hendrina Kemperman, beiden overleden, ter eener / en Francisca
Maria Kaalberg, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Gendringen
meerderjarige dochter der echtelieden Aloisius Theodorus Kaalberg, overleden en van Theodora
Wellink, oud een en zestig jaren, landbouwster, wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarde hare toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / De afkondiging tot
dit huwelijk is zonder stuiting geschied, alhier op den elfden Augustus dezes jaars / Gehoord de
verklaring van Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, heb ik, in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn:
Hendrikus Wilhelmus Bouwman en Francisca Maria Kaalberg / Gedaan in tegenwoordigheid
van: Martinus Johannes van Dielen, oud drie en zestig jaren, gemeentebode, wonende te
Gendringen en Hendrikus Martinus Johannes van Dielen, oud zeven en dertig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
// [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Martinus Johannes (Hendrikus Martinus Johannes) van Dielen [Dillen]:
25-9-1928: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 25-9-1928 No 55 / Heden den vijf en twintigsten September negentienhonderd-acht-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk
aan te gaan: / Theodorus Wilhelmus Tempels, oud twee en dertig jaren, fabrieksarbeider, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Wilhelmus Johannes Tempels, overleden en van Theodora Friederica Kroes, zonder beroep, wonende te Gendringen, ter
eener / en Aleida Hendrika Schadron, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren te
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Gendringen en wonende te Gendringen, voor minder dan zes maanden te Arnhem, meerderjarige dochter der echtelieden Bernadus Schadron, oud een en vijftig jaren, fabrieksarbeider en
van Antonia Bongers, oud zeven en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te
Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarden hunnen toestemming tot dit huwelijk te geven,
ter andere zijde / De afkondiging tot dit huwelijk is zonder stuiting geschied, alhier en te Arnhem op den achtsten September dezes jaars / Gehoord de verklaring van Bruidegom en Bruid,
dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen
vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, heb ik, in naam der wet
verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Theodorus Wilhelmus Tempels en
Aleida Hendrika Schadron / Gedaan in tegenwoordigheid van: Martinus Johannes van Dielen,
oud drie en zestig jaren, gemeentebode, wonende te Gendringen en Hendrikus Martinus Johannes van Dielen, oud zeven en dertig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen. / Waarvan
akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Martinus Johannes (Hendrikus Martinus Johannes) van Dielen [Dillen]:
25-4-1929: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 25-4-1929 No 14. / Heden den vijf en
twintigsten April negentienhonderd-negen-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk
aan te gaan: / Theodorus Johannes Tenbült, oud vijf en twintig jaren, landbouwer, geboren en
wonende te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Theodor Tenbült, landbouwer, oud
vijf en zestig jaren en van Johanna Bosman, zonder beroep, oud vier en zestig jaren, beiden wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk
te geven, ter eener / en Elisabeth Johanna Bockting, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep,
geboren en wonende te Gendringen meerderjarige dochter der echtelieden Hendricus Bockting,
timmerman, oud negen en vijftig jaren en van Johanna Hendrika van Lent, zonder beroep, oud
zeven en veertig jaren, beiden wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarden
hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / De afkondiging tot dit huwelijk
is zonder stuiting geschied, alhier op den zesden April dezes jaars / Gehoord de verklaring van
Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de
plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, heb ik,
in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Theodorus Johannes
Tenbült en Elisabeth Johanna Bockting / Gedaan in tegenwoordigheid van: Hendrikus
Martinus Johannes van Dielen, oud acht en dertig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen
en Gerhardus Johannes Terhorst, oud drie en veertig jaren, timmerman, wonende te Gendringen,
zwager van den bruidegom. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc
1982-1999 tB]
– Hendricus Martinus Johannes (Hendrikus Martinus Johannes) van Dielen [Dillen]:
11-6-1929: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 11-6-1929 No 31 / Heden den elfden Juni
negentienhonderd-negen-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: /
Johannes Janssen, oud dertig jaren, fabrieksarbeider, geboren te Zevenaar en wonende te
Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Wilhelmus Janssen, zonder beroep, wonende te
Zevenaar en van Henrica Maria Theodora Koenders, overleden, ter eener / en Johanna Hendrika
Elisabetha Schepers, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te
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Gendringen, meerderjarige dochter der echtelieden Gradus Theodorus Schepers, oud acht en
vijftig jaren, landbouwer en van Hendrika Johanna Zweers, oud zestig jaren, zonder beroep,
beiden wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming tot dit
huwelijk te geven, ter andere zijde / De afkondiging tot dit huwelijk is zonder stuiting geschied,
alhier op den vijf en twintigsten Mei dezes jaars / Gehoord de verklaring van Bruidegom en
Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen
vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, heb ik, in naam der wet
verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Johannes Janssen en Johanna Hendrika Elisabetha Schepers / Gedaan in tegenwoordigheid van: Martinus Johannes van Dielen, oud
vier en zestig jaren, gemeentebode, wonende te Gendringen en Hendrikus Martinus Johannes
van Dielen, oud acht en dertig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen. / De moeder van de
bruid verklaarde wegens lichaamsgebreken niet te kunnen schrijven. / Waarvan akte, welke
overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Martinus Johannes (Hendrikus Martinus Johannes) van Dielen [Dillen]:
2-1-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 2-1-1931 No 3. / Heden twee Januari negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen: Albertus Arnoldus Johannes Berendsen, oud drie en dertig jaren, timmerman, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Vrijdag twee Januari dezes jaars, des voormiddags te kwart voor één uur, te zijnen huize nummer driehonderd veertig te Gendringen, is
geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Aleida de Winkel zonder
beroep, wonende te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Gerharda
Aleida Theodora / Gedaan in tegenwoordigheid van: Hendrikus Martinus Johannes van
Dielen, hôtelhouder oud veertig jaren, wonende te Gendringen en Wilhelmus Reinardus Visser,
fabrieksarbeider, oud dertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Martinus Johannes (Hendrikus Martinus Johannes) van Dielen [Dillen]:
5-1-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-1-1931 No 5 / Heden vijf Januari
negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
gemeente Gendringen: Henri Jozef Venhorst, oud acht en veertig jaren, tuinman, wonende te
Gendringen, die verklaarde, dat op Maandag vijf Januari dezes jaars, des voormiddags te half
negen uur, te zijnen huize nummer honderd een en veertig te Megchelen, is geboren een kind
van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Elisabeth Klein zonder beroep, wonende te
Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Henri Johannes Wilhelmus / Gedaan in tegenwoordigheid van: Theodorus Josephus Weijkamp, gemeentebode oud twee en
veertig jaren, wonende te Gendringen en Hendrikus Martinus Johannes van Dielen, hôtelhouder, oud veertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de
wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Martinus Johannes (Hendrikus Martinus Johannes) van Dielen [Dillen]:
13-1-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 13-1-1931 No 11. / Heden dertien Januari
negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
gemeente Gendringen: Andreas Postma, oud drie en veertig jaren, landbouwer, wonende te
Gendringen, die verklaarde, dat op Zondag elf Januari dezes jaars, des namiddags te vier uur, te
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zijnen huize nummer veertien te Netterden, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit
zijne echtgenoote Johanna Maria Gal zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk kind
wordt gegeven de voornaam van: Johannes / Gedaan in tegenwoordigheid van: Hendrikus
Martinus Johannes van Dielen, hôtelhouder oud veertig jaren, wonende te Gendringen en
Aloisius Heister, metselaar, oud negen en dertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte,
welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Martinus Johannes (Hendrikus Martinus Johannes) van Dielen [Dillen]:
23-1-1931: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 23-1-1931 No 3 / Heden den drie en
twintigsten Januari negentienhonderd-een-en-dertig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk
aan te gaan: Bernadus Wilhelmus Massop, oud vijf en twintig jaren, fabrieksarbeider, geboren
te Wisch en wonende te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Wilhelmus Lubertus
Massop, oud vier en vijftig jaren, fabrieksarbeider en van Johanna Geertruida Maria Bongers,
oud drie en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen die alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter eener / en Johanna Christina
Peters, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Huissen en wonende te Gendringen,
voor minder dan zes maanden te Arnhem, meerderjarige dochter der echtelieden Theodorus
Franciscus Peters, oud acht en vijftig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Gendringen, die alhier
tegenwoordig verklaarde zijne toestemming tot dit huwelijk te geven en van Johanna Roelofs,
overleden, ter andere zijde / De afkondiging tot dit huwelijk is zonder stuiting geschied, alhier
en te Arnhem op den tienden Januari dezes jaars / Gehoord de verklaring van Bruidegom en
Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen
vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, heb ik, in naam der wet
verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Bernardus Wilhelmus Massop en
Johanna Christina Peters / Gedaan in tegenwoordigheid van: Theodorus Josephus Weijkamp,
oud twee en veertig jaren, gemeentebode, wonende te Gendringen en Hendrikus Martinus Johannes van Dielen, oud veertig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen / Waarvan akte,
welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. / [ondertekening:] B W Massop / A Peters / W L
Massop / J Bongers / Th F Peters / Th.J. Weijkamp / HMJ van Dielen / W.J.A. Span // [cc 19821999 tB]
– Hendricus Martinus Johannes (Hendrikus Martinus Johannes) van Dielen [Dillen]:
26-1-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 26-1-1931 No 15. / Heden zes en twintig
Januari negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Gendringen: Hendrikus Legeland, oud drie en veertig jaren, landbouwer,
wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Zaterdag vier en twintig Januari dezes jaars, des
namiddags te zeven uur, te zijnen huize nummer acht en zestig te Megchelen, is geboren een
kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Maria Klara Tenbült zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Anna Theresia /
Gedaan in tegenwoordigheid van: Johan Bernard Reijers, fabrieksarbeider oud negen en veertig
jaren, wonende te Gendringen en Hendrikus Martinus Johannes van Dielen, hôtelhouder, oud
veertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus Martinus Johannes (Hendrikus Martinus Johannes) van Dielen [Dillen]:
31-1-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 31-1-1931 No 19 / Heden een en dertig
Januari negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Gendringen: Everardus Johannes ten Brundel, oud een en veertig jaren, timmerman, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Vrijdag dertig Januari dezes jaars, des
voormiddags te negen uur, te zijnen huize nummer een en dertig te Netterden, is geboren een
kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Elisabeth Rosendaal zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Bernardina Maria /
Gedaan in tegenwoordigheid van: Hendrikus Martinus Johannes van Dielen, hôtelhouder oud
veertig jaren, wonende te Gendringen en Franciscus Bernardus van der Heiden, landbouwer,
oud een en dertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet
is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus Martinus Johannes (Hendrikus Martinus Johannes/Harry) van Dielen:
9-10-1969 (bidprentje): [kruisteken] / Tot Gedachtenis aan een groot en onvergetelijk man:
Harry van Dielen (Hendrikus Martinus Johannes) / Geboren te Gendringen 7 november
1890 en daar gedoopt. 29 Oktober 1918 gehuwd met Wilhelmina Hendrika van Lent. Hij werd
vader van vijf kinderen. Als veertienjarige jongen werd hij organist van de St. Martinus en heel
zijn leven vervulde hij zijn taak zo trouw, dat bijna niemand anders “zijn orgel” bespeelde, en
zo bespelen kon. De H. Gregoriusvereniging gaf hem de verdiende gouden medaille bij zijn 60jarig organisten-jubilé. / Als parochiaan stond hij te midden van zijn dorpsgenoten, was een
vriend van allen, een raadgever van velen en een getuige voor God. In het organisatie- leven en
in het dorpsleven was hij vaak de animator. Op goed zeventigjarige leeftijd droeg hij zijn zaak
over aan jongere handen, maar rust heeft hij nooit gekend; steeds aanwezig èn in de kerk èn
waar hij hulp kon bieden. In hoeveel kerken in de omgeving heeft hij niet gespeeld? / Pro Ecclesia et Pontifice, de pauselijke onderscheiding mocht hij met ere dragen. / Bij ieder jubilé en
vooral ook bij het gouden huwelijksfeest bleek hoe veel waardering zijn persoon vond bij dorpelingen en velen van buiten het dorp. Hij sprak de laatste jaren veel over het einde, maar
niemand kon het geloven. Bij zijn laatste ziekte van een paar weken hoopte iedereen op beterschap. Hij was dankbaar voor alle goedheid, die de zijnen hem bewezen. Toch ging hij heen,
plotseling, maar niet onvoorbereid. Zelf was hij overtuigd, dat zijn uur gekomen was. Het was 9
oktober 1969. / Op maandag 13 oktober d.o.v. is zijn lichaam na een plechtig gezongen Eucharistieviering te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Gendringen. / Laten we bidden: goede God,
bij het heengaan van deze goede man, vader en grootvader, deze musicus voor U, deze vriend
van velen, danken wij U voor het vele goede, door hem van U ontvangen! / Onze troost is onze
hoop, dat hij, die hier op aarde voor zovelen de ingang in het huwelijk tot een feest maakte en
zovele overledenen de biddende wens meegaf, dat zij gedragen zouden worden in het paradijs
en dat het blijvende Licht hen zou beschijnen, zelf mag ingaan in de vreugde van Uw stad en
dat hij daar mag juichen tussen de koren der gelukkigen. / Maria, zo vaak en innig vereerd in ’t
“Ave Maria” moge hem geleiden, Heer tot U. // [cc 4-11-2005/15-3-2006 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – Van DILLEN (nr. 40 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 45

– Hendricus Martinus Johannes (Hendrikus Martinus Johannes) van Dielen [Dillen]:
23-7-1975 (bidprentje): Ter herinnering aan Wilhelmina Hendrika van Lent weduwe van Hendrikus Martinus Johannes van Dielen. Zij werd geboren op 1 november 1887 te Megchelen
en overleed op 23 juli 1975 te Gendringen. In haar gezin en in de zaak vervulde zij jarenlang
een onmisbare rol. Haar leven was: bezig zijn voor anderen en zorgen voor anderen, zonder zich
daarbij te laten gelden of op de voorgrond te treden. Voor haar was de zin van het leven
werkelijk een dienen van allen in haar omgeving: zij was goed voor iedereen. Lieve Moeder en
Oma, wij zijn je innig dankbaar voor alles wat je voor ons allemaal gedaan hebt. Op jou konden
wij altijd rekenen. Je kinderen en kleinkinderen / Voor uw medeleven en blijken van
deelneming, welke wij mochten ontvangen bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder en oma, zeggen wij u onze oprechte dank. / Namens de familie / Martien van Dielen /
Gendringen 26 juli 1975. // [cc 4-11-2005/11-3-2006 tB]
– Hermanus (Hermannus) van Dillen:
6-10-1739: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1739 / october 6: / aleidis: / p: teunis
borckhorst / m jenneken van dillen: / lev: hermannus van dillen et aeltjen borckhorst. // [cc
1982-1999 tB]
– I...:
– Jacoba (Jacobina) van Dillen:
21-10-1736: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1736 / 8ber 21 / gerardus: / p: teunis
borckhorst / m: jenneken van dillen / sus wolter et jacobina van dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Jacoba (Jocomina) van Dillen:
11-11-1736: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1736. / 11 november / Baptizatus
est [#Rutgherus] Rutgerus / Parentes henricus de witt et Jocomina van dillen / Patrini Joannes
van de pavert et wilhelmina de witt // [cc 1982-1999 tB]
– Jacoba (Jacomina) van Dillen:
30-7-1739: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1739 / 30 Juli. / Baptizata
[<Baptizatus] est gerarda / Parentes henricus de witt et Jacomina van dillen / Patrini Joannes
Kreuts et Ida bleumers. // [cc 1982-1999 tB]
– Jacoba (Jacobina) van Dillen:
16-4-1748: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1748 / 16 aprilis / evert: van Remmen
et catharina van dillen / testes engelbertus Borckes et jacobina van dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Anna) van Dillen:
30-9-1727: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1727 / september 30: / anna / p: evert
van dillen / m: elsken francken / sus: wolter niehuis et hendrica te bockhorst // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Jenneken) van Dillen:
21-1-1731: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1731 / 21 januarij / teunis borckhorst
et jenneken van dillen: / testes derck kragten et hendrina van dillen et trientjen van dillen. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) van Dillen:
15-1-1732: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1732 / 15 januarij: / garrit: / p: teunis
borckhorst / m: jenneken van dillen / sus: garrit van dillen et henrica borckhorst // [cc 19821999 tB]
– Johanna (Jenneken) van Dillen:
28-3-1732: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1732 / 28: dito [= martij] / gerardus /
p: derrick winters. / m: hendrina borckhorst / sus: bernt winters et jenneken van dillen. // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) van Dillen:
16-6-1733: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1733. / junius: 16. / engelbertus. / p
teunis borckhorst / m: jenneken van dillen: / sus: derck winters et hendrina van dillen. // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) van Dillen:
20-8-1734: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1734 / 20 augusti / Baptizata est
Johanna / Parentes Jan belterman et christina borkes [<boerkes] / Patrini bernardus Boerkes et
Johanna van dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) van Dillen:
21-10-1736: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1736 / 8ber 21 / gerardus: / p: teunis
borckhorst / m: jenneken van dillen / sus wolter et jacobina van dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) van Dillen:
6-10-1739: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1739 / october 6: / aleidis: / p: teunis
borckhorst / m jenneken van dillen: / lev: hermannus van dillen et aeltjen borckhorst. // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) van Dillen:
15-2-1743: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1743: / 15 februarij: / willemina / p:
teunis Borckes: / m jenneken van dillen. / lev: arent van dillen et aeltjen Borckes. // [cc 19821999 tB]
– Johanna (Janna) van Dillen:
11-12-1743: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1743 / 11. decemb. / Baptizatus
est Theodorus / Parentes Henricus Borckes et Swaentje Sesings / Patrini Steven Sesing et Janna
van Dillen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Jenneken) van Dillen:
28-4-1744: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1744 / 28 dito [= aprilis] / willemina /
p: teunis Borckes / m: jenneken van dillen / lev: henrick borckes et ida bloemer // [cc 19821999 tB]
– Johanna (Joanna) van Dillen:
4-6-1747: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1747 / 4 Junii. / Baptizata. [^est]
gertie [<getie] / parentes Joannes Tigeloven et Joanna van dillen / patrina gertie Schlutter. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) van Dillen:
13-4-1748: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1748 / 13 aprilis / henrica francisca / p:
teunis borckes / m jenneken van dillen / lev: derck winters et juff henrica wanr[o?]y // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) van Dillen:
5-5-1748: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1748 / majus. 5: / barbara: / p: wessel
borckes / m: aeltjen kaal: / lev garrit kaal et jenneken van dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneke) van Dilden:
30-1-1749: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1749 / 30 Janua: / Baptizatus est
Bernardus / parent. Joannes Tichelhove et Jenneke van Dilden / pat. Derck Mulleman et
Mechelt van Vornn. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jaoanna) van Dillen:
10-6-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 10 Junii / Baptizatus est
Bernardus / parentes Joannes tigeloven et [Jan>] Jaoanna van dillen / patrini wilhelmus van
dillen et Elske te Kaet. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) van Dillen:
1-5-1752: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1752 / majus 1 / theodorus / p: teunis
borckes / m: jenneken van dillen: / lev garrit borckes henrick van dillen et jenneken [niet
ingevuld] // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Joanna) van Dillen:
25-9-1757: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1757. / 25 Septembris / Baptizata
est margaritha illegitima / mater Joanna goossens / patrini Joannes Haeffkenscheijd et Joanna
van Dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (IJenneken) van Diellen:
3-10-1758: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1758 / den 3 october is ijenneken
van diellen over leeden // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna (Johanna) van Dillen:
6-9-1763: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1763 – / 6 sept: / Baptizata est johanna
/ p: est Joannes van dillen / mater: est Bernarda stevens / suscepta per Arnordum pauwels cujus
loco asstitit fredericus jansen. et per theodoram then ekelder ut testis wilhelmina borckes. // [cc
1982-1999 tB]
– Johanna (Jo~a) van Dillen:
15-3-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814
t/m 25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer
nader aangegeven) (AHA-volgnr. 504): 15. Martii [1818.] / Baptizata est Petronella / filia
legitima Jo~is Reintjes, et Joannae Reintjes Conj: / Susc: Gerlacus Reintjes, et Jo~a Van
Dillen. // [cc 30-8-2007/1-5-2008 tB]
– Johanna (Johanna) van Dielen:
11-6-1818: Overlijdensregister gemeente Wisch, 11-6-1818 No 28 / Heden den Elfde der maand
Junij een duizend acht honderd en achttien, des Nademiddags om Vier uren, zijn voor ons Jan
Hendrik Pliester Schout van Wisch, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat in het Schoutambt
Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Lammers oud Negen en veertig jaren, Verwer /
en Hendrik Jan Tammel oud Een en veertig jaren, Kleermaker / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Elfde der maand Junij des jaars achttien honderd en achttien, des morgens ten Vyf uren, in het huis No. 69 binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van Zes maanden [#jaren] is overleden Johanna van Dielen, Zonder beroep, Dochter
van Christoffel van Dielen, Schoenmaker wonende in Terborg en van Enneken Veltkamp Zyne
Huisvrouw / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte
opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na
voorlezing door ons is onderteekend met Hendrik Jan Tammel, hebbende Derk Lammers op
gedane Aanvrage om te tekenen verklaard niet te Kunnen Schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) van Dillen:
10-11-1819: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 10-11-1819 No 35 / Heden den
Tienden der maand november een duizend acht honderd en negentien, des voorde middags om
tien uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Rabelink Landbouwer oud veertig jaren, en Lammert Jolink, dagloner oud drie en dertig jaren, beide in de
Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
negenden der maand november 1819 des avonds ten negen uren, in het huis No. 149 binnen dit
Ambt, [#in den ouderdom van ... jaren is overleden] Johanna van Dillen huisvrouw van Gerrit
Hendrik te Boske is bevallen van eenen dooden Zoon / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing door ons, benevens den Secretaris en comparanten is onderteekend / J W Rabelink / lammert Jolink / S Horsting / J H Cremer HFz
Secretaris // [cc 20-9-2002/25-5-2006 tB]
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– Johanna (Enneken) van Dillen:
22-11-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 22-11-1820 No 36 / Heden den twee
en twintigsten der maand november een duizend acht honderd en twintig, des nademiddags om
twee uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van
het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Jan Willem Steentjes dagloner
oud vier en Zestig jaren, en Jacobus Jansen dagloner oud acht en veertig jaren, beide in de
Buurschap Yzevoorde onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
een en twintigsten der maand november 1820 des nademiddags ten vier uren, in het huis No.
175 binnen dit Ambt, in den ouderdom van een en zeventig Jaren is overleden Enneken van
Dillen huisvrouw van Teunis Agelink dagloner in opgemelde buurschap woonachtig. / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend, hebbende de comparanten verklaard niet te Kunnen Schrijven / S Horsting // [cc
17-4-2003/14-4-2006 tB]
– Johanna (Johanna) van Dillen:
3-3-1823: Geboortenregister Ambt Doetinchem, 3-3-1823 No 12 / Heden den Derden der maand
Maart een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om half twaalf uren, is voor
ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Gerrit Hendrik te Boske dagloner oud vijf en
dertig jaren, woonachtig onder dit Ambt, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van
geboorte van een zoon welke zijne huisvrouw Johanna van Dillen oud acht en dertig jaren, op
zaturdag den eersten der maand Maart 1823, des nademiddags ten elf uren, ter wereld heeft
gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gradus / waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan willem Rabelink drie en veertig
Jaren [voorgedrukt:] oud [hier abusievelijk ingevuld:] landbouwer [#jaren], en van Andries
Nusselder landbouwer oud zeven en dertig jaren, beide woonachtig onder dit Ambt, opzettelijk
door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe
bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend,
benevens de getuigen hebbende comparant verklaard niet te Kunnen Schrijven / J W Rabelink /
A Nusselder / S Horsting // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendrika) van Dillen:
1-3-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 1-3-1817 No 8. / Heden den Eersten der
maand Maart een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons
Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Grades van Dillen, Wielendraaijer oud
Zes en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte
van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Johanna Catharina Ten Ham oud Zes en
twintig jaren, op Zaturdag den eersten der maand Maart voormeld, des morgens ten Zeven uren,
ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van
Johanna Hendrika / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Reinier Seevinck verwer, oud vijf en vijftig jaren, en van Jan Fredrik Buiskes, gepensioneerde oud
Zes en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven,
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en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens de comparanten en den
Secretaris, uitgenomen Jan Fredrik Buiskes welke verklaard heeft niet te Kunnen Schrijven. / G:
van Dillen / R: Sevink / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) van Dillen:
7-8-1754: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1754 / augustus 7: / bernardina / p: jan
van dillen / m: berndtjen stevens / lev: gerardus wieskamp adam schepers et aeltjen borckes
jenneken schepers [of staat er: schutten?] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) van Dillen:
27-10-1754: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1754 / 27 dito [= october] / bernardus
/ p: jan van dillen / m: berntjen stevens / lev: jan pluer engelb: borckes harmina nienhuis et
joanna stevens. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) van Dillen:
6-9-1763: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1763 – / 6 sept: / Baptizata est johanna /
p: est Joannes van dillen / mater: est Bernarda stevens / suscepta per Arnordum pauwels cujus
loco asstitit fredericus jansen. et per theodoram then ekelder ut testis wilhelmina borckes. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (Joan) van Dillen:
3-9-1783: Registre Civique van Zeddam (inscription 20-8-1811), volgnr. 284 (Gelders Archief
Arnhem, toeg.nr. 0016-22, inv.nr. 7543: «Lijst van inwoners in het volledige bezit van hun
politieke rechten, opgesteld ten behoeve van de bijeenroeping der kantonnale vergaderingen»):
– Naam: Joan van Dillen
– Beroep: Valet de ferme
– Woonplaats/mairie (in 1811): Zeddam
– Geboortedatum: 3 Sept~: 1783.
[cc 29-8-2008/22-12-2008 tB]
– Johannes (Joannes) van Dillen:
10-2-1799: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1799 / 10ma Februarii / baptizata e~
Elisabeth / p: [Engelbertus Borkens>] Bartholomaeus Borkus / m [Theodora>] Dorothaea Van
Dillen. Suscept: Joannes van dillen Petronella Borkus. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) van Dillen:
20-11-1813: Huwelijksregister gemeente Netterden, 20-11-1813 No. 9 / In den Jaare
Agtienhondert en dertien, den Twintigste November, des nademiddag een uur is voor ons
Adjunct maire by absentie van de Maire Officier van den Burgerlyken Stand, der gemeente
Netterden Canton Gendringen, departement van den Booven ijssel verscheenen Sander Weijers,
daglooner woonagtig in deze Gemeente, oud agt en Twintig Jaaren weduwenaar van wylen,
Wilhelmina Inels, overleeden den agtiende Augustus, des Jaars agtienhondert en dertien, zoo als
blykt uit de acte van Overlyden, afgegeeven door den adjunct Maire van voornoemde Gemeente, meerderjaarige Zoon van Jan Weijers woonagtig in deze gemeente, daglooner, alhier
teegenwoordig en toestemmende, en wijlen Maria Elisabeth Thönnissen, Zyne huisvrouw
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overleeden in deze gemeente op den agste december, des Jaars agtienhondert en drie, zoo als
blykt uit de acte van Overlijden, afgegeeven door den Adj: maire der gemeente Netterden, met
Jenneken Hiddink, dienstmeid, woonagtig in de gemeente en Canton Gendringen, oud Negen en
Twintig Jaaren, meerderjaarige dochter, van wylen Hendrik Hiddink, daglooner, in leeven
woonagtig in de gemeente Varsseveld, Canton Terborg, overleeden den Dertigste April, des
Jaars Zeventienhondert Negen en Tachtig, in de gemeente Varsseveld Zoo als blykt uit de acte
van Overlijden, afgegeeven door de Maire van Varsseveld, en Hendrica Lammers, dagloonster
woonagtig in de gemeente Varsseveld, alhier teegenwoordig, en toestemmende, welke ons
hebben Versogt om over te gaan tot voltrekking van het tusschen hun Ontworpen Huwelijk, en
waar van de afkondigingen gedaan Zyn, de Eerste op Zondag den Zevende November, en de
Tweede op Zondag daar aan volgende, Zynde den Veertiende November des Jaars agtienhondert en dertien, des Voor de Middags Elf uuren, welke afkondigingen meede hebben plaats gehad, voor den Hoofdingang Van het Gemeente Huis te Gendringen, geene opposities teegen gemelde Huwelyk by ons aangedient Zijnde, Zoo hebben wij voldoende aan hun Versoek, na
voorleezing van alle de stukken, booven genoemd, en van hoofdstuk Zes van het Civile Wetboek, aan de aanstaande Echtgenoot, en aan de aanstaande Echtgenoote afgevraagd, of sy
Elkanderen als man en vrouw willen neemen, elk hunner afzonderlijk en toestemmend geantwoord hebbende Zoo verklaaren Wy in naam der Wet, dat Sander Weyers, en Jenneken Hiddink
in ’t Huwelyk Verbonden Zyn, waar van Wy acte opgemaakt hebben in tegenwoordigheid van
Hendrik Heister Senior daglooner oud Vijf en Vijftig Jaaren, Johannes Van dillen Boeren
Knegt, oud Een en dertig Jaaren, Arent Gellecum, Boeren Knegt, oud agt en Twintig Jaaren en
Jan Bennink, Boeren Knegt, oud Vijf en twintig Jaaren, alle in deze Gemeente woonagtig welke
na aan hun gedaane Voorleezing met ons geteekent hebben, uitgenoomen den vader van den
Bruidigom, de Moeder van de Bruidt den getuige Hendrik Heister, en Jan Bennink welke
verklaarde niet te Kunnen Schrijven, op dag en Jaar als Booven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) van Dillen:
16-3-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 302): 16. Martii [1815.] / [N.B.: blijkens
de toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Joannes /
filius legitimus Bernardi Van Dillen, et Alijdae Van Vorden Conj: / Susc: Derk Van Dillen, et
Christina Van Vorden. // [cc 30-5-2007/7-8-2008 tB]
– Johannes (Johannes) van Dielen:
9-5-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 9-5-1817 No 30. / Heden den Negenden der
maand Mey eenduizend achthonderd en zeventien, des middags om Twaalf uren, zijn voor ons
Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Everd Nyenhuis Landbouwer oud achtenzestig jaren, uit de Buurschap Gaanderen / en Johannes van Dielen oud negenen veertig jaren
Schoolonderwyzer uit de Buurschap Gaanderen / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke
ons hebben verklaard, dat op den Achtsten der maand Mey des jaars 1817, des avonds ten vier
uren, in het huis No. 183 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen en veertig jaren is
overleden Janna Masselink, weduwe van Jan Willem Wansink, in gemelde Buurschap en Gemeente / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opge-
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maakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) van Dillen:
23-6-1818: Jan van Dillen, dagloner, man van Willemina Raaymans, wonende in Klein Azewijn onder het schoutambt Netterden; zie AHA-document 8180623a // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) van Dielen:
4-11-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 4-11-1818 No 32 / Heden den Vierden
der maand November een duizend acht honderd en achttien, des voordemiddags om half elf
uren, zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Johannes van Dielen
Koopman oud vijftig jaren, en Wessel Teunissen landbouwer oud een en veertig jaren, beide in
de Buurschap Gaanderen onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
derden der maand November 1818 des middags ten twaalf uren, in het huis No. 187 binnen dit
Ambt, in den ouderdom van acht en twintig jaren is overleden Grades Kroets Klompenmaker
Zoon van wijlen de ehelieden Derk Kroets en Willemina Bluem [:de “m” is wat slordig] / Ons
van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons
benevens den Secretaris en comparanten onderteekend hebben. / Johs van Dielen / W Teunissen
/ S Horsting / J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) van Dillen:
20-11-1818: Geboortenregister gemeente Netterden, 20-11-1818 No 41 / Heden den twintigsten
der maand November eenduizend achthonderd achttien, des voormiddags om elf uren is voor
ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes, Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Jan van Dillen, Dagloner, oud vyf en
dertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Willemina Raayman oud Zes
en twintig jaren, Zyne huisvrouw op Donderdag den negentienden der maand November des
morgens ten acht uren ten huize van hem comparant in de Gemeente Netterden is bevallen van
een kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Aleida. / waarvan
deze acte is opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde registers geschreven, in tegenwoordigheid van Gradus Eltink, Dagloner, oud acht en dertig jaren en van Hendrik Wellink, landbouwer, oud Zeven en dertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, en na duidelijke voorlezing door ons onderteekend. / met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Joannes) van Dillen:
19-1-1819: 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. 564): 19. Jan: [1819] / Baptizatus est Joannes / f: leg:
Bernardi Van Dillen, et Alijdae Van Vorden Conj: / Susc: Henricus Reinholt, et Berndina Van
Dillen. // [cc 31-8-2007/3-4-2008 tB]
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– Johannes (Jan) van Dillen:
30-4-1819: Overlijdensregister gemeente Netterden, 30-4-1819 No 14 / In het jaar een duizend
acht honderd en negentien, den dertigsten der maand April, des voormiddags ten elf uren, zijn
voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes. Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Jan
Van Dillen, Dagloner oud Zes en dertig jaren, en Evert Hansen Dagloner. oud negen en twintig
jaren, beide in dit Ambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Donderdag, den
negenentwintigsten der maand April des namiddags ten vier uren, in het huis No. 230 in Klein
Azewijn onder dit Ambt, is overleeden Willem Dijker Eheman van Berendina Tusch Landbouwer, [√woonachtig te Klein Azewijn opgemeld / renv~ geappd] in den ouderdom van drie en
negentig Jaren Zoon van Lambert Dijker en van Jenneken Kniest beide overleeden onder
Zeddam / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
akte opgemaakt, die in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, en, na duidelijke
voorlezing, door ons onderteekend is. / met den eersten Comparant hebbende den tweeden
verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) van Dillen:
14-5-1819: Overlijdensregister gemeente Netterden, 14-5-1819 No 16 / In het jaar een duizend
acht honderd en negentien, den veertienden der maand Meij, des middags ten twaalf uren, zijn
voor ons Mr Fredrik Willem Jacob de Haes. Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Jan
van Dillen Dagloner oud Zes en dertig jaren, en Arnoldus Dijker Landbouwer oud dertig jaren,
beide in dit Ambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Donderdag, den dertienden
dezer maand Meij des namiddags ten twee uren, in het huis No. 230 in Klein Azewijn onder dit
Ambt, is overleeden Anna Braam weduwe Hendrik Wellink Zonder beroep in den ouderdom
van vier en tachtig Jaren [√woonachtig in dit ambt / renv~ geappd] geboren onder Zeddam uit
het Huwelijk van Hendrik Braam en Hendrika Span beide overleden onder Zeddam / Ons van
de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan akte opgemaakt, die
in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, en, na duidelijke voorlezing, door ons
onderteekend is. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 16-1-1818 geboren (AHA-volgnr. 3812), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 586:
– Woonplaats: Ulft
– Huisnummer: 441
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 9)
– Naam: Jan [van Dillen]
– Geboortedatum: den 16 January 1818
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: –
[cc 9-9-2004/6-4-2005 tB]
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– Johannes (Johannes) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 3-8-1815 geboren (AHA-volgnr. 4645), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 774:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 553
– Aantal bewoners: 7 (dit is nr. 3)
– Naam: Johannes [van Dillen]
– Geboortedatum: den 3 August 1815
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Timmerman
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 1 Arend van Dillen tot en met 5. vertrokken Mei 1828 na[ar] Wisch
[cc 11-11-2004/2-6-2005 tB]
– Johannes (Jan) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 24-6-1803 geboren (AHA-volgnr. 4815), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 802:
– Woonplaats: Etten
– Huisnummer: 581
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 5)
– Naam: Jan van Dillen
– Geboortedatum: den 24 Juny 1803
– Godsdienst: R:C:
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Hendrina Vieberink & Aleida te Boekhorst vert Mei 1827.
[cc 18-11-2004/16-6-2005 tB]
– Johannes (Jan) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 1803 geboren (AHA-volgnr. 4969), Bevolkingsregister gem.
Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 841:
– Woonplaats: Warm
– Huisnummer: 604
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 12)
– Naam: Jan van Dillen
– Geboortedatum: [datum niet ingevuld] 1803
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: Janssen/Jan Mei 1826 vertrokken naar Zeddam / 10 Verhey Hendrik
vertrokken naar Sub No 881
[cc 18-11-2004/20-6-2005 tB]
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– Johannes (Johannes) van Dielen:
16-5-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 16-5-1831 No 54. / Heden den Zestienden
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 van Dielen,
Landbouwer, oud Dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Elisabeth Roelofsen, Zyne huisvrouw oud Zes en twintig jaren, op Zaturdag den Veertienden der
maand Mei een duizend acht honderd een en dertig, des namiddags ten Zes uren, ten huize van
hem Comparant in Ziek binnen deze Gemeente is bevallen van een kind van het mannelyk
geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Johannes / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Tombergs, Landbouwer oud Veertig jaren, en Hendrik
Rosier timmerman, oud drie en Veertig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve
in die daartoe bestemde Registers overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is
onderteekend. / met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) van Dellen:
1-8-1834: Overlijdensregister gemeente Bergh, 1-8-1834 No 46 / Heden den Eersten der maand
Augustus een duizend acht honderd vier en dertig des voormiddags om negen uren zijn voor ons
Mr Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Jan van
Dellen [handtekening: J.V.Dillen], Daglooner oud drie en vyftig jaren, wonende te Klein Azewyn in deze Gemeente No. 110 / en Hendrik Mynen, Boerenknecht oud Veertig jaren, wonende
te Klein azewyn in deze Gemeente No. 109 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Dertigsten der maand July dezes jaars, des namiddags ten vier uren, in het huis No. 108 te klein azewyn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier en Zestig Jaren is overleden Derk
Welling, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest te klein azewyn voornoemd, ongehuwde
Zoon van wylen Hendrik Welling en Johanna Braam beide mede te Kleinazewyn voornoemd
overleden / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. met den Eersten Declarant, terwyl de tweede verklaard heeft,
niet te kunnen schryven. / [in de marge:] Overlyden van Derk Welling. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) van Dillen:
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 123:
Een stuk Bouwland in Veldhunten, tusschen de grondstukken van de Gendringsche Kerk en van
Bern, Terhorst gelegen, en met beide einden aan eenen veldweg schietende, «het Padjes stuk»
genaamd, bekend bij hel (!) kadaster sectie D, no . 1542, voor 18 roeden, 50 ellen.
[Kooper:] Jan van Dillen boerenknecht te Azewijn.
[cc 27-2-2007/13-7-2007 tB]
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– Johannes (Jan) van Dillen:
17-7-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 17-7-1838 No 55. / Heden den Zeventienden
der maand Julij een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om Tien uren zijn
voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Jan van Dillen, daglooner, oud Acht en
vijftig jaren, wonende te Klein Azewijn, in deze Gemeente No. 110 en Evert Hansen, daglooner, oud negen en veertig jaren, wonende te Klein Azewijn in deze Gemeente No. 106 dewelke
ons hebben verklaard, dat op den Zestienden der maand July dezes jaars, des Avonds ten Negen
uren, in het huis No. 111. te Klein Azewijn binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en
Zeventig Jaren is overleden Osewold Dijker, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te
Klein Azewijn voornoemd, Zoon van wijlen de Ehelieden Hendrik Dijker en Aleida Limbeek,
weduwenaar van Johanna van Hall, alle te Klein Azewijn meergenoemd overleden. / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend, hebbende de declaranten verklaard niet te Kunnen Schrijven. / E:V:Grotenhuis //
[cc 6-3-2002/29-5-2002 tB]
– Johannes (Johannes) van Dielen:
15-1-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-1-1874 No. 3. / Heden den Vijftienden
der maand January achttien honderd vier en zeventig, zijn voor ons George Joachim Kolfschoten, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Johannes van Dielen van beroep Landbouwer oud drie en veertig
jaren, en Hendrikus te Boekhorst van beroep Landbouwer oud twee en dertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Veertienden
der maand January achttien honderd vier en zeventig, des middags ten twaalf uren, in het huis
Wijk D No. 301 in Ziek binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Vyf en Zestig
Jaren en acht maanden Theodora Wellink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in
deze gemeente, Weduwe van Gerardus Wolters, dochter van wijlen de echtelieden Jacobus Wellink en Hendrina Witjes. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) van Dillen:
4-11-1898: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 459]: [geb./ged.] 4/4-111898: Hubertus Wilhelmus / Parentes: Henricus Lanters et Maria Ebbers (Groot Azewijn) / Patrini: Jan van Dillen (Wijnbergen) et Mina Hendriksen (Netterden) / Observ.: No. 102 / Die 27
Julii 1925 in ecclesia St. Lamberti de Eyndhoven matrimonium contraxit cum Maria Philomena
Jannes // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johan) van Dillen:
6-4-1920: Overlijdensregister gemeente Wisch, 6-4-1920 No 59. / Heden, den zesden April negentien honderd-twintig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wisch, Johan van Dillen oud negen en dertig jaren, van beroep fabrieksarbeider, wonende alhier, en Adolf Jansen oud drie en dertig jaren, van beroep fabrieksarbeider, wonende alhier, die verklaarden, dat op den zesden April dezes jaars, des voormiddags ten negen ure te SilDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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volde in het huis nummer tweehonderd acht en negentig in den ouderdom van negen en vijftig
jaren is overleden: Hendrik Willem Nakken, fabrieksarbeider, geboren te Gendringen en wonende te Wisch, gehuwd met Johanna Amelia ter Hoeve, zoon van Hendrik Willem Nakken en van
Hendrika Aalbers, beiden overleden. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Antonius (Johannes Antonius) van Dielen:
26-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 26-5-1876 No. 13. / Heden den Zes en
twintigsten Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen,
in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier
zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den Zevenden en op zondag den Veertienden
Mei achttien honderd zes en zeventig, / Antonius Geerligs, oud Zes en twintig Jaren, Timmerman, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige Zoon van Hendrikus Wilhelmus
Wessel Geerligs Timmerman, en van Johanna Janssen, Zonder beroep, echtelieden, mede in
deze gemeente wonende, ter eenre, / en Grada Geertruida te Pas, oud drie en twintig Jaren, Zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente meerderjarige dochter van Aalberte [lees:
Aalbert te] Pas en van Theodora Elisabeth Kroes, echtelieden, Arbeiders, mede in deze gemeente wonende, ter andere zyde / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o Een Certificaat
van voldoening aan de Nationale Militie. / 2o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 3o Het
geboorte attest der Bruid. / De Ouders van den Bruidegom en de Ouders der Bruid alle alhier
tegenwoordig hebben ons verklaard hunne toestemming te geven tot dit huwelijk. / Vervolgens
door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd
zijnde, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd: in naam der wet verklaard, dat Antonius
Geerligs en Grada Geertruida te Pas door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in
het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten:
Theodorus Geerling, Bakker, oud acht en dertig Jaren, Martinus Josephus van Dielen Schoenmaker, oud drie en Vyftig Jaren, Johannes Antonius van Dielen Schoenmaker, oud Zeven en
twintig Jaren en Hendrikus Fredrikus Bertels, Gemeentebode, oud Zes en veertig Jaren, alle wonende in deze gemeente. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe
bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons
onderteekend met den Bruidegom, de Bruid, den Vader van den Bruidegom, den Vader der
Bruid en de getuigen, hebbende de moeder van den Bruidegom en de moeder der Bruid, daartoe
aangezocht zynde verklaard niet te kunnen schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes Antonius (Johannes Antonius) van Dielen:
26-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 26-5-1876 No. 14 / Heden den Zes en
twintigsten der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den Veertienden en op zondag den
Een en twintigsten Mei achttien honderd zes en zeventig, / Antonius Hendrikus Roes, oud vier
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en veertig Jaren, Landbouwer, geboren en wonende in deze gemeente, Weduwenaar van Johanna Berendina Welmans, meerderjarige Zoon van wylen de echtelieden Johannes Roes en Maria
Johanna Fransisca Arnolda Borkens, ter eenre, / en Johanna Sluiter, oud negen en twintig Jaren,
Zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Fredrik Sluiter, overleden en van Anna Kemperman, Zonder beroep, mede in deze gemeente wonende, ter
andere Zyde. / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o Het geboorte attest van den
Bruidegom. / 2o Het geboorte attest der Bruid. / 3o Het overlydens attest van haren Vader. / 4o
Het overlydens attest van Johanna Berendina Welmans, laatste echtgenoote van den Bruidegom.
/ De moeder der Bruid alhier tegenwoordig heeft ons verklaard hare toestemming te geven tot
dit huwelijk. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage,
de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,
zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd: in naam der wet verklaard,
dat Antonius Hendrikus Roes en Johanna Sluiter door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is
geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door partijen daartoe medegebragt,
te weten: Martinus Josephus van Dielen Schoenmaker, oud drie en vyftig Jaren, Johannes Wilhelmus Romp Stoelenmaker, oud drie en zestig Jaren, Theodorus Eppink, Kuiper, oud negen en
twintig Jaren en Johannes Antonius van Dielen, Schoenmaker, oud Zeven en twintig Jaren,
alle wonende in deze gemeente. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee
daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met den Bruidegom, en de getuigen, hebbende de Bruid en hare moeder daartoe aangezocht zynde verklaard niet te kunnen Schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes Baptista (Johan Baptist) van Dillen:
2-7-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 2-7-1814 No 32 / Heden den Tweeden July eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons Hendrik Willem
Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat, der Gemeente
van Terborg, gecompareerd Hendrica Boenink, weduwe van Johannes van Reeken, oud Vijftig
Jaren, Vroedvrouw, woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg, welke ons een kind van het
Mannelijk geslacht, heeft voorgesteld, den eersten der Maand van Julij eenduizend achthonderd
veertien, des Morgens om Zeven uren uit Geesken van Dillen, zonder beroep, oud Vyfëntwintig
Jaren, woonachtig te Terborg geboren, en aan hetwelk de moeder verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Johan Baptist / De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in
tegenwoordigheid van Derk Lammers oud achtenveertig jaren, Blaauwverwer, schoonvader,
woonachtig te Terborg en van Hendrik Sillevold oud zesëndertig jaren, Dagloner woonachtig te
Terborg / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de aangeefster, hebbende de bovengenoemde getuigen, op onze
gedane requisitie om te tekenen, verklaard niet te Kunnen Schrijven. / hendrika boenink / Pliester vice Burgemr // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) van Dillen:
27-2-1816: Overlijdensregister gemeente Doetinchem [ongenummerde akte nr. 9 d.d. 27-21816] / Heden den Zeven en Twintigsten der maand Februarij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester
als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland,
verschenen / Arend Heringa van der Mersch oud negen en Dertig jaren, van Beroep Drogist / en
Reinier Seevink oud drie en Vijftig jaren, van Beroep Verwer en Glazenmaker / beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en Twintigsten der maand
Februarij des jaars 1816, des voordemiddags ten half drie uren, in het huis N o. 109, binnen deze
Gemeente, [#in de ouderdom van ... jaren is overleden] Hendrika Hackfordt, Echtgenote van
Jan Hendrik van Dillen, Baardscheerder is bevallen van eenen dooden Zoon. / Ons van deze
verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens door den Secretaris. / A: Heringa van der Mersch / R:Sevink / E:J:Planten /
G:C:Termaat, Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) van Dillen:
27-2-1816: Overlijdensregister gemeente Doetinchem [ongenummerde akte nr. 10 d.d. 27-21816] / Heden den Zeven en Twintigsten der maand Februarij eenduizend achthonderd en zestien, des voordemiddags om half twaalf uren, zijn voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen / Arend Heringa van der Mersch oud negen en Dertig jaren, van beroep Drogist. / en Reinier Seevink oud drie en Vijftig jaren van Beroep verwer en Glazenmaker. / beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Zes en Twintigsten
der maand Februarij des jaars 1816, des nademiddags ten drie uren, in het huis N o. 109 binnen
deze Gemeente, in de ouderdom van Zes en Twintig jaren is overleden Hendrika Hackfordt,
Echtgenote van Jan Hendrik van Dillen / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend, benevens door den Secretaris. / A: Heringa van der Mersch / R:Sevink / E:J:Planten / G:C:Termaat, Secretaris // [cc 19821999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) van Dillen:
5-9-1816: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 5-9-1816 [ongenummerde akte nr. 36]:
Heden den Vijfden der maand September een duizend achthonderd zestien, des voordemiddags
om tien uren, is voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester, als Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Anthonij
Coops, Bakker oud vier en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van eenen Zoon welke zijne huisvrouw Catharina Everdina
Elizabet Planten oud vijf en Twintig jaren, op Woensdag den vierden der maand September
voornoemd, des avonds ten half tien uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard
heeft de voornaam te willen geven van Jan / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Reinier Seevink, Verwer en Glazenmaker, oud drie en Vijftig jaren, en van
Jan Hendrik van Dillen, Barbier oud vijf en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente,
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toe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend,
benevens alle de Comparanten en den Secretaris. / A Coops / A: sevink / J H van Dillen / E: J:
Planten / G: C: Termaat. Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) van Dillen:
4-10-1817: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 4-10-1817 No 35. / Heden den vierden der
maand October een duizend achthonderd zeventien, des voordemiddags om half twaalf uren, is
voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Jan Hendrik van Dillen, Barbier
oud een en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken
acte van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw Elisabeth van Dillen oud dertig
jaren, op Zaturdag den vierden der maand October voormeld, des morgens ten half Zeven uren,
ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaamen te willen geven van
Henrica Arnolda / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Reinier
Seevink, verwer en glazenmaker, oud vijf en vijftig jaren, en van Jan anthonij Colenbrander oud
Vier en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als
getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend benevens de voormelde comparanten en den Secretaris. / E: J: Planten / G: C: Termaat. Secretaris. / J H van Dillen / R: Zevink
/ Jan Anthony Colenbrander // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus (Jan Willem) van Dillen:
19-4-1816: Geboortenregister gemeente Doetinchem, 19-4-1816 [ongenummerde akte nr. 21]:
Heden den Negentienden der maand April een duizend achthonderd zestien, des voordemiddags
om half eee uren, is voor ons Evert Jan Planten, President Burgemeester, als Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Doetinchem, Provintie Gelderland, verschenen Jan Willem
van Dillen Schoenmaker oud negen en Twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke
ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van eene Dochter welke zijne huisvrouw
Catharina Janssen Grube oud dertig jaren [nogmaals (voorgedrukt):] jaren, op vrijdag den
negentienden der maand April voormeld, des morgens ten vijf uren, ter wereld heeft gebragt, en
aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Hendrika / waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jacobus Jonkman, Timmerman, oud Veertig
jaren [nogmaals (voorgedrukt):] jaren, en van Harmanus Garvelink, Herbergier oud een en
Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen
ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven, en
duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend, benevens de voormelde Getuigen, en den
Secretaris, hebbende de vader van dat Kind verklaard niet te Kunnen Schrijven. / J: Jonkman /
H: Garvelink / E: J Planten / G: C: Termaat Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Josephus (Josep) van Dillen:
25-6-1758: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1758. / den 25. Junij / Josep van Dillen,
weduwenaer van wijlen Elisabet Waterlaats uijt Zilwolde / en Gritje Eijkelers, weduwe van
wijlen Derck Messinck uijt Gendringen. / dese den 11. Julij met Attest na Silvolde versonden. //
[cc 1982-1999 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – Van DILLEN (nr. 40 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 61

– Jurrien: zie sub Georgius
– K...:
– Lambertus (Lam~ert) van Dillen:
8-10-1769: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1769. / dito. [= den 8. Oct:] / Berent van
Dillen, Zoon van wijlen Lam~ert van Dillen onder Dotichem. / en Dersken Kroesen. J:D.
onder Zilwolde, laetst gewoondt onder Gendringen. / den 28 Oct: 1769. met attest versonden. //
[cc 1982-1999 tB]
– Margaretha (Margreta) van Dielen:
14-8-1828: Overlijdensregister gemeente Berg, 14-8-1828 No 62 / Heden den Veertienden der
maand Augustus één duizend acht honderd acht en twintig, des voordemiddags om acht uren,
zijn voor ons Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Heering oud Zeven en dertig jaren, dagloner / en Johannes van der Meulen oud vier en dertig jaren, stoelenmaker / beide wonende te
Lengel in deze Gemeente; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Veertienden der maand
Augustus des jaars achttien honderd acht en twintig, des nachts ten twee uren, in het huis No.
[niet ingevuld] binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en dertig Jaren is overleden
Willemina Tollenaar, geboren in het Ambt Doetinchem binnen deze Provincie en woonachtig
geweest te Lengel voornoemd, dochter van wylen de Ehelieden Wolter Tollenaar en Margreta
van Dielen, beide in het ambt Doetinchem voornemd overleden, nalatende haren Eheman
Mathys Dryver, dagloner, en drie kinderen, wonende te Lengel voornoemd. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de beide Declaranten / [in de marge:] Overlyden van Willemina Tollenaar // [cc 19821999 tB]
– Margaretha (Margaretha) van Dielen:
14-8-1878: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 138]: [geb./ged.] 14-81878: Joanna Henrica / Parentes: Theodorus Ebbers et Joanna Helmers (Groot Azewijn) / Patrini: Lambertus Boellart (Emmerich) et Margaretha van Dielen (Gaanderen). // [cc 1982-1999 tB]
– Maria (Maria) van Dil:
5-7-1819: Overlijdensregister gemeente Arnhem, 5-7-1819 No. 146 / Op heden den vijfde Julij
achttien honderd en negentien, des middags ten twaalf uren, compareerde voor Ons Mr Derk
Gaijmans President Burgemeester van Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat / Petrus Jacobus Bruist oud twee en twintig Jaren Kurassier leggende alhier in
garnisoen en verklaarde in tegenwoordigheid van Albert Brants oud vier en dertig Jaren, Bleeker, wonende aan de Wal en Franciscus van der Teems oud twee en dertig Jaren, Mandemaker
wonende op de beek [#welke ons hebben verklaard], dat Zyne huisvrouw Maria van Dil, den
vierde dezer des namiddags om half Zes uren ten Zynen huise is bevallen van een dood Kind
Zynde van het mannelyk geslacht [#in den ouderdom van ... is overleden.] / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de comparant en eerste getuige benevens ons is
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getekend hebbende tweede getuige verklaard niet te Kunnen Schrijven. / Pieter Bruist / A:
Brans / D Gaijmans // [cc 9-7-2000/15-2-2002 tB]
– Maria Aleida Frederica (Maria Aleida Fredrika) van Dielen:
26-1-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 26-1-1878 No 10. / Heden den Zes en
twintigsten der maand Januarij 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, Chrisstoffel Johannes van Dielen van beroep
Huisschilder oud een en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat
Hendrika Kroesen, Zyne huisvrouw, Zonder beroep op Vrijdag den Vyf entwintigsten der
maand January achttien honderd acht en zeventig, des avonds ten acht uren, ten huize van hem
Comparant in Gendringen Wijk A N o. 137 binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind, van
het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen Zijn gegeven van Maria Aleida Fredrika. /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes te
Pas van beroep Arbeider oud een en 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. / C J van Dielen / J te Pas / J Evers / VDLaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus (?) (Martien) van Dielen:
23-7-1975 (bidprentje): Ter herinnering aan Wilhelmina Hendrika van Lent weduwe van Hendrikus Martinus Johannes van Dielen. Zij werd geboren op 1 november 1887 te Megchelen en
overleed op 23 juli 1975 te Gendringen. In haar gezin en in de zaak vervulde zij jarenlang een
onmisbare rol. Haar leven was: bezig zijn voor anderen en zorgen voor anderen, zonder zich
daarbij te laten gelden of op de voorgrond te treden. Voor haar was de zin van het leven werkelijk een dienen van allen in haar omgeving: zij was goed voor iedereen. Lieve Moeder en Oma,
wij zijn je innig dankbaar voor alles wat je voor ons allemaal gedaan hebt. Op jou konden wij
altijd rekenen. Je kinderen en kleinkinderen / Voor uw medeleven en blijken van deelneming,
welke wij mochten ontvangen bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve moeder en oma,
zeggen wij u onze oprechte dank. / Namens de familie / Martien van Dielen / Gendringen 26
juli 1975. // [cc 4-11-2005/11-3-2006 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
30-12-1892: Geboortenregister gemeente Gendringen, 30-12-1892 No. 154 / Heden den dertigsten der maand December achttien honderd twee en negentig, is voor ons Johannes Matheus
Louis Bellaard, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johan Herman te Boekhorst van beroep landbouwer oud achtendertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat zijne
echtgenoot Margaretha Brentjes, zonder beroep op Donderdag den negenentwintigsten der
maand December achttien honderd twee en negentig, des voormiddags ten half twaalf uren, ten
huize van hem aangever te Wals Wijk A No 193 binnen deze Gemeente, is bevallen van een
kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Bertha, Margaretha
/ Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Jan Willem
Boland van beroep arbeider oud tweeendertig jaren, en Martinus Johannes van Dielen van
beroep schoenmaker oud achtentwintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – Van DILLEN (nr. 40 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 63

dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door
ons onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
22-9-1898: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-9-1898 No. 177. / Heden den tweeentwintigsten September achttien honderd acht-en-negentig, is voor Ons Jonkheer August Ernest
Marie Bruno van Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Jan Bart Knipscheer, oud vierenveertig
jaren, van beroep metselaar wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot
Naatjen Heinen, Zonder beroep op den tweeentwintigsten September dezes jaars, des nachts ten
half drie ure, ten huize van hem aangever te Gendringen wijk A no. honderdtweeenveertig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Grada, Willemina, / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Martinus Johannes van Dielen, oud drieendertig jaren, van beroep schoenmaker en
Gerrit Jan Kokkelink, oud drieendertig jaren, van beroep broodbakker, beiden wonende in deze
Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
1-12-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-12-1904 No. 254 / Heden den eersten
December negentien honderd-vier, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen: Johannes Wilhelmus Wezenberg oud negenentwintig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Aleida Arnolda Everdina Daams, zonder beroep op den eersten December dezes jaars, des morgens ten drie ure, ten
huize van hem aangever te Ulft nummer honderdzesentwintig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Theodorus Hendrikus / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrikus Johannes
Vos, oud tweeenveertig jaren, van beroep broodbakker en Martinus Johannes van Dielen oud
negenendertig jaren, van beroep schoenmaker beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
1-6-1911: Geboortenregister gemeente Gendringen, 1-6-1911 No 122 / Heden den eersten Juni
negentien honderd-elf, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: /
Bernadus Dierking oud zevenenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Anna Maria Dierking, zonder beroep op den eenendertigsten Mei dezes jaars, des namiddags ten vier ure, ten huize van hem aangever te Wals nummer zeven binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk
kind zal genaamd worden Elisabeth Engelina / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerhardus Johannes Tiemes, oud vierenveertig jaren, van beroep Gemeenteveldwachter en Martinus Johannes van Dielen oud zesenveertig jaren, van beroep koster
beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
2-10-1913: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-10-1913 No 87 / Heden den tweeden
October negentien honderd-dertien, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente
Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Albertus Meijer oud dertig jaren, van beroep fabrieksarbeider en Martinus
Johannes van Dielen oud achtenveertig jaren, van beroep gemeentebode beiden wonende in
deze gemeente, die ons hebben verklaard, dat op den eersten October dezes jaars, des morgens
ten zes ure, in het huis nummer zesenveertig te Pol binnen deze gemeente, in den ouderdom van
vier weken is overleden: Albertus Johannes Wikkerink, zonder beroep, geboren en wonende in
deze gemeente; zoon van de echtelieden Johannes Adrianus Wikkerink, fabrieksarbeider en
Willemina Aleida Hendrika Bruijel, zonder beroep, beiden wonende in deze gemeente / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de aangevers. // [cc
1982-1999 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
15-3-1918: Geboortenregister gemeente Gendringen, 15-3-1918 No 57 / Heden den vijftienden
Maart negentien honderd-achttien, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen: / Jan Willem Blecking oud eenendertig jaren, van beroep landbouwer wonende in
deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Johanna Aleida Ruesink, zonder beroep
op den veertienden Maart dezes jaars, des avonds ten half zes ure, ten huize van hem aangever
te Mechelen nummer honderdzeventig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het
mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Willem Johan / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Herman Renting, oud eenendertig jaren, van beroep landbouwer en Martinus Johannes van Dielen oud drieenvijftig jaren, van beroep gemeentebode beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
21-3-1918: Geboortenregister gemeente Gendringen, 21-3-1918 No 64 / Heden den eenentwintigsten Maart negentien honderd-achttien, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente
Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Gerrit Herman Renting oud tweeendertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Christina Aleida Luimes, zonder
beroep op den twintigsten Maart dezes jaars, des namiddags ten half drie ure, ten huize van hem
aangever te Mechelen nummer honderdnegenenzestig binnen deze Gemeente, is bevallen van
een kind van het mannelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Hendrik Antoon / Waarvan
wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Willem Blecking, oud eenendertig jaren, van beroep landbouwer en Martinus Johannes van Dielen oud drieenvijftig jaren,
van beroep gemeentebode beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend
met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
22-3-1918: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-3-1918 No 65 / Heden den tweeentwintigsten Maart negentien honderd-achttien, is voor ons Willem Stefanus Tervoert, Gemeente Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Christiaan Rosier oud eenenveertig jaren, van beroep gemeente architect
wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Johanna Antonetta Elisabeth
Westerveld, zonder beroep op den tweeentwintigsten Maart dezes jaars, des nachts ten vier ure,
ten huize van hem aangever te Gendringen nummer honderdachtenvijftig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Geertruida Frederika / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Martinus Johannes van Dielen, oud drieenvijftig jaren, van beroep Gemeentebode en Johan Rosier
oud vijfendertig jaren, van beroep huisschilder beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
23-3-1918: Geboortenregister gemeente Gendringen, 23-3-1918 No 66 / Heden den drieentwintigsten Maart negentien honderd-achttien, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter
Secretarie Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Johannes Adrianus Wikkerink oud vierenveertig jaren, van beroep fabrieksarbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Willemina Aleida
Hendrika Bruijel, zonder beroep op den tweeentwintigsten Maart dezes jaars, des avonds ten
zeven ure, ten huize van hem aangever te Pol nummer zesenveertig binnen deze Gemeente, is
bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Dina Cornelia / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Martinus Johannes
van Dielen, oud drieenvijftig jaren, van beroep gemeentebode en Hendrikus Span oud drieendertig jaren, van beroep gemeenteveldwachter beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
10-5-1920: Geboortenregister gemeente Gendringen, 10-5-1920 No. 117 / Heden den tienden
Mei negentien honderd-twintig, is voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Gerrit Herman Renting oud vier en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende in
deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoote Christina Aleida Luimes zonder beroep,
op den negenden Mei dezes jaars, des namiddags ten half zes ure, ten huize van hem aangever
te Mechelen nummer een honderd negen en zestig binnen deze Gemeente, is bevallen van een
kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Christina Wilhelmina Geertruida / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Martinus Johannes van Dielen oud vijf en vijftig jaren, van beroep gemeentebode en Jan Willem Blekking oud
vier en dertig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
1-3-1928: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 1-3-1928 No 12 / Heden den eersten Maart
negentienhonderd-acht-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: / Derk
Jan Knipscheer oud een en dertig jaren, metselaar, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Jan Bart Knipscheer, overleden en van Naatjen Heinen, zonder
beroep, wonende te Gendringen, ter eener / en Emmi Emilie Elisabeth Reinders, oud twee en
dertig jaren, zonder beroep, geboren te Duisburg in Duitschland en wonende te Gendringen,
Duitsche, meerderjarige dochter der echtelieden Hermann Reinders, zonder beroep, wonende te
Duisburg in Duitschland en van Emilie Seeling, overleden, ter andere zijde / De afkondiging tot
dit huwelijk is zonder stuiting geschied, alhier op den achttienden Februari dezes jaars / Gehoord de verklaring van Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en
dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat
verbonden zijn, heb ik, in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden
zijn: Derk Jan Knipscheer en Emmi Emilie Elisabeth Reinders / Gedaan in tegenwoordigheid
van: Adrianus van de Ven, oud zeven en zestig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen en
Martinus Johannes van Dielen, oud drie en zestig jaren, gemeentebode, wonende te
Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
5-7-1928: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-7-1928 No 153. / Heden den vijfden Juli
negentienhonderd-acht-en-twintig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen: / Gerrit Herman Renting oud twee en veertig jaren, landbouwer wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Woensdag vier Juli dezes jaars, des mamiddags te
kwart voor vier uur, te zijnen huize nummer honderd vier en tachtig te Megchelen, is geboren
een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Christina Aleida Luimes zonder
beroep, wonende te Gendringen / aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Wilhelmina Elisabeth / Gedaan in tegenwoordigheid van: Jan Willem Blecking, landbouwer, oud twee en
veertig jaren, wonende te Gendringen en Martinus Johannes van Dielen, gemeentebode, oud
drie en zestig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is
voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
5-7-1928: Geboortenregister gemeente Gendringen, 5-7-1928 No 154. / Heden den vijfden Juli
negentienhonderd-acht-en-twintig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen: / Johannes Theodorus Kemperman oud zeven en veertig jaren, rijwielhandelaar wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Woensdag vier Juli dezes jaars,
des namiddags te half twaalf uur, te zijnen huize nummer zes en zeventig te Ulft, is geboren een
kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Aleida Maria van Hal / zonder beroep,
wonende te Gendringen / aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Ludwina Wilhelmina Maria / Gedaan in tegenwoordigheid van: Martinus Johannes van Dielen, gemeentebode
oud drie en zestig jaren, wonende te Gendringen en Johannes Antonius Albertus Konnik, klerk
ter Gemeente-Secretarie, oud vijf en twintig jaren, wonende te Wisch / Waarvan akte, welke
overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
30-8-1928: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 30-8-1928 No 50 / Heden den dertigsten
Augustus negentienhonderd-acht-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te
gaan: / Hendrikus Wilhelmus Bouwman, oud een en dertig jaren, landbouwer, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Theodorus Hendricus Maria Alphonsus Bouwman en van Johanna Hendrina Kemperman, beiden overleden, ter eener / en Francisca
Maria Kaalberg, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Gendringen
meerderjarige dochter der echtelieden Aloisius Theodorus Kaalberg, overleden en van Theodora
Wellink, oud een en zestig jaren, landbouwster, wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarde hare toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / De afkondiging tot
dit huwelijk is zonder stuiting geschied, alhier op den elfden Augustus dezes jaars / Gehoord de
verklaring van Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat
verbonden zijn, heb ik, in naam der wet verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden
zijn: Hendrikus Wilhelmus Bouwman en Francisca Maria Kaalberg / Gedaan in tegenwoordigheid van: Martinus Johannes van Dielen, oud drie en zestig jaren, gemeentebode, wonende te
Gendringen en Hendrikus Martinus Johannes van Dielen, oud zeven en dertig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. //
[cc 1982-1999 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
25-9-1928: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 25-9-1928 No 55 / Heden den vijf en twintigsten September negentienhonderd-acht-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk
aan te gaan: / Theodorus Wilhelmus Tempels, oud twee en dertig jaren, fabrieksarbeider, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Wilhelmus Johannes Tempels, overleden en van Theodora Friederica Kroes, zonder beroep, wonende te Gendringen, ter
eener / en Aleida Hendrika Schadron, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Gendringen en wonende te Gendringen, voor minder dan zes maanden te Arnhem, meerderjarige
dochter der echtelieden Bernadus Schadron, oud een en vijftig jaren, fabrieksarbeider en van
Antonia Bongers, oud zeven en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen,
die alhier tegenwoordig verklaarden hunnen toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere
zijde / De afkondiging tot dit huwelijk is zonder stuiting geschied, alhier en te Arnhem op den
achtsten September dezes jaars / Gehoord de verklaring van Bruidegom en Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke
door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, heb ik, in naam der wet verklaard, dat
door den echt aan elkander verbonden zijn: Theodorus Wilhelmus Tempels en Aleida Hendrika
Schadron / Gedaan in tegenwoordigheid van: Martinus Johannes van Dielen, oud drie en zestig jaren, gemeentebode, wonende te Gendringen en Hendrikus Martinus Johannes van Dielen,
oud zeven en dertig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
11-6-1929: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 11-6-1929 No 31 / Heden den elfden Juni
negentienhonderd-negen-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: /
Johannes Janssen, oud dertig jaren, fabrieksarbeider, geboren te Zevenaar en wonende te Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Wilhelmus Janssen, zonder beroep, wonende te
Zevenaar en van Henrica Maria Theodora Koenders, overleden, ter eener / en Johanna Hendrika
Elisabetha Schepers, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige dochter der echtelieden Gradus Theodorus Schepers, oud acht en vijftig
jaren, landbouwer en van Hendrika Johanna Zweers, oud zestig jaren, zonder beroep, beiden
wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / De afkondiging tot dit huwelijk is zonder stuiting geschied,
alhier op den vijf en twintigsten Mei dezes jaars / Gehoord de verklaring van Bruidegom en
Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen
vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, heb ik, in naam der wet
verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Johannes Janssen en Johanna Hendrika Elisabetha Schepers / Gedaan in tegenwoordigheid van: Martinus Johannes van Dielen,
oud vier en zestig jaren, gemeentebode, wonende te Gendringen en Hendrikus Martinus Johannes van Dielen, oud acht en dertig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen. / De moeder van
de bruid verklaarde wegens lichaamsgebreken niet te kunnen schrijven. / Waarvan akte, welke
overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
7-4-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 7-4-1931 No 69 / Heden zeven April negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gendringen: Hendrikus Johannes Ketelaar, oud acht en dertig jaren, fabrieksarbeider,
wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Zondag vijf April dezes jaars, des voormiddags
te half vier uur, te zijnen huize nummer zeven en veertig te Ysselhunten, is geboren een kind
van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Berendina Catharina Wellink zonder beroep,
wonende te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Bernardus Franciscus / Gedaan in tegenwoordigheid van: Martinus Johannes van Dielen, zonder beroep oud zes
en zestig jaren, wonende te Gendringen en Franciscus Antonius Kok, landbouwer, oud zes en
dertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
21-1-1935: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-1-1935 No. 6 / Heden den een en
twintigsten Januari negentienhonderd vijf en dertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den
burgerlijken stand der gemeente Gendringen: van Dielen, Martinus Johannes oud zeventig
jaren, zonder beroep wonende te Gendringen die verklaarde, dat hij uit eigen wetenschap kennis
draagt, dat op twintig Januari dezes jaars, des namiddags te drie uur, in deze gemeente is overleden: Marcus, Johanna Hendrica zonder beroep oud vier en tachtig jaren, geboren te Gendringen
wonende te Gendringen, weduwe van Visser, Bernardus dochter van Marcus, Gerrit Jan en van
Visser, Gerharda, beiden overleden / Waarvan akte, welke is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Martinus Johannes (Martinus Johannes) van Dielen:
12-10-1957 (bidprentje): Ter gedachtenis aan Johanna Antonia Bruens, echtgenote van Martinus Johannes van Dielen. De overledene werd geboren te Gendringen, 27 dec. 1863 en overleed te Arnhem 12 okt. 1957. Haar lichaam werd te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Gendringen, de 16 okt. 1957. / Wie zou haar niet gaarne gedenken? Haar in herinnering roepen
maakt blij en stemt vroom. Weinig mensen zijn geroepen tot een gezegende, hoge ouderdom.
Oud zijn betekent: versleten zijn, ongeschikt voor de omgeving, een last voor zich zelf en voor
anderen. Van dit alles was bij haar geen sprake. Vitaal van lichaam en geest tot de laatste dagen
van haar leven, was haar ouderdom: rijpheid, wijsheid en een zonnige blijheid. Haar rake
nuchterheid en bewonderenswaardige aanpassing, gaven haar zo’n eigen en aantrekkelijke
plaats, dat zij voor haar omgeving enkel vreugde betekende. Ze heeft in de harten van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en van allen, die haar gekend hebben, een grote
dankbaarheid en blijde bewondering achtergelaten. Ze heeft christelijk en vroom genoten van
haar lange, bijna ongestoorde ouderdom. Haar dankbaarheid voor deze grote gave, was kinderlijk eenvoudig en zeer fijngevoelig. Toen haar het einde duidelijk werd, schakelde ze zich zo
nuchter en vanzelfsprekend om, als alleen een werkelijk diep geloof dat doen kan. “Alles, wat
God wil, is goed”, en “alles voor U, H. Hart van Jesus”, waren de woorden waarmede ze de naderende eeuwigheid begroette. Haar terugblik op haar lange leven, in het licht van de nabije
rekenschap, geschiedde met zulk een benijdenswaardige rust en zekerheid, dat men er de genade der eindvolharding in kon proeven. Bij zulk een heengaan blijft er voor droefheid nauwelijks plaats over. Als we handelen in haar geest, zouden we eigenlijk een danklied moeten
zingen. Wie zou niet blij zijn en dankbaar tevens, met de zekerheid, dat de beste onder ons van
de ene vreugde in de andere is overgegaan. // [cc (scan) 4-11-2005/10-11-2005 tB]
– Martinus Josephus (Martinus Josephus) van Dielen:
7-1-1858: Geboortenregister gemeente Gendringen, 7-1-1858 No. 6. / Heden den Zevenden der
maand January achttien honderd acht en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Gerrit Jan Obeling, van beroep Schoenmaker, oud Zeven en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Berendina Mulleman Zyne huisvrouw op Woensdag den Zesden der maand January achttien honderd acht en vijftig, des morgens ten drie uren, ten huize van hem Comparant in Ysselhunten No. 543 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
Martinus Josephus van Dielen van beroep Koster, oud vyf en dertig jaren, en Gradus Jacobus
van Roden, van beroep Nachtwaker, oud Zes en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke
voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / G J obeling / M.J. Van
Dielen / G J van Roden / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Martinus Josephus (Martinus Josephus) van Dielen:
21-1-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-1-1874 No. 6. / Heden den Een en
twintigsten der maand Januarij 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, Hermanus Franken van beroep Gemeente VeldDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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wachter oud acht en vijftig jaren, en Antonius Geerligs van beroep Timmerman oud drie en
twintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Woensdag den Een en twintigsten der maand Januarij achttien honderd vier en zeventig, des morgens
ten negen uren, in het huis Wijk A No. 40 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in
den ouderdom van acht en Veertig Jaren en eene maand Johanna Maria Geven, Zonder beroep,
geboren te Dinxperlo en woonachtig geweest in deze gemeente, echtgenoote van Martinus
Josephus van Dielen, Koster, wonende in deze gemeente, dochter van wylen de echtelieden Johannes Geven en Catharina Schreur. / 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]
– Martinus Josephus (Martinus Josephus) van Dielen:
26-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 26-5-1876 No. 13. / Heden den Zes en
twintigsten Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen,
in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier
zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den Zevenden en op zondag den Veertienden
Mei achttien honderd zes en zeventig, / Antonius Geerligs, oud Zes en twintig Jaren, Timmerman, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige Zoon van Hendrikus Wilhelmus
Wessel Geerligs Timmerman, en van Johanna Janssen, Zonder beroep, echtelieden, mede in
deze gemeente wonende, ter eenre, / en Grada Geertruida te Pas, oud drie en twintig Jaren,
Zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente meerderjarige dochter van Aalberte
[lees: Aalbert te] Pas en van Theodora Elisabeth Kroes, echtelieden, Arbeiders, mede in deze
gemeente wonende, ter andere zyde / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o Een Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. / 2o Het geboorte attest van den Bruidegom. /
3o Het geboorte attest der Bruid. / De Ouders van den Bruidegom en de Ouders der Bruid alle
alhier tegenwoordig hebben ons verklaard hunne toestemming te geven tot dit huwelijk. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage, de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben
wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd: in naam der wet verklaard, dat Antonius
Geerligs en Grada Geertruida te Pas door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in
het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door partijen daartoe medegebragt, te weten:
Theodorus Geerling, Bakker, oud acht en dertig Jaren, Martinus Josephus van Dielen Schoenmaker, oud drie en Vyftig Jaren, Johannes Antonius van Dielen Schoenmaker, oud Zeven en
twintig Jaren en Hendrikus Fredrikus Bertels, Gemeentebode, oud Zes en veertig Jaren, alle wonende in deze gemeente. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe
bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons
onderteekend met den Bruidegom, de Bruid, den Vader van den Bruidegom, den Vader der
Bruid en de getuigen, hebbende de moeder van den Bruidegom en de moeder der Bruid, daartoe
aangezocht zynde verklaard niet te kunnen schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc
1982-1999 tB]
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– Martinus Josephus (Martinus Josephus) van Dielen:
26-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 26-5-1876 No. 14 / Heden den Zes en
twintigsten der maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Gerrit Sellen Raadslid Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den Veertienden en op zondag den
Een en twintigsten Mei achttien honderd zes en zeventig, / Antonius Hendrikus Roes, oud vier
en veertig Jaren, Landbouwer, geboren en wonende in deze gemeente, Weduwenaar van Johanna Berendina Welmans, meerderjarige Zoon van wylen de echtelieden Johannes Roes en Maria
Johanna Fransisca Arnolda Borkens, ter eenre, / en Johanna Sluiter, oud negen en twintig Jaren,
Zonder beroep, geboren en wonende in deze gemeente, meerderjarige dochter van Fredrik Sluiter, overleden en van Anna Kemperman, Zonder beroep, mede in deze gemeente wonende, ter
andere Zyde. / En hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o Het geboorte attest van den
Bruidegom. / 2o Het geboorte attest der Bruid. / 3o Het overlydens attest van haren Vader. / 4o
Het overlydens attest van Johanna Berendina Welmans, laatste echtgenoote van den Bruidegom.
/ De moeder der Bruid alhier tegenwoordig heeft ons verklaard hare toestemming te geven tot
dit huwelijk. / Vervolgens door Bruidegom en Bruid, op de door ons deswege gedane aanvrage,
de verklaring afgelegd zijnde, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,
zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd: in naam der wet verklaard,
dat Antonius Hendrikus Roes en Johanna Sluiter door het Huwelijk zijn vereenigd. / Dit alles is
geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door partijen daartoe medegebragt,
te weten: Martinus Josephus van Dielen Schoenmaker, oud drie en vyftig Jaren, Johannes
Wilhelmus Romp Stoelenmaker, oud drie en zestig Jaren, Theodorus Eppink, Kuiper, oud negen
en twintig Jaren en Johannes Antonius van Dielen, Schoenmaker, oud Zeven en twintig Jaren,
alle wonende in deze gemeente. / Van al hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons
onderteekend met den Bruidegom, en de getuigen, hebbende de Bruid en hare moeder daartoe
aangezocht zynde verklaard niet te kunnen Schryven, als zulks niet geleerd hebbende. // [cc
1982-1999 tB]
– N.N. van Dielen:
?-10-1945 (trouwkaart huisarchief Engelwijk): Willem Ch. Th. Renting en Jantje van der Veen
hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden D.V. op Woensdag 14 November a.s. / Kerkelijke inzegening des voormiddags
om 11.30 uur door den Weleerw. Heer Ds. J. H. Renting, in de Ned. Herv. Kerk te Gendringen.
/ Megchelen, Hoogestraat 184 / Doetinchem, Kruisberg K 24 / October 1945. / Gelegenheid tot
gelukwenschen na de Huwelijksinzegening in Hotel van Dielen van 12.30 tot 2 uur. / Toekomstig adres: Yselstraat 144, Gendringen. / Tevens hebben wij de eer U uit te noodigen op ons Huwelijksfeest den geheelen dag [#des avonds] / [drukkerij] Beekman Gendringen // [cc 19821999 tB]
– N.N. van Dielen:
26-8-1970 (trouwbrief huisarchief Engelwijk): Theodorus Johannes Janssen en Elisabeth Theodora Helena Geurts hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
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voorgenomen huwelijk op woensdag 26 augustus a.s. om 10.30 uur ten gemeentehuize te Gendringen. / Zij hopen elkaar het H. Sacrament van het huwelijk toe te dienen onder de gezongen
Eucharistieviering welke tot hun intentie aan God zal worden opgedragen om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Gendringen. // Gendringen, Hulseweg 4 / Drempt, Hoefkensestraat 10 / augustus 1970 // Dagadres: Hotel van Dielen, Grotestraat 24, Gendringen. Hierbij
wordt U uitgenodigd ’s avonds 19.30 uur. / Toekomstig adres: Hulseweg 4, Wals, Gendringen.
// [cc 28-8-2001 tB]
– O...: / – P...: / – Q...:
– Reinerus (Reind) van Dillen:
1-3-1823: Overlijdensregister gemeente Wisch, 1-3-1823 No 17 / Heden den Eersten der maand
Maart een duizend acht honderd drie en twintig, des voordemiddags om half tien uren, zijn voor
ons Jan Hendrik Deurvorst, fungerende Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
het Schoutambt Wisch, Provincie Gelderland, verschenen / Reind van Dillen oud Een en dertig
jaren, Bakker / en Hendrik Kroets oud drie en dertig jaren, Bakker / beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den Eersten der maand Maart des jaars achttien honderd drie en twintig, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 8. binnen deze Gemeente, in den ouderdom van vier Jaren is overleden Jan Hendrik Vrieselaar, Zonder beroep, geboren
te Terborg, Zoon van de Ehelieden Jan Vrieselaar, Schoenmaker, en van Leopoldina Overgoor,
te Terborg woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna
dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Rickel (Rickel) van Dellen:
9-9-1742: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1742. / den 9. Sept: / Rickel van Dellen,
wewenaer van Jenneken Bongers, onder Doedekom. / en Elsken Tijcheloven, Dogter van
wander Tijcheloven uijt Our. / met Attest na Doedekom. // [cc 1982-1999 tB]
– Rickel (Richel) van Dillen:
9-9-1742: RBS 507 (trouwboek Doetinchem): 1742 / Richel van Dillen Wdnaar van Jenneke
Bongers onder ’t rigter-ampt, / ende Elske Ticheloven J.D. van Wander Ticheloven onder Gendringen, / procl: 9-16-23 7tb. / copul: den 26. dito. // [cc 1982-1999 tB]
– Rutgerus (Rutgerus) van Dillen:
10-7-1785: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1785 – / 10 julij / Baptizata est theodora / p: est gerardus Egbers / m: est bernarda Borckens / suscepta per rutgerum van dillen et gerardam bernsen. // [cc 1982-1999 tB]
– Rutgerus (Rutgerus) van Dillen:
10-5-1788: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1788. / 10ma maji / matrimonio juncti
sunt Rutgerus van Dillen, et gerthrudis Borckens. / testes fue~re elsken polmans; et aleijdis
Ricken. // [cc 1982-1999 tB]
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– Rutgerus (Ruthgerus) van Dillen:
25-3-1789: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1789. / 25 martii / baptizatus est Henricus / p: Ruthgerus van Dillen. / m: gethrudis Borckus [<Borckens]. / suscept: Henricus van
Dillen Theodora ten binsel. // [cc 1982-1999 tB]
– Rutgerus (Rutgerus) van Dillen:
7-4-1791: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1791. / 7ma aprilis. / baptizata e~ wilhelmina / p: Rutgerus van Dillen, / m: Gethrudis Borckus [<Borckens]. / Suscept: Gerardus joannes ijdinck, hendrina van Dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Rutgerus (Rutgerus) van Dillen:
8-11-1791: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1791 / 8va Novemb. / baptizatus e~
Henricus. / p: Theodorus Borckus [<Borckens]. / m: Bendina ten Bercken. / Suscept: Rutgerus
van Dillen Gethrudis [#van Dillen] Borckus [<Borckens]. // [cc 1982-1999 tB]
– Rutgerus (Rutgerus) van Dillen:
2-12-1794: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1794 / 2da decemb. / baptizata e~ Bernardina / p: Rutgerus van Dillen / m. Getrudis Borkens. / suscept. joannes Wilhelmus Borkus
[<Borkens.] Gesina van Dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Rutgerus (Rutgerus) van Dillen:
3-2-1795: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1795. / 3tia Februarii / baptizata e~ jda: /
p: Bartholomaeus Borkus. [<Borkens] / m: [#Theodora] Dorothea van Dillen. / Suscepta Rutgerus van Dillen. Aleijdis Borkens. // [cc 1982-1999 tB]
– Rutgerus (Ruth) van Dillen:
24-5-1799: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1799. / 24 maji / Everhardus te Boekhorst, et Gerarda Stevens. / testes Ruth van dillen et Joanna Nienhuijs. // [cc 1982-1999 tB]
– S...:
– Theodora (Theodora) van Dillen:
1-5-1793: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1793. / 1ma Maji / matrimonium inivit
Bartholomaeus Borkens Cum Theodora van dillen / testes theodorus Borkens et aleijdis Ricken // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothea) van Dillen:
9-10-1793: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1793. / 9na octobris / baptizatus e~[st]
Arnoldus / p: Bartholomaeus [^Borkus]. / m. Dorothea van Dillen. / Suscept: Engelbertus
Borckus [<Borckens], maria müsers. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothea) van Dillen:
13-3-1794: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1794. / 13tia martii. / bapt~zatus e~
wilhelmus. / p: Theodorus Borkus [<Borkens]. / m: Bendina Ten Berken. / suscept: Gerardus
verhij. Dorothea van Dillen // [cc 1982-1999 tB]
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – Van DILLEN (nr. 40 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 74

– Theodora (Dorothea) van Dillen:
3-2-1795: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1795. / 3tia Februarii / baptizata e~ jda: /
p: Bartholomaeus Borkus. [<Borkens] / m: [#Theodora] Dorothea van Dillen. / Suscepta Rutgerus van Dillen. Aleijdis Borkens. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothea) van Dillen:
28-3-1796: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1796 / 28sa Martii. / e~ baptizata Aleijdis. / p: [#Engelb] Bartholomaeus Borkus [<Borkens] / m: Dorothea van Dillen. / Suscept:
Henricus van Dillen. Bendina Tenbercken. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothaea) van Dillen:
2-8-1797: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1797 / 2da Augusti baptizata e~ [#Anna]
Johanna / p. Bartholomaeus Borkus [<Borkens]. / m. Dorothaea Van Dillen. / Suscept: Theodorus Borkens., Henrica van Dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothaea) van Dillen:
10-2-1799: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1799 / 10ma Februarii / baptizata e~
Elisabeth / p: [Engelbertus Borkens>] Bartholomaeus Borkus / m [Theodora>] Dorothaea Van
Dillen. Suscept: Joannes van dillen Petronella Borkus. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothaea) van Dillen:
14-7-1800: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1800 / 14ta Julii / baptizatus e Gerardus
/ p: Bartholomaeus Borkus. / m: dorothaea van Dillen. / Suscept: Theodorus Reymer: aaltje
Borkus. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothaea) van Dillen:
17-2-1802: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1802 / 17ma Februarii / baptizatus est
Petrus / p: Bartholomaeus Borkus / m: [#Theodora] Dorothaea Van Dillen. / Suscept:
Gerardus ten Berken Theodora Van Dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothaea) van Dillen:
18-5-1803: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1803. / 18va maji / baptizatus est
Henricus / p: Bartholomaeus Borkus / m. Dorothaea Van Dillen. / Suscept: Wilhelmus Boers.
Hendrina Overkamp. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothaea) van Dillen:
21-8-1804: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1804. / 21ma Augusti / baptizatus est
Joannes / p: Bartholomaeus Borkus / m. Dorothaea Van Dillen. / Suscept: Theodorus Venneman Theodora Kremers. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Dorothaea) van Dillen:
12-9-1805: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1805: / 12 Septemb. / baptizatus est Joannes / p: Bartholomaeus Borkus, / m. Dorothaea van Dillen. / Suscept: Gerardus van Dillen
Hendrina Ten Berken. / [onleesbare potloodkrabbel door deze inschrijving] // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodora (Dorothaea) van Dillen:
27-10-1807: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1807. / 27ma Octobris / baptizatus est
Rutgerus / p: Bartholomaeus Borkus / m: Dorothaea van Dillen / Suscept: Bernardus Winters.
Engelina van Dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) van Dillen:
25-3-1814: Geboortenregister gemeente Terborg, 25-3-1814 No 18. / Heden den Vijfëntwintigsten Maart eenduizend achthonderd veertien, des voordemiddags om Elf uren, is voor ons Hendrik Willem Pliester, Vice Burgemeester, en gedelegueerden Officier van den Civielen Staat,
der Gemeente van Terborg, gecompareerd / Engelbart Borkes, oud Zevenënveertig Jaren, Landbouwer woonachtig te Terborg Gemeente van Terborg, / welke ons een kind van het Mannelijk
geslacht, heeft voorgesteld, den Vierëntwintigsten der Maand van Maart eenduizend achthonderd veertien, des avonds om Zes uren uit hem declarant, en Zijne huisvrouw Theodora van
Dillen geboren, en aan hetwelk hij verklaard heeft, de Voornamen te willen geven van Otto. /
De gezeide verklaring en voorstelling is geschied, in tegenwoordigheid van Harmanus Berentsen oud zesënveertig jaren, Landbouwer woonachtig te Terborg, en van Derk Smits, oud dertig
jaren, Landbouwer, woonachtig te Terborg. / Van welk alles wij de tegenswoordige acte hebben
opgemaakt, en na gedane voorlezing hebben wij geteekend met de Vader van het Kind, en de
getuigen, ten gezegden dage en Jare. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) van Dillen:
22-4-1822: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-4-1822 No 28 / Heden den twee en
twintigsten der maand April een duizend acht honderd twee en twintig, des voordemiddags ten
Tien uren, zijn voor mij Johan Richard Boeveld fungerend Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland verscheenen /
Frans willem Hafkenscheid Kuiper oud vier en twintig Jaren, en Jan van Pluur Schoenmaker
oud Een en vyftig Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat
op Zondag den Een en twintigsten der maand April achttien honderd twee en twintig des avonds
ten Zeven uren, in het huis No. 106 in Etten binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Negen
maanden is overleden. [:de punt is abusievelijk voorgedrukt] Theodora van Dillen dochter van
Arend van Dillen winkelier en van Bendina Wendelina Teunissen aldaar woonachtig / 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 /
F:W Hafkenscheid / IJan van plur / JRBoeveld // [cc (Arnhem) 29-9-2001/21-8-2002 tB]
– Theodorus (Derk) van Dillen:
16-3-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 302): 16. Martii [1815.] / [N.B.: blijkens
de toevoeging van de letter «U.» in de marge gedoopt te Ulft; tB] / Baptizatus est Joannes / filius legitimus Bernardi Van Dillen, et Alijdae Van Vorden Conj: / Susc: Derk Van Dillen, et
Christina Van Vorden. // [cc 30-5-2007/7-8-2008 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – Van DILLEN (nr. 40 in de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief ) – pag. 76

– Theodorus (Theodorus) van Dielen:
17-2-1820: Overlijdensregister schoutambt Doetinchem, 17-2-1820 No 11 / Heden den Zeventienden der maand Februarij een duizend acht honderd en twintig, des middags om twaalf uren,
zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het Schoutambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen Evert Nijenhuijs landbouwer oud een en
Zeventig jaren, en Theodorus van Dielen Schoenmaker oud drie en twintig jaren, beide in de
Buurschap Gaanderen onder dit Ambt woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
zestienden der maand Februarij 1820 des namiddags ten een uren, in het huis No. 183 binnen dit
Ambt, in den ouderdom van twee en veertig Jaren is overleden Wessel Teunessen landbouwer,
eheman van Willemina ten Hek en zoon van Hendrik Teunessen en Marguerita Venderbosch. /
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en
in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons
benevens door comparanten is onderteekend. / E nijenhuijs / T: van Dielen / S Horsting // [cc
20-9-2002/30-3-2006 tB]
– Theodorus (Theodorus) van Dillen:
8-5-1822: Geboortenregister gemeente Bergh, 8-5-1822 No 72 / Heden den Achtsten der maand
Mei een duizend acht honderd twee en twintig, des avonds [#middags] om acht uren, is voor ons
Arnold Rietveld Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Bergh,
Provincie Gelderland, verschenen / Gerrit Meyers, Bode van dit Ambt, als daartoe gequalificeert, oud drie en dertig jaren, woonachtig te Zeddam in deze Gemeente, / dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke [#zijne Ehevrouw] de weduwe van
wylen Bernardus van Dillen, met naam Hendrina Hebing, Eigen werk doende, oud vier en
dertig Jaren [#jaren, op] wonende in deze [#dag den] Gemeente, op den Zesden der maand Mei
dezes Jaars des avonds ten acht uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft
de voornaam te willen geven van Theodorus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Johan Arnold Hacklander, Secretaris van dit Ambt oud drie en vyftig jaren,
en van Johannes Hermanus Boeseken, Eigen werk doende oud negen en twintig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij, na in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven, en duidelijk voorgelezen
te zijn, hebben onderteekend met den Declarant qq en beide Getuigen. / [in de marge: Geboorte
van Theodorus van Dillen] // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Theodorus) van Dillen:
31-8-1838: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-8-1838 No. 86 / Heden den een en
dertigsten der maand Augustus een duizend acht honderd acht en dertig des voormiddags om
tien uren zijn voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Josephus van
der Velden, winkelier oud Zestig jaren, en Jan Willem Hafkenscheid, Zonder beroep oud twee
en twintig jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den dertigsten der maand Augustus een duizend acht honderd acht en dertig des namiddags ten vier uren, in het huis No. 428 in Ulft binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes
en Zestig Jaren is overleden Theodorus van Dillen, dagloner, geboren in de gemeente Wisch,
en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van wylen de ehelieden Hendricus van Dillen
en Bernardina Knippenborg. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
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daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met de Comparanten. // [cc
1982-1999 tB]
– U...: / – V...:
– Wilhelmina (Willemiena) van Diellen:
19-1-1760: RBS 756 (dodenboek N.H. kerk Gendringen): 1760 / den 19 Januarij is willemina
van diellen over leeden // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) van Dillen:
7-4-1791: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1791. / 7ma aprilis. / baptizata e~ wilhelmina / p: Rutgerus van Dillen, / m: Gethrudis Borckus [<Borckens]. / Suscept: Gerardus joannes ijdinck, hendrina van Dillen // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Willemina) van Dielen:
20-7-1821: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-111819): «... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 689): [1821.] / 20. Julii /
Baptizata est Catharina / f: leg: Theodori Mulleman, et Everdinae Hooiman Conj: / Susc: Joannes Slutter, et Willemina Van Dielen. // [cc 14-9-2007/2-3-2008 tB]
– Wilhelmina (Willemina) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register): 4-1-1792 geboren (AHA-volgnr. 4512), Bevolkingsregister
gem. Gendringen, inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 737:
– Woonplaats: Ysselhunten
– Huisnummer: 537
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 3)
– Naam: Willemina van Dillen [hierachter een accolade, waarachter (samen met nr. 18, Theodorus Bouwman)] Eh[elieden]
– Geboortedatum: den 4 Janu[ar]y 1792
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer / [nr. 11:] meid
– Vestiging in de gemeente: [nr. 11:] 1 mei 1826
– Vertrokken of overleden: Mei 1826 Berendina Giezen vertrokken naar Sub No 742 / Jan
Willink vertr naar Wehl. / Mei 1827 vertrokken Theodora Staal [#&], Johanna Janssen, [#&]
Derk Meyer & Hendrik Kok. / 13 H Ridder vert Mei 1828 na[ar] No 802 / 7 Derk Siemes vert
naar Sub No 55
[cc 11-11-2004/23-5-2005 tB]
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– Wilhelmina (Willemina) van Dillen:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 4527), Bevolkingsregister gem. Gendringen,
inv.nr. 1344 (jrg. 1826), volgnr. 737:
– Woonplaats: Ysselhunten
– Huisnummer: 537
– Aantal bewoners: 18 (dit is nr. 18) [achteraf zonder nummer ingeschreven tussen nr. 2 en 3]
– Naam: Theodorus Bouwman [hierachter een accolade, samen met nr. 3 (Willemina van Dillen), waarachter:] Eh[elieden]
– Geboortedatum: –
– Godsdienst: R.C.
– Beroep: [nr. 1:] Landbouwer / [nr. 11:] meid
– Vestiging in de gemeente: [nr. 11:] 1 mei 1826
– Vertrokken of overleden: Mei 1826 Berendina Giezen vertrokken naar Sub No 742 / Jan Willink vertr naar Wehl. / Mei 1827 vertrokken Theodora Staal [#&], Johanna Janssen, [#&] Derk
Meyer & Hendrik Kok. / 13 H Ridder vert Mei 1828 na[ar] No 802 / 7 Derk Siemes vert naar
Sub No 55
[cc 11-11-2004/26-5-2005 tB]
– Wilhelmina (Willemina) van Dillen:
5-3-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 5-3-1832 No 19. / Heden den Vyfden der
maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des Voormiddags ten Elf uren zijn voor
ons Daniel Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Antonius Franciscus Bouwman,
Landbouwer oud drie en dertig jaren, en Gradus Eltink, dagloner oud Een en vyftig jaren, beide
in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Vierden der
maand Maart een duizend acht honderd twee en dertig des avonds ten Elf uren, in het huis No.
537 in Etten binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier uuren is overleden Willemina
Bouwman, Zonder beroep geboren en woonachtig geweest in deze gemeente, dochter van de
Ehelieden Theodorus Bouwman en Willemina van Dillen, Landbouwers in deze gemeente
woonachtig / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij
daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven,
waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. met de Comparanten / A F
Bouwman / G Eltink / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) van Dillen:
9-7-1891: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 337]: [geb./ged.] 9/9-71891: Antonius Wilhelmus / Parentes: Henricus ten Haaf et Theodora Jansen (Azewijn) /
Patrini: Antonius Jansen (Wijnbergen) et Wilhelmina van Dillen (Gendringen) / Observ.: No.
43 in suppl. / Die 26 nov. 1918 in ecclesia par. de Azewijn matrimonium contraxit cum
Elisabeth Joanna Franken. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) van Dillen:
10-6-1750: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1750 / 10 Junii / Baptizatus est
Bernardus / parentes Joannes tigeloven et [Jan>] Jaoanna van dillen / patrini wilhelmus van
dillen et Elske te Kaet. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wolterus (Wolter) van Dillen:
11-7-1725: Archief Huis Bergh (AHB), inv.nr. 1182 (AHA-volgnr. 141): // 30 Junij aen jan
janssen geremitteert 50 gulden onder Conditie, dat binnen tien dagen Syn Restant Sal voldoen,
ofte dat dese Remissie geen plaets Sal hebben // [daaronder:] aende wed: van Hans Horssels
mede om godtsWill geremitteert 50 gls~ // [daaronder:] 11 Julij aen Wolter van Dillen om
Godts Wille de helffte van Syn verschuldeten paght geremitteert. // [cc 11-3-2003/9-4-2003 tB]
– Wolterus (Wolter) van Dillen:
18-4-1731: RBS 270 (Zeddam): 1731 / Den 18 Dito [= april] In den Houwelijken staet bevestigt
/ Wolter van Dillen wedr van wijlen Catrijn Kniest uijt Vethuijsen / met Aeltjen Borgers Wede
Boelen onder Aenholt / de Bruijd op vertoonde attestatie van J:H: Schutte Paep tot Aenholt. //
[cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) van Dillen:
21-10-1736: RBS 754 (doop/trouwboek R.K. kerk Etten): 1736 / 8ber 21 / gerardus: / p: teunis
borckhorst / m: jenneken van dillen / sus wolter et jacobina van dillen. // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Walter) van Dillen:
3-7-1738: RBS 762 (doopboek R.K. kerk Gendringen/Ulft): 1738 / 3 Julii / Baptizatus est Joannes Theodorus / Parentes: Joanes Belterman et Christina Borckens / Patrini: Walter van Dillen
et Barentjen Venderbusch. // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) van Dillen:
1-7-1742: RBS 507 (trouwboek Doetinchem): 1742 / Willem Veltkamp J.M. onder ons rigterampt, / ende Aaltje Borkens Wed. van Wolter van Dillen onder Zeddam. / procl: 1-8-15 Julii. /
att: nae Zeddam. // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) van Dillen:
17-7-1742: RBS 270 (Zeddam): 1742: / Den 17 juli syn in den huwelyken staat bevestigt
Willem Aaldtkamp J:M: Soon van jan Aaldtkamp uijt Gander onder het Rigteramp Doetinchem
/ met Aeltjen Borkens Wed: van wijlen Wolter van Dillen uijt Vethuijsen onder Zeddam. / op
attestatie van den WelEerw: Heer Petrus dreux V:D:M: te Doetinchem. // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) van Dillen:
24-1-1751: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1751. / den 24. Jan: / Hendrick Aalders
wedewenaer van wijlen Anneken Schoemaakers uijt Voorst onder Gendringen. / en Hendrina
van Dillen; Dogter van wijlen wolter van Dillen gewoondt hebbende in ’s Heerenberg. / dese
zijn den 14 Febr: hier gecopuleert // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) van Dillen:
20-4-1755: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: Anno 1755. / dito [= den 20. April.] / Adolph
Scholten Zoon van Lambertus Scholten uijt Ulft onder Gendringen / en Gisbertha van Dillen
Dogter van wijlen Wolter van Dillen uijt Zeddam dog woonende onder Ulft / dese zijn den 11.
Meij hier gecopuleert. // [cc 1982-1999 tB]
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– Wolterus (Wolter) van Dillen:
12-12-1773: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1773. / Decemb 12. / Gerrit van Dillen. Zoon
v.w. wolter van Dillen onder Seddam / en Maria Nienhuis [of Nieuhuis?] weduwe van wijl
Hendrikus Beugel onder Gendringen / getrouwt. alhier 2 Jan 1774. // [cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) van Dillen:
19-2-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 75): 19. Febr: [1812] / Baptizatus est
Gerardus / filius legitimus Bernardi van Dillen, et Aleidae Van Vorden Conj: / Suscepêre
Wolter Van Dillen, et Joanna Kempers. // [cc 22-3-2007/4-10-2008 tB]
– Wolterus (Wolter) van Dillen:
14-6-1816: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 14-6-1816 No 25 / Heden den Veertienden
der maand Junij eenduizend achthonderd en zestien, des middags om twaalf uren, zijn voor ons
Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Steven Berendsen Timmerman oud
Vyftig jaren, uit de Buurschap Gaanderen / en Gerretjan Wentink Bouwman oud Negenendertig
jaren uit de Buurschap Gaanderen / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben
verklaard, dat op den Veertienden der maand Juny des jaars 1816, des morgens ten twee uren, in
het huis No. 236 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zestien jaren is overleden Hendrik van Dillen zoon van Wolter van Dillen en Agnis Reinholt / Ons van deze verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend. //
[cc 1982-1999 tB]
– Wolterus (Wolter) van Dillen:
26-12-1818: Overlijdensregister Schoutambt Doetinchem, 26-12-1818 No 41 [de laatste akte
van deze jaargang]: / Heden den Zesentwintigsten der maand December een duizend acht honderd en achttien des voordemiddags om elf uren zijn voor ons Steven Horsting Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt van Doetinchem, Provincie Gelderland,
verschenen Harmen Wissink landbouwer oud twee en veertig Jaren en Wolter van Dillen dagloner oud twee en vijftig Jaren, beide in de Buurtschap Gaanderen onder dit ambt woonachtig,
dewelke ons hebben verklaard, dat op den vier en twintigsten der maand december 1818 des
middags ten half vijf uren, in het huis No 198 binnen dit ambt, in den ouderdom van Zestig jaren
is overleden Grades van Vorden Klompenmaker weduwenaar van Johanna Helmink. / Ons van
deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons benevens den Secretaris en comparanten is onderteekend. / H: Wissink / W van Dillen / S Horsting /
J H Cremer HFz Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– X...: / – Y...: / – Z...:

***
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 12 juni 2010 )
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)
Bruil (ook Bruyel e.d.) (G)
Brus (ook Brussen e.d.) (G)
Cent (ook Senten e.d.) (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.) (G)
Dieters (ook Ditters e.d.) (G)
van Dillen (ook 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)
Geerlink (ook Geerligs 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)
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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)
Hartemink (ook Haartmink e.d.) (G)
Harterink (ook Hartring e.d.) (G)
Heister (ook Heyster e.d.) (H)
Heinen (ook Heynen e.d.) (G)
Hengeveld (ook Hengelveld e.d.) (G)
Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.) (G)
Hiddink (ook Hidding e.d.) (G)
Hieltjes (ook Heiltjes 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)
Kets (ook Ketz e.d.) (G)
Kok (ook Kock e.d.) (G)
Koldewei (ook Coldewei e.d.) (G)
Kolenbrander (ook Colenbrander 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)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.) (G)
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)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.) (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)
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Raterink (ook Roeterdink e.d.) (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.) (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)
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)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.) (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.) (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.) (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.) (G)
Wenink (ook Weenink 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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