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AHA-dossier nr. 208-1:

DALES
(ook DAALES, DAALLES, DAALS, DAELES, DALERS e.d.)
De documentatie in deze uitgave maakt deel uit van het Algemeen Historisch Archief (AHA), een
willekeurige verzameling afschriften van allerlei archivalia, door ondergetekende getranscribeerd en
alfabetisch-chronologisch geordend met behulp van gelatiniseerde standaardnamen. Dit is de eerste
editie van de gemengde collectie Dales (AHA-uitgave 208-1). Een overzicht van alle AHA-publicaties is aan het eind van dit bestand toegevoegd.
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doorgehaald
renvooi (tekst in de marge)
cursief of onderstreept
eigen aanvulling of toelichting [tB]
conform het origineel
slecht leesbaar of dubieus
u (ter verduidelijking)
scheidingsteken (ook // )
afschrift-/opslagdatum
tussengevoegd (boven de tekst)
veranderd in
eerst gespeld als
verkorting, ligatuur of conjunctieteken

In de serie AHA-dossiers verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates (zie de alfabetische lijst aan het eind van
deze uitgave). U kunt ze vinden via de homepage van deze website. Houd bij het gebruik van de zoekknop rekening met
eventuele spellingvarianten.

© J.H.G. te Boekhorst (tB)
Eigen afschriften (“Algemeen Historisch Archief ”)
Doetinchem, 11 augustus 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaardnamen:

– A...:
– Aleida (Aleida) Daals:
9-6-1840: Overlijdensregister gemeente Bergh, 9-6-1840 No 61. / Heden den Negenden der maand
Junij een duizend acht honderd en veertig, zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen: Jan
Jansen, daglooner, oud Acht en Vijftig jaren, en Willem Romberg, Voerman oud Zes en Vijftig
jaren, beide wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente, dewelke ons hebben verklaard, dat op den
Achtsten der maand Junij dezes jaars, des morgens ten Zeven uren, in het Huis No. 123 te ’s
Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Een en twintig [sc.: jaren] is overleden
Maria Sluiter, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest te ’s Heerenberg voornoemd, Ongehuwde Dochter van Theodorus Sluiter, Kleermaker en Aleida Daals, Ehelieden te ’s Heerenberg
voornoemd woonachtig. / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan
deze Acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve,
na voorlezing, door ons is onderteekend, met declaranten. / E:V:Grotenhuis / J Jansen / W Romberg
// [cc 1982-1999 tB]
– Aleida (Aaltjen) Dales:
13-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 13-5-1876 No. 6. / Heden den Dertienden der
maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den drie en twintigsten en op zondag
den dertigsten April achttien honderd zes en zeventig, / Hendrik Jan Dales, oud acht en twintig
Jaren, Voerman, geboren in de gemeente Wisch en wonende te Mülheim, aan den Ruhr in Pruissen,
meerderjarige zoon van Christiaan Dales en van Hendrina Schneerman, echtelieden, Arbeiders,
wonende in de gemeente Wisch, ter eenre, / en Aaltjen Dales, oud twintig Jaren, Zonder beroep,
geboren en wonende in deze gemeente, minderjarige dochter van Derk Jan Dales en van Hendrika
ter Horst, echtelieden, Arbeiders, wonende in deze gemeente, ter andere zyde. / En hebben tot dat
einde aan ons overgelegd: / 1o Een Certificaat afgegeven door den Ambtenaar van den Burgerlyken
Stand te Mülheim meermeld, ten blyke dat de afkondigingen van dit huwelyk mede aldaar en
zonder stuiting zyn afgeloopen. / 2o Een Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. / 3 o
Het geboorte attest van den Bruidegom. / 4o 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 Hendrik Jan Dales en Aaltjen Dales door het Huwelijk zijn
vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door partijen
daartoe medegebragt, te weten: Hendrik Bruens, Arbeider, oud vier en zestig Jaren, Wander Jan
Nakken, Kuiper, oud Vier en Vyftig Jaren, Christiaan Luimes, Arbeider, oud acht en veertig Jaren
en Johannes Kroesen, Arbeider, oud een en Zestig Jaren, alle wonende in deze gemeente. / Van al

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

J.H.G. te Boekhorst – DALES (nr. 208-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 3

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,
haren Vader en de getuigen, hebbende de ouders 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]
– Aleida (Aaltje) Dales:
14-5-1876: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1876, / 14 Mei / Hendrik Jan Dales en Aaltje Dales
// [cc 1982-1999 tB]
– Aleida Wilhelmina (Aleida Willemina) Dales:
6-12-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2410):
– Kind: Aleida Willemina Dales
– Geboren: 6-12-1863
– Gedoopt: 27-12-1863
– Vader: Derk Dales
– Moeder: Johanna Ter maat // [cc 19-4-2009/13-11-2009 tB]
– Antonius (?) (A.) Dales:
4-4-1994 (overlijdensadvertentie): Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze schoonzuster Willemina Johanna Dales-Luimes / op de leeftijd van 82 jaar. / Zelhem: A. Dales-Enserink / Zelhem: L. Vrieze-Dales / Gaanderen: W. Eelderink-Dales / Lochem: A. Dales / Hummelo: J.B. Til /
Doetinchem: B.J. Anneveldt / Zelhem: H. Enserink-Dales / H. Enserink / Zelhem: Th. OosterinkDales / Doetinchem: J.B. Dales [en] G.J. Dales-Waggelink / Doetinchem, 4 april 1994. // [cc 19821999 tB]
– Berendina (Berendina) Dales:
1845: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 380: / 1845 / Ingekomen / Berend Hendrik te Beest met attestatie van Dinxperlo en Berendina Dales met attestatie van Doetinchem. // Nagezien met het Contraboek J.W. ten Cate Huender
Predk // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina (Berendina) Dales:
1852: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 414: / 1852. / Aangenomen / Gerrit Jan Wissink / Frederik Obbink / Hendrik Willem Limpers / Jeannetta Dorothea Felderhoff / Sophia Hendrika Ferrageau de St Amand / Wilhelmina Vonderhorst. [hierachter een kruisje] / Geertruida Liefting / Berendina Dales / Wilhelmina Luimes /
Johanna Berendina Noij. // Nagezien J.W. ten Cate Huender predikant // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina Elisabeth (Baenendiena Eliesabettha) Daales:
12-7-1820: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 12 / [ged.:] 16 July / 1820 / Baenendiena (!)
[Eliesabeth>] Eliesabettha / d v Jan Henderik Daales en Wielemiena Eliesabettha Zaelemink /
[get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
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– Berendina Margaretha (Berendiena Margrieta) Daeles:
15-12-1825: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 15 / [ged.:] 25 December / 1825 /
Berendiena Margrieta / D V Jan Henderik Daeles en Hendrikka Plister / [get.:] de vader // [cc
1982-1999 tB]
– Berendina Margaretha (Berendina Margrieta) Dales:
9-7-1843: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1843. / Jûlij 9. / Berendina Margrieta
Dales. / Att. naar Etten 20 Mei 1858. // [cc 1982-1999 tB]
– Berendina Margaretha Dales:
9-10-1853: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1853. / Oct. 9. / Evert Jan Vorssers en Berendina
Margaretha Dales. / Op attest van den Burgemeester alhier. // [cc 1982-1999 tB]
– Bernardus (Bernardus) Daals:
3-1-1838: Overlijdensregister gemeente Bergh, 3-1-1838 No 2. / Heden den Derden der maand
Januarij een duizend acht honderd acht en dertig des middags om twaalf uren zijn voor ons Engelbertus van Grotenhuis, Burgemeester, en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente
Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Bernardus Daals, daglooner, oud vijf en vijftig jaren,
wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 132. en Johannes Hakfoort, Leijendekker oud Vier
en dertig jaren, wonende te ’s Heerenberg in deze Gemeente No. 137. dewelke ons hebben
verklaard, dat op den tweeden der maand Januarij dezes jaars, des morgens ten Zeven uren, in het
huis No. 136. te ’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en twintig Jaren is
overleden Hendrika Onzenoort, geboren en woonachtig geweest te ’s Heerenberg voornoemd,
daglooneres, ongehuwd, dochter van wijlen Antonius Onzenoort, overleden in deze Gemeente, en
van diens nagelatene vrouw Francina Schel, zonder beroep, wonende te ’s Heerenberg 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 den tweeden declarant, terwijl de eerste verklaard heeft niet te Kunnen
Schrijven. / J. Hakfoort. / E:V:Grotenhuis // [cc 1982-1999 tB]
– Christianus (Kristiaan) Daalles:
9-10-1823: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 9 / [ged.:] 19 october / 1823 / Kristiaan / Z V
Jan Hendrik Daalles en Hendrika Plister / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Christianus (Christiaan) Dales:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 4029), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr.
1344 (jrg. 1826), volgnr. 641:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 465
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 5)
– Naam: Christiaan [Dales]
– Geboortedatum: den 7 Octob 1823
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 16-9-2004/23-4-2005 tB]
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– Christianus (Christiaan) Dales:
1844: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 377: / 1844 / Aangenomen / Herman Obbink / Christiaan Dales / Wessel Scholten / Herman van Weel / Wessel Drevers / Hendrik Jan Smol / Gerrit Luijmers / Willem Kwak / Bernadus
Cornelis Noij / Frederik Rozier [hierachter een kruisje] / Frederik Gorssel / Hendrik Jan Beernink /
Wilmken Onstenk / Hendrika Westerveld / Dersken Messink / Johanna Schilderink // [cc 1982-1999
tB]
– Christianus (Christiaan) Dales:
1857: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 429: / 1857 / Vertrokken / Gerrit Jan Wissink [en] Berendjen Lammers [en] Gerrit Wissink
[en] Engelbart Wissink met att naar Zelhem // Hendrika Luimes met att n. Varsseveld // Hendrika
Kranen met att naar Dinxperlo // Hendrika Koning met att naar Wichmond // Harmina Bruggink
met att naar Dinxperlo // Christiaan Dales en Hendrina Schneerman met att. naar Varsseveld //
Adolf Hendrikus Wisselink met att naar Etten // Geertruida Kolenbrander met att. naar Gendringen
// Willem Seinhorst met att. naar Varsseveld // Johanna Geertruida Wissink met att. naar Zelhem. //
Nagezien met het Contraboek J.W. ten Cate Huender predk // [cc 1982-1999 tB]
– Christianus (Christiaan) Dales:
13-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 13-5-1876 No. 6. / Heden den Dertienden der
maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de
afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den drie en twintigsten en op
zondag den dertigsten April achttien honderd zes en zeventig, / Hendrik Jan Dales, oud acht en
twintig Jaren, Voerman, geboren in de gemeente Wisch en wonende te Mülheim, aan den Ruhr in
Pruissen, meerderjarige zoon van Christiaan Dales en van Hendrina Schneerman, echtelieden,
Arbeiders, wonende in de gemeente Wisch, ter eenre, / en Aaltjen Dales, oud twintig Jaren, Zonder
beroep, geboren en wonende in deze gemeente, minderjarige dochter van Derk Jan Dales en van
Hendrika ter Horst, echtelieden, Arbeiders, wonende in deze gemeente, ter andere zyde. / En
hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o Een Certificaat afgegeven door den Ambtenaar van
den Burgerlyken Stand te Mülheim meermeld, ten blyke dat de afkondigingen van dit huwelyk
mede aldaar en zonder stuiting zyn afgeloopen. / 2o Een Certificaat van voldoening aan de
Nationale Militie. / 3o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 4o 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 Hendrik Jan Dales en Aaltjen Dales door het Huwelijk zijn
vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door partijen
daartoe medegebragt, te weten: Hendrik Bruens, Arbeider, oud vier en zestig Jaren, Wander Jan
Nakken, Kuiper, oud Vier en Vyftig Jaren, Christiaan Luimes, Arbeider, oud acht en veertig Jaren
en Johannes Kroesen, Arbeider, oud een en Zestig Jaren, alle wonende in deze gemeente. / Van al
hetwelk wij deze Acte opgemaakt, en in de twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben,
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zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Bruidegom, de Bruid,
haren Vader en de getuigen, hebbende de ouders 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]
– Derk: zie Theodorus.
– Everhardus (Evert) Daals:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 29): Gemeentearchief Bergh, inv.nr. 1155 (bevolkingsregister “A”, katern
“Bergh”):
– Volgnommer: 5 [10 personen; deze persoon is ingeschreven op regel 7]
– Wijk en huisnummer: ’s Heerenberg 5
– Naam: Evert Daals
– Geboren: 1786
– Beroep: Knegt
– Stemrecht: Ja
– Vertrokken of overleden: – // [cc 24-7-2002/25-10-2003 tB]
– Everhardus Hendricus (Evert Hendrikus) Dales:
4-4-1994 (overlijdensadvertentie): “Vaste rots van mijn behoud” / Intens verdrietig, maar dankbaar
voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat nog vrij onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Willemina Johanna Luimes /
weduwe van Evert Hendrikus Dales / op de leeftijd van 82 jaar. / H.W. Berendsen-Dales / H.J.
Berendsen / Jacquelien en Remco / Joost / Marianna / D. Dales / G.A.W. Dales-Overbeek / H.A.
Berendsen / A.H. Berendsen-Kleinlugtenbeld / Henry en Petra / 7004 HL Doetinchem, 4 april 1994
/ Molenweg 5 / De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 8 april om 11.00 uur in de Hervormde
Kerk in de Slangenburg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan
de Kommendijk te Doetinchem. / Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren voor aanvang van
de dienst vanaf 10.30 uur. / Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd. // [cc 1982-1999 tB]
– Franciscus Josephus (Franciscus Josephus) Daals:
21-1-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 14: Anno 1797 /
op den 21 Januarij / Coram A: Vink, [en] Jan Kok / Zyn in wettigen ondertrouw opgenomen / Franciscus Josephus Daals Jonkman gebore alhier en woonagtig, Zoon van Hendricus Daals, / en Hendrijna Spliethoff Jonge Dogter geboore te Haalderen, en woonagtig onder Vrasseld / den 22 Januarij
voor den Eerste maal / den 29 dito voor den tweden maal / den 5 Februarij voor den Derde maal
volgens relaas van den bode onverhindert Geproclameert / Bovestaande perzoonen Zijn den 7e
Februarij 1797 te Emmerick getrout, volgens attest van J:F: Sparman (!) Rooms priester aldaar /
S’Heerenbergh den 10 Februarij 1797 / in fidem / J: De Both Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
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– Geertruida (Geertruida) Dales:
1851: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 405: / 1851 / Aangenomen / Johanna Hendrika Masselink / Lamberdina te Kloeze / Geertruida Dales / Wilhelmina Dales / Grada Lukesen [hierachter een kruisje] / Gerhard Vonderhorst /
Jan Meijerman / Willem Wensink / [^Gerhard Wensink] / Johannes Jacobus Luijmes / Gerrit Jan
Noij / Gerhardus Johannes Hoitink // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerret) Daeles:
15-1-1834: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] January 15 / [ged.:] February 2 / 1834 /
Gerret / Z V Jan Henderik Daeles en Hendrika Plister / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (Gerrit) Dales:
21-1-1855: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1855. / Janr 21. / Gerrit Dales / Att. naar
Etten 20 Mei 1858. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus (2x) (Gerhard/Gerhard) Dales:
28-2-1884: Overlijdensregister Ambt Doetinchem, 28-2-1884 No 11. / Heden den Acht entwintigsten der maand February achttien honderd vier-en-tachtig, zijn voor ons Gerrit Jan Horsting Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des Ambt Doetinchem, Provincie Gelderland, verschenen: Hermanus Minkhorst, van beroep landbouwer oud Negen en veertig jaren, wonende te
Gaanderen en Frederik Meijerman, van beroep Klompenmaker oud twee en veertig jaren wonende
te Gaanderen beide in deze Gemeente woonachtig; welke ons hebben verklaard, dat op den Zes en
twintigsten der maand February des jaars, (!) achttien honderd vier-en-tachtig, des namiddags ten
vijf uren, te Gaanderen voornoemd in het huis No 99 binnen deze gemeente in den ouderdom van
vier jaren en elf maanden is overleden Gerhard Dales, Zonder beroep, geboren te Zelhem en
wonende in deze gemeente, Zoontje van de echtelieden Gerhard Dales en Maria Wolsink, van
beroep arbeiders, wonende in deze gemeente / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is
onderteekend met de beide comparanten. / H Menkhorst / F Meijerman / GJHorsting // [cc (streekarchief Doetinchem) 14-2-2008/22-8-2013 tB]
– Hendrica (Hendrijn) Dales:
17-4-1799: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 17 / [ged.:] 21 April / 1799 / Hendrijn. / d.v.
Hendrik Dales en Berendina te Kolve / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Dales:
2-4-1819: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 258: 1819 den 2 April zyn na voorafgaande Belydenis tot Ledematen aangenomen /
Jan Huetink / Jan Geesink / Gerretjen Kolenbrander / Berendina Lovink / Hendrika Lovink / Hendrina Dales / Geertruid Seesink / Grada Janssen / Wilhelmina Salemink / Gerretjen Semmelink /
Derk Jan Klompenhouwer / Hendrik Jan Peppink / Jan Kolenbrander / Harmanus Kwak / Jan Hendrik Boesveld / Gradus Nyhuis / Evert Boesveld / Hendrik Jan Bussink / Harmen Waarlo / Hendrik
ter Beest / Antony Schuurman / Gerret Jan Leneman / Arend Vriesen / Arend Brussen / Arend
Forstes / Jan Wentink – Vertrokken met attest na Zelhem / Gradus Wentink / Dersken Forsters /
Hendrikus Tannemaat – Vertrokken na Varsseveld // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendrica (Hendriena) Dales:
17-1-1821: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 17 / [ged.:] 21 January / 1821 / Gerretjen / D
V Harmen Loman en Hendriena Dales / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica (Hendrina) Dales:
11-10-1835: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 237):
– Kind: Herman Looman
– Geboren: 11-10-1835
– Gedoopt: 15-11-1835
– Vader: Harmen Looman
– Moeder: Hendrina Dales // [cc 9-10-2008/20-7-2010 tB]
– Hendrica (Hendrina) Dales:
2-11-1837: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 402):
– Kind: Reinhard Loman
– Geboren: 2-11-1837
– Gedoopt: 25-2-1838
– Vader: Harmen Loman
– Moeder: Hendrina Dales // [cc 30-10-2008/20-7-2010 tB]
– Hendrica (Hendrina) Dales:
25-9-1839: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 541):
– Kind: Willemina Loman
– Geboren: 25-9-1839
– Gedoopt: 22-12-1839
– Vader: Harmen Loman
– Moeder: Hendrina Dales // [cc 5-11-2008/23-6-2010 tB]
– Hendrica (?) (H.) Enserink-Dales:
4-4-1994 (overlijdensadvertentie): Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
schoonzuster Willemina Johanna Dales-Luimes / op de leeftijd van 82 jaar. / Zelhem: A. DalesEnserink / Zelhem: L. Vrieze-Dales / Gaanderen: W. Eelderink-Dales / Lochem: A. Dales / Hummelo: J.B. Til / Doetinchem: B.J. Anneveldt / Zelhem: H. Enserink-Dales / H. Enserink / Zelhem:
Th. Oosterink-Dales / Doetinchem: J.B. Dales [en] G.J. Dales-Waggelink / Doetinchem, 4 april
1994. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendrica Theodora (Hendrika Theodora) Dales:
31-12-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2229):
– Kind: Hendrika Theodora Dales
– Geboren: 31-12-1861
– Gedoopt: 23-2-1862
– Vader: Derk Dales
– Moeder: Johanna ter Maat // [cc 3-4-2009/28-11-2009 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – DALES (nr. 208-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 9

– Hendricus (Hendrik) Dales:
8-3-1766: Hendrik Dales, boerderij, geb. 8-3-1766 (woonplaats: de Pol); vermeld in AHAdocument 8110906a nr. 363 // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
5-5-1793: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1793 / [sc.: Maij. 5] / Hendrik Dales. Z.v. wijl: Hendrik Dales. van Brunen. nu onder Haffen. / en Berendina Te Kolve. d.v. Derk te Kolve onder Gendringen / getrouwt [sc.: Maij] 26 // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
8-5-1794: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 8 / [ged.:] 11 Maay~ / 1794 / Jan Hendrik. /
Z.V. He[n]drik Dales en Berndina te [Kolf>] Kolve / [get.:] de Vader en Hendrik te Kolve // [cc
1982-1999 tB]
– Hendricus (Henrich) Dahles:
3-9-1795: Ingekomen met attestatie N.H. kerk Gendringen: 1795 / Sept. 3 / Henrich Dahles. / van
Haffen en Mehr. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dalers:
13-4-1796: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 13 / [ged.:] 17 Aprl / 1796 / Derk. / Z.V.
[#Dalers en] Hendrik Dalers en Bendina te Kolfe / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendricus) Daals:
21-1-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 14: Anno 1797 /
op den 21 Januarij / Coram A: Vink, [en] Jan Kok / Zyn in wettigen ondertrouw opgenomen / Franciscus Josephus Daals Jonkman gebore alhier en woonagtig, Zoon van Hendricus Daals, / en Hendrijna Spliethoff Jonge Dogter geboore te Haalderen, en woonagtig onder Vrasseld / den 22 Januarij
voor den Eerste maal / den 29 dito voor den tweden maal / den 5 Februarij voor den Derde maal
volgens relaas van den bode onverhindert Geproclameert / Bovestaande perzoonen Zijn den 7e
Februarij 1797 te Emmerick getrout, volgens attest van J:F: Sparman (!) Rooms priester aldaar /
S’Heerenbergh den 10 Februarij 1797 / in fidem / J: De Both Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
9-9-1797: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 9 / [ged.:] 10 Septem / 1797 / Johannes / Z V
Hendrik dales en [Bendina>] Berendina te Kolf / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrick) Daals:
29-9-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 24: Anno 1797 /
op den 29 September / Coram Jacobus van Hasz, [en] A: vink / Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen / Hendricus Gulker Zoon van Jacop Gulker Jonkman gebore alhier en woonagtig, / en Maria
Magdalena Daals, Dogter van Hendrick Daals, Jonge Dogter gebore alhier en woonagtig. / den 1
October voor de Eerste maal / den 8 dito voor de twede maal / den 15 dito voor de Derde maal
volgens relaas van den Bode onverhindert Geproclameert / Bovestaande Perzoonen Zijn den 19
October 1797 te S’Heerenbergh getrouwd volgens attest van H:J: Arntsen Rooms Priester alhier /
S’Heerenbergh den 20 October 1797 / in fidem / J: De Both Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Dales:
17-4-1799: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 17 / [ged.:] 21 April / 1799 / Hendrijn. / d.v.
Hendrik Dales en Berendina te Kolve / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Daales:
25-4-1801: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 25 / [ged.:] 26 April / 1801 / Harmanus. / Z.V.
Hendrik Daales en Bendina te Kolf / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
27-11-1802: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Nov 27 / [ged.:] Des. 5 / 1802 / [Johannus>]
Jannes / Z.V. Hendrik. Dales en [Bendina>] Berndina te Kolf / [get.:] De Vader // [cc 1982-1999
tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
10-10-1806: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 10 / [ged.:] 12 octob. / 1806 / Jenneken. /
d.v. Hendrik dales en Berendiena te kolf / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
21-7-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 21-7-1821 No 60 // Heden den Een en
twintigsten der maand Juli een duizend acht honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien
uren, zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Hendrik Dales Landbouwer oud twee en vyftig jaren, en Hermen van Emmerik Akkerman oud Een en zeventig jaren,
beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Vrijdag den Twintigsten
der maand Juli achttien honderd een en twintig des avonds ten Elf uren, in het huis No. 188 in Op
(!) den Pol binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van Twee Jaaren en zeven maanden is
overleden. Theodorus Haagen Zoon van Gerrit Haagen en Dora Belstein / En mij van de waarheid
dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daarvan dez[e] acte opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door mij is
onderteekend. nadat de Comparanten daartoe aangezocht verklaard hadden van niet te Kunnen
Schrijven // De Haes Sen // [cc (webfoto) 8-3-2010/7-9-2012 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
15-8-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 15-8-1821 No 76. // Heden den Vyftienden
der maand Augustus een duizend acht honderd een en twintig, des voordemiddags ten tien uren, zijn
voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Arnoldus Salemink
Landbouwer oud Eenenzestig Jaren, en Hendrik Dales ook Landbouwer oud Zes en vijftig Jaren,
beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Dingsdag den veertienden
der maand Augustus achttien honderd een en twintig, des Avonds ten Zes uren, in het huis No. 183
in in (!) Our binnen dit Schoutambt in den ouderdom van Vyf en een half Jaar is overleden.
Bernadus Heyster zoon van wylen Willem Heyster en van deszelfs nog levende Ehevrouw Jenneken
Berendsen / En mij van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daar van deze
acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door mij is onderteekend. met den eerstgenoemde Comparant verklarende
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den laatstgemelde Comparant daartoe aangezocht van niet te Kunnen Schrijven // A. Salemink / De
Haes. Sen // [cc (webfoto) 9-3-2010/20-8-2012 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
20-6-1825: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-6-1825 No 45 / Heden den Twintigsten
der maand Junij een duizend acht honderd vijf en twintig, des voormiddags ten Elf uren, zijn voor
ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van het
Schoutambt Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Dales, Landbouwer oud drie
en zestig jaren, en Hendrik Emmerik landbouwer oud Een en dertig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrijdag den Zeventienden der maand Junij
achttien honderd vijf en twintig, des namiddags ten drie uren, in het huis No. 187 in our binnen dit
Schoutambt, in den ouderdom van vijf en Zeventig Jaren is overleden Diena ten Broek, Zonder
beroep geboren te Halderen in het pruissische, weduwe van wijlen Jan Hendrik Thijs en dochter van
wylen de Ehelieden Evert ten Broek en Aaltje Veldkamp. / En ons van de waarheid dezer verklaring
verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend
verklarende de Comparanten op aanvrage om te teekenen niet te Kunnen Schrijven. // De Haes //
[cc (webfoto) 13-1-2011/23-4-2012 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 4025), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr.
1344 (jrg. 1826), volgnr. 641:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 465
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 1)
– Naam: Hendrik Dales
– Geboortedatum: den 8 Mei 1794
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 16-9-2004/23-4-2005 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 4030), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr.
1344 (jrg. 1826), volgnr. 641:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 465
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 6)
– Naam: Hendrik Dales
– Geboortedatum: den 2 mei 1756
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 16-9-2004/23-4-2005 tB]

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

J.H.G. te Boekhorst – DALES (nr. 208-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 12

– Hendricus (Hendrik) Dales:
14-4-1830: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 14-4-1830 No 38 / Heden den Veertienden
der maand April een duizend acht honderd dertig, des voormiddags ten half Elf uren, zijn voor ons
[voorgedrukt en doorgestreept: Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en] [in de marge:
Jan Richard Boeveldt, Assessor en gedelegeerd] Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik van Emmerik dagloner oud
Zeven en Dertig jaren, en Hendrik Dales, dagloner oud Zeven en Zestig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Dertienden der maand
April een duizend acht honderd dertig, des avonds ten negen uren, in het huis No. 467 [in>] op de
Pol binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en Zeventig Jaren is overleden. Jacobus
Luimes, Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente Eheman van Gerharda
Cornelia Meijman, Zonder beroep in deze gemeente woonachtig en Zoon van wylen de Ehelieden
Jan Luimes en Jantje Heijman / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den eerstgenoemden
Comparant verklarende laatstgenoemden daartoe door ons aangezocht Zijnde niet te Kunnen
Schrijven / onder goedkeuring van nevenstaand renvooij. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
25-5-1831: Geboortenregister gemeente Gendringen, 25-5-1831 No 59. / Heden den Vyfentwintigsten 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 / Johanna Petronella Huyink geadmitteerd Vroedvrouw, huisvrouw van Berend Wachtmeester oud veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, / dewelke verklaarde, dat Willemina Kolenbrander Zonder beroep oud Dertig jaren, [huisvrouw van Engelbert Janssen dienende als Soldaat in het Koninkrijk Pruissen, oud drie en twintig
Jaren / renvooi goedgekeurd] op Maandag den drie en twintigsten der maand Mei een duizend acht
honderd een en dertig, des nagts ten twaalf uren, ten huize van haren vader Dagloner in Oer binnen
deze Gemeente is bevallen van een kind van het Mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is
gegeven van Hendrikus / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Christiaan Bruens Molenaar oud Zes en twintig jaren, en Hendrik Dales Landbouwer oud Zeven en
zestig jaren, beide wonende in deze Gemeente, waarna dezelve in die daartoe bestemde Registers
overgeschreven zijnde, na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend. / met de Comparante en
eerstgenoemde Getuige, daar den tweede genoemden Getuigen daar toe door ons aangezocht Zijnde
om te teekenen verklaarden niet te Kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
25-3-1833: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 25-3-1833 No 24 / Heden den Vyfentwintigsten der maand Maart een duizend acht honderd drie en dertig, des Voormiddags om Elf uren zijn
voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Heister, dagloner oud Vyfen
dertig jaren, en Derk Overgoor, dagloner oud drie en Vijftig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zondag den Vier en twintigsten der maand Maart een
duizend acht honderd drie en dertig, des morgens ten half acht uren, in het huis No. 465a [in>] op
den Pol binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zes en Zestig Jaren is overleden Berendina te
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Kolft, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente huisvrouw van Hendrik
Dales, dagloner in deze gemeente woonachtig, dochter van wylen de Ehelieden Derk te Kolft en
Jenneken te Kolft / 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 daartoe door ons aangezocht Zynde verklaard niet te Kunnen Schrijven. / H Heister / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
16-5-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-5-1839 No. 56 / Heden den Zestienden der
maand Mei een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Derk Luimes van beroep dagloner oud acht en dertig jaren, en Hendrik Meulenbeek van
beroep Klompenmaker oud Zeven en dertig jaren, beide te Oer in deze Gemeente woonachtig, /
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vyftienden der maand Mei des jaars achtien honderd
negen en dertig des avonds ten Zes uren, in het huis No. 465a te Oer binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van tachtig Jaren is overleden Hendrik Dales, dagloner, geboren te Minkelen in Pruissen, en woonachtig geweest in deze Gemeente weduwenaar van wijlen Berendina te Kolf, en Zoon
van wylen de ehelieden Jan Hendrik Dales en Theodora Jalink / Van welke verklaring, wij deze acte
hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / met de Comparanten / D: Lüimes / H. Meulenbeek
/ v.Woelderen // [cc 15-11-2002/28-4-2006 tB]
– Hendricus (Hendrik) Dales:
2-7-1848: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1848. / [sc.: Jûlij 2.] / Hendrik Dales / uit de Gemeente Ambt-Doetinchem / en Anna Margaretha Wilhelmina te Pasch / in deze Gemeente woonachtig / Op attest van den Bûrgemeester alhier. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrikkus) Daeles:
7-7-1852: Doopboek N.H. kerk Gendringen: 1852 / [geb.:] July 7 / [ged.:] August 1 / Theodora / D
v Hendrikkus Daeles Daeles en willemiena Sneiders / [Getuygen] vaeder en moeder // [cc 19821999 tB]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Dales:
13-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 13-5-1876 No. 6. / Heden den Dertienden der
maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de
afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den drie en twintigsten en op
zondag den dertigsten April achttien honderd zes en zeventig, / Hendrik Jan Dales, oud acht en
twintig Jaren, Voerman, geboren in de gemeente Wisch en wonende te Mülheim, aan den Ruhr in
Pruissen, meerderjarige zoon van Christiaan Dales en van Hendrina Schneerman, echtelieden,
Arbeiders, wonende in de gemeente Wisch, ter eenre, / en Aaltjen Dales, oud twintig Jaren, Zonder
beroep, geboren en wonende in deze gemeente, minderjarige dochter van Derk Jan Dales en van
Hendrika ter Horst, echtelieden, Arbeiders, wonende in deze gemeente, ter andere zyde. / En
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hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o Een Certificaat afgegeven door den Ambtenaar van
den Burgerlyken Stand te Mülheim meermeld, ten blyke dat de afkondigingen van dit huwelyk
mede aldaar en zonder stuiting zyn afgeloopen. / 2o Een Certificaat van voldoening aan de
Nationale Militie. / 3o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 4o 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 Hendrik Jan Dales en Aaltjen Dales door het Huwelijk
zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door
partijen daartoe medegebragt, te weten: Hendrik Bruens, Arbeider, oud vier en zestig Jaren, Wander
Jan Nakken, Kuiper, oud Vier en Vyftig Jaren, Christiaan Luimes, Arbeider, oud acht en veertig
Jaren en Johannes Kroesen, Arbeider, oud een en Zestig 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, haren Vader en de getuigen, hebbende de ouders 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]
– Hendricus Johannes (Hendrik Jan) Dales:
14-5-1876: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1876, / 14 Mei / Hendrik Jan Dales en Aaltje Dales
// [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Daales:
25-4-1801: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 25 / [ged.:] 26 April / 1801 / Harmanus. /
Z.V. Hendrik Daales en Bendina te Kolf / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Dales:
13-4-1821: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 273: 1821 Aangenomen / den 13 April tot Ledematen aangenomen / Leida Wassink /
Geertjen Schepers / Dersken Braker / Aaltjen Colenbrander / Hendrik Christoffel Klein, / Alof ten
Brink / Lammert Vriezen / Christiaan Lodewyk Graft, / Harmanus Dales / Johannes Dales / Martinus Lukesen / Gerret Jan Kwak / Willem Fredrik Berkhoff / Willem Hendrik Sievink / Jan Schilderink / Hendrik Freriksen / Arend Klein, / Alof Rutgers. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Harmanus) Dales:
4-3-1844: Overlijdensregister gemeente Wisch, 4-3-1844 No 22. / Heden den vierden der maand
Maart 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
Derk Jansen oud twee en Zestig jaren, dagloner en Harmanus Dales oud drie en veertig jaren, dagloner beide in deze Gemeente woonachtig; dewelke ons hebben verklaard, dat op den derden der
maand Maart des jaars achttien honderd vier en veertig, des avonds ten acht uren, in de Sillevoldsche buurt in het huis, No. 291 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeventig jaren is overleden Hendrik Eggink, dagloner, geboren en woonachtig geweest binnen deze gemeente, Eheman
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van Johanna Reijers zonder beroep, wonende onder Sillevolde, en zoon van wijlen de Ehelieden
Garrit Eggink en Hendrina Kempkes. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met laatstgemelden Comparant, hebbende de eerstgenoemde Comparant op aanvraag om te
teekenen verklaard het schrijven onkundig te zijn. / H Dales / WBAalbers // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herman) Dales:
1858: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 430: / 1858 / Aangenomen / Rudolf Aalbers / Theodorus Grootnibbelink / Alef Jan Seinhorst / Derkjen Vriesen / Hendrika Wesselina Kasstijn / [kruisje] Dina Johanna Vossers / Aleida
Salemink / Derkjen te Pas / Herman Dales / Frederik Meijerman. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herman) Dales:
14-6-1863: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1863. / Juny~ 14. / Herman Dales en Berendina
Harmelink. // [cc 1982-1999 tB]
– Hermanus (Herman) Dales:
28-1-1874: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 28-1-1874 No. 8. / Heden den Acht en twintigsten der maand January 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, Jan Scholten van beroep Gemeente Veldwachter oud Zes en Vyftig
jaren, en Herman Dales van beroep Klompenmaker oud drie en dertig jaren, beide in deze
Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zeven en twintigsten der
maand Januarij achttien honderd vier en zeventig, des middags ten Vier uren, in het huis Wijk A No.
162 in Gendringen binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van Zeven en Vyftig
Jaren, Lourens Hesselink, Arbeider, geboren in de gemeente Wisch, en woonachtig geweest in deze
gemeente, echtgenoot van Barbara Romp, Zonder beroep, wonende in deze gemeente, Zoon van
Wylen de echtelieden Garrit Hesselink en Grada Bouwhuis. / 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]
– H.W. Dales:
4-4-1994 (overlijdensadvertentie): “Vaste rots van mijn behoud” / Intens verdrietig, maar dankbaar
voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat nog vrij onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Willemina Johanna Luimes /
weduwe van Evert Hendrikus Dales / op de leeftijd van 82 jaar. / H.W. Berendsen-Dales / H.J.
Berendsen / Jacquelien en Remco / Joost / Marianna / D. Dales / G.A.W. Dales-Overbeek / H.A.
Berendsen / A.H. Berendsen-Kleinlugtenbeld / Henry en Petra / 7004 HL Doetinchem, 4 april 1994
/ Molenweg 5 / De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 8 april om 11.00 uur in de Hervormde
Kerk in de Slangenburg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan
de Kommendijk te Doetinchem. / Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren voor aanvang van
de dienst vanaf 10.30 uur. / Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd. // [cc 1982-1999 tB]
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– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Jenneken) Dales:
10-10-1806: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 10 / [ged.:] 12 octob. / 1806 / Jenneken. /
d.v. Hendrik dales en Berendiena te kolf / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jenneken) Dales:
10-4-1824: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 287: Aangenomen 1824 / Den 10 April zyn tot Ledematen aangenomen / Gerret
Adriaan Boelen Huender / Aaltjen Seynhorst, / Jenneken Dales / Hendrik Jan Vonderhorst, / Hendrik van Eerden / Wessel Bosman / Berend Meyers / Hendrik Jan Boesveld / Jan Bruggink / Jan
Wassink // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Jannitje) Dales:
1-1-1830 (AHA-volgnr. 840): Bevolkingsregister “Stadt Doesborgh” d.d. 1-1-1830, Nieuw Archief
gem. Doesburg (inv.nr. 623):
– Straat: Olij molen Steeg
– Huisnummer: B 181
– Aantal personen: 3 [dit is nr. 2]
– Naam: Jannitje Dales
– Leeftijd: 24 jaar
– Geboorteplaats: Genderingen
– Burgerlijke stand: gehuwd (“Getrouwde vrouw”)
– Beroep of relatie: Huisvrouw
– Godsdienst: Protestant
– Aanmerkingen: – // [cc 12-9-2003/20-10-2003 tB]
– Johanna (Jenneken) Dales:
28-5-1830: Geboortenregister gemeente Doesborgh, 28-5-1830 No 37 / Heden den Acht en twintigsten der maand Mei één duizend acht honderd en dertig, des Voordemiddags om twaalf uren, is
voor ons Folkert Rypperda Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Doesborgh,
Provincie Gelderland, verschenen Lambert Teunissen van beroep Verwersknegt oud Vier en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van
eene dochter welke Zyne huisvrouw Jenneken Dales oud vier en twintig jaren, op Donderdag den
Zeven en twintigsten der maand Mei dezes jaars, des morgens ten Zeven uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hy verklaard heeft de voornaam te willen geven van Berendina / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van den daghuurder Lambert Teerink, oud Vijf
en dertig jaren, en van den timmermansknegt Jan Teunesen oud acht en twintig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door de comparant als getuigen ten deze mede gebragt;
welke acte, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn,
wij hebben onderteekend met de Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna Hendrica (Johanna Hendrikka) Daalles:
25-8-1829: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] August 25 / [ged.:] Septemb 13 / 1829 /
Margrieta Eliesabeth en Johanna Hendrikka / dogters v Jan Henderik Daalles en Hendrikka Plister
/ [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendrika) Daales:
19-5-1850: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1850. / Mei 19. [aanvankelijk aldus
ingeschreven:] Maria Elisabeth Daales / Johanna Hendrika Daales / att. naar Etten 20 Mei 1858. /
[naderhand als volgt veranderd:] Maria Elisabeth Dales / met att. naar Oosterbeek, 2 Mei 1865 /
Johanna Hendrika Dales / met att. naar Etten. 23 Dec. 1860. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Hendrica (Johanna Hendrika) Dales:
27-11-1863: Geboortenregister gemeente Gendringen, 27-11-1863 No 150. / Heden den Zeven en
twintigsten der maand November achttien honderd drie en zestig, is voor ons Mr Jacob Willem van
de Laar Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Jacobus Gradus Schilderink van beroep daglooner oud drie en dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Hendrika Dales, Zijne
huisvrouw op donderdag den Zes en twintigsten der maand November achttien honderd drie en
zestig, des nachts ten twee uren, ten huize van hem Comparant op den Pol Wijk D N o. 63 binnen
deze Gemeente, is bevallen van een Kind, van het Vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is
gegeven van Maria. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de
Getuigen Berend Luimes van beroep Smid oud drie en veertig jaren, en Theodorus Giesen van
beroep Radmaker oud dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de
daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met den Comparant, en de getuigen / J G Schilderink / B Luimes / T Giesen / VDLaar. // [cc 19821999 tB]
– Johanna Lamberta (Johanna Lamberdina) Dales:
11-2-1921: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 11 Febr / 1921. / Willem Kortbeek en Johanna
Lamberdina Dales // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Dales:
9-9-1797: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 9 / [ged.:] 10 Septem / 1797 / Johannes / Z V
Hendrik dales en [Bendina>] Berendina te Kolf / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jannes) Dales:
27-11-1802: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] Nov 27 / [ged.:] Des. 5 / 1802 / [Johannus>]
Jannes / Z.V. Hendrik. Dales en [Bendina>] Berndina te Kolf / [get.:] De Vader // [cc 1982-1999
tB]
– Johannes (Johannes) Dales:
13-4-1821: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem),
AHA-volgnr. 273: 1821 Aangenomen / den 13 April tot Ledematen aangenomen / Leida Wassink /
Geertjen Schepers / Dersken Braker / Aaltjen Colenbrander / Hendrik Christoffel Klein, / Alof ten
Brink / Lammert Vriezen / Christiaan Lodewyk Graft, / Harmanus Dales / Johannes Dales /
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Martinus Lukesen / Gerret Jan Kwak / Willem Fredrik Berkhoff / Willem Hendrik Sievink / Jan
Schilderink / Hendrik Freriksen / Arend Klein, / Alof Rutgers. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Dales:
29-3-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-3-1878 No. 56 / Heden den Negen en twintigsten der maand Maart achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem van
de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Theodorus Dales van beroep Arbeider oud twee en Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hanna Luijmes Zyne huisvrouw, Zonder beroep
op Donderdag den acht entwintigsten der maand Maart achttien honderd acht en zeventig, des
morgens ten Elf uren, ten huize van hem Comparant op den Pol Wijk D N o. 94 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven
van Jan. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Horstik van beroep Timmerman oud drie en dertig jaren, en Johannes Bernardus Smeenk van
beroep Winkelier oud vyf en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na
in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons
onderteekend met den Comparant en de getuigen. / T Dales / J Horstik / J B Smeenk / VDLaar. //
[cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (?) (J.B.) Dales:
4-4-1994 (overlijdensadvertentie): Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze schoonzuster Willemina Johanna Dales-Luimes / op de leeftijd van 82 jaar. / Zelhem: A. Dales-Enserink /
Zelhem: L. Vrieze-Dales / Gaanderen: W. Eelderink-Dales / Lochem: A. Dales / Hummelo: J.B. Til
/ Doetinchem: B.J. Anneveldt / Zelhem: H. Enserink-Dales / H. Enserink / Zelhem: Th. OosterinkDales / Doetinchem: J.B. Dales [en] G.J. Dales-Waggelink / Doetinchem, 4 april 1994. // [cc 19821999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dales:
8-5-1794: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 8 / [ged.:] 11 Maay~ / 1794 / Jan Hendrik. /
Z.V. He[n]drik Dales en Berndina te [Kolf>] Kolve / [get.:] de Vader en Hendrik te Kolve // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dales:
17-5-1817: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1817. / Meij 17. / Jan Hendrik Dales /
Att. naar Etten / Derk Luijmes / Att. naar Etten / [beiden:] 20 Mei 1858. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dales:
23-11-1817: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1817 / November 23. / Jan Hendrik Dales en
Willemina Eliesabeth Salemink / van Etten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Daales:
18-1-1818: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 18 / [ged.:] 25 January / 1818 / Derk Jan / Z V
Jan Hend[r]ik Daales en willemiena Eliesabeth Saelemink / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Henderik) Daales:
12-7-1820: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 12 / [ged.:] 16 July / 1820 / Baenendiena
[Eliesabeth>] Eliesabettha (!) / d v Jan Henderik Daales en Wielemiena Eliesabettha Zaelemink /
[get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dales:
31-8-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-8-1821 No 84 // Heden den Een en Dertigsten der maand Augustus een duizend acht honderd een en twintig, des voordemiddags ten Elf uren,
zijn voor mij [#Mr] Johan Richard Boeveldt ad interim Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Jan Hendrik
Dales Landbouwer oud Zeven en Twintig Jaren, en Willem Kolenbrander Dagloner oud Zestig
Jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Donderdag den
dertigsten der maand Augustus achttien honderd een en twintig, des morgens ten vijf uren, in het
huis No. 155 in Our binnen dit Schoutambt in den ouderdom van vier Dagen is overleden. Anneken
Simon Dochter van Gylles Simon dagloner en van Willemina Heijman aldaar woonachtig / En mij
van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo heb ik daar van deze acte opgemaakt, en
in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door mij is onderteekend. met den eerstgenoemde Comparant, verklarende den laatstgemelde Comparant daartoe aangezocht van niet te Kunnen Schrijven // J: H: Daales / JRBoeveld // [cc (webfoto)
9-3-2010/13-8-2012 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Daales:
12-1-1822: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 12 / [ged.:] 20 January / 1822 / willem / z v
Jan Hendrik Daales en Hendrikka Plister / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Daalles:
9-10-1823: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 9 / [ged.:] 19 october / 1823 / Kristiaan / Z V
Jan Hendrik Daalles en Hendrika Plister / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Henderik) Daeles:
15-12-1825: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 15 / [ged.:] 25 December / 1825 / Berendiena
Margrieta / D V Jan Henderik Daeles en Hendrikka Plister / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dales:
23-6-1826: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-6-1826 No 44. / Heden den drie en twintigsten der maand Junij een duizend acht honderd zes en twintig, des voordemiddags ten tien uren,
zijn voor ons Mr. Frederik Willem Jacob de Haes, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Hendrik Dales,
landbouwer oud twee endertig jaren, en Hendrik Leijser, dagloner oud acht endertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig; dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den twee entwintigsten
der maand Junij achttien honderd zes en twintig, des middags ten drie uren, in het huis No. 515 in
our binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Zeventig Jaren is overleden Geertruid Siemes
Zonder beroep geboren te Dingen (!) in het Koningrijk Pruissen, en wonende binnen deeze
gemeente, Ehevrouw van Willem Kolenbrander dagloner, in deze gemeente, dochter van wylen
Gerrit Siemes en Hendrika te Laar. / En ons van de waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende,
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zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven; waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend met den
[laatsten>] Eersten Comparant, Verklarende den laatsten daartoe aangezogt niet te kunnen
Schrijven. // J:H: Daales / FWJ De Haes // [cc (webfoto) 13-3-2011/1-6-2012 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Henderik) Daalles:
25-8-1829: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] August 25 / [ged.:] Septemb 13 / 1829 /
Margrieta Eliesabeth en Johanna Hendrikka / dogters v Jan Henderik Daalles en Hendrikka Plister
/ [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Henderik) Daeles:
15-1-1834: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] January 15 / [ged.:] February 2 / 1834 / Gerret
/ Z V Jan Henderik Daeles en Hendrika Plister / [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Daales:
23-1-1837: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 23-1-1837 No. 4. / Heden den drie en
twintigsten der maand January een duizend acht honderd zeven en dertig des voormiddags om tien
uren zijn voor ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Hendrik
Daales dagloner oud drie en Veertig jaren, en Gerrit Jan Kraayenbrink, dagloner oud Vier en Vyftig
jaren, beide in deze gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Vrydag den
twintigsten der maand January een duizend acht honderd zeven en dertig des namiddags ten twee
uren, in het huis No. 515 in Oer binnen deze gemeente, in den ouderdom van Acht en Zeventig
Jaren is overleden Willem Koolenbrander, dagloner, geboren in de Gemeente Wisch en woonachtig
geweest in deze Gemeente, weduwenaar van wylen Geertruid Siemes, Zoon van wijlen de ehelieden
Derk Jan Koolenbrander en Hendrika te Loor / Ons van deze verklaring verzekerd hebbende, zoo
hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers
overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons is onderteekend. / met den
eerstgenoemden Comparant, hebbende de laatstgenoemde daartoe door ons aangezocht Zynde
verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dales:
16-5-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 16-5-1839 No. 56 / Heden den Zestienden der
maand Mei een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewyk van
Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen / Derk Luimes van beroep dagloner oud acht en dertig jaren, en Hendrik Meulenbeek
van beroep Klompenmaker oud Zeven en dertig jaren, beide te Oer in deze Gemeente woonachtig, /
dewelke ons hebben verklaard, dat op den Vyftienden der maand Mei des jaars achtien honderd
negen en dertig des avonds ten Zes uren, in het huis No. 465a te Oer binnen deze Gemeente, in den
ouderdom van tachtig Jaren is overleden Hendrik Dales, dagloner, geboren te Minkelen in Pruissen,
en woonachtig geweest in deze Gemeente weduwenaar van wijlen Berendina te Kolf, en Zoon van
wylen de ehelieden Jan Hendrik Dales en Theodora Jalink / Van welke verklaring, wij deze acte
hebben opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na
duidelijke voorlezing, door ons zijn geteekend. / met de Comparanten / D: Lüimes / H. Meulenbeek
/ v.Woelderen // [cc 15-11-2002/28-4-2006 tB]
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– Johannes Hendricus (Jan Hendrik) Dales:
27-9-1844: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 1844. /
Rol van Strafzaken // [Volg No:] 11 // [Naam en Voornaam der Gedaagden:] Jan Hendrik Dales //
[Aart der Overtreding:] overtreding van Art van het Reglement op de Ysselweide onder Gendringen
// [Woonplaats:] Gendringen // [Datum van het Vonnis:] 27 Sept: [1844] // [Aart van het Vonnis:]
Vryspraak. // [cc 24-2-1999/3-12-2001 tB]
– Johannes Theodorus (Jan Derk) Dales:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 4027), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr.
1344 (jrg. 1826), volgnr. 641:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 465
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 3)
– Naam: Jan Derk [Dales]
– Geboortedatum: den 18 January 1818
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 16-9-2004/23-4-2005 tB]
– Josephus (Joseph) Daals:
10-11-1828: Overlijdensregister gemeente Berg, 10-11-1828 No 81 / Heden den Tienden der maand
November één duizend acht honderd acht en twintig, des voordemiddags om Elf uren, zijn voor ons
Arnold Rietveld Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Berg,
Provincie Gelderland, verschenen / Joseph Daals, oud Een en Zeventig jaren, Eigen werk doende /
en Jan Willem Rademaker oud Veertig jaren, Blaauwverwer / beide wonende te s Heerenberg in
deze Gemeente; / dewelke ons hebben verklaard, dat op den Negenden der maand November des
jaars achttien honderd acht en twintig, des morgens ten tien uren, in het huis No. [niet ingevuld]
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van twee en Zestig Jaren is overleden Sibilla Roze, Buiten
Beroep, geboren te [niet ingevuld] by Xanten in het Pruisische en te s Heerenberg voornoemd
woonachtig geweest, ongehuwd, dochter van wylen de Ehelieden Gerrit Roze en Johanna Zwarts,
beide te [later ingevuld: Birte] by Xanten 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 de
Declaranten / [in de marge:] Overlyden van Sibilla Roze // [cc 1982-1999 tB]
– Josephus (Joseph) Daals:
6-12-1833: Overlijdensregister gemeente Bergh, 6-12-1833 No 72 / Heden den Zesden der maand
December een duizend acht honderd drie en dertig des voormiddags om tien uren zijn voor ons M r
Jan Theodorus Van Coeverden, Eerste Assessor, fungerend Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Staat der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Joseph Daals, Eigen
werk doende oud acht en Zeventig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente No. 105 / en
Antonius Vink, Eigen werk doende oud dertig jaren, wonende te s Heerenberg in deze Gemeente
No. 100 / dewelke ons hebben verklaard, dat op den vyfden der maand December dezes jaars, des
voormiddags ten negen uren, in het huis No. 98 te s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den
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ouderdom van vier en vyftig Jaren is overleden Hendrik Ketelaar Zadelmaker, geboren en
woonachtig geweest te s Heerenberg voornoemd, Zoon van wylen de Ehelieden Peter Ketelaar en
Cornelia Tenhaaf, beide in deze Gemeente overleden, nalatende Zyne Ehevrouw Hendrina van
Deelen, Zonder beroep wonende te s Heerenberg 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 Declaranten / [in
de marge:] Overlyden van Hendrik Ketelaar. // [cc 1982-1999 tB]
– Josephus (Joseph) Daals:
9-1-1863: Overlijdensregister gemeente Bergh, 9-1-1863 No. 2 / Heden den negenden Januarij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Carolus van Hugenpoth, burgemeester Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen / Bernardus, Johannes,
Hendrikus Welting oud een en zestig jaren, van beroep kleermaker en Johan, Heinrich Hunzel oud
negen en dertig jaren, van beroep grofsmid beide in deze Gemeente woonachtig; welke Ons hebben
verklaard, dat op den negenden Januarij dezes jaars, des morgens ten zes uren, in het huis N o. 17 in
’s Heerenberg binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen en vijftig jaren is overleden:
Gertrudis Wittenhorst, landbouwster, geboren en wonende in deze Gemeente, echtgenoot van
Everhardus ten Have landbouwer wonende te ’s Heerenberg voormeld, vroeger weduwe van
Joseph Daals en dochter der echtelieden Theodorus Wittenhorst en Joanna Bruns, beide overleden.
/ Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. / B
Welting / i h hunzel / C v Hugenpoth // [cc 14-6-2000/ 4-1-2002 tB]
– K...: nog geen gegevens.
– Lamberta (?) (L.) Vrieze-Dales:
4-4-1994 (overlijdensadvertentie): Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze schoonzuster Willemina Johanna Dales-Luimes / op de leeftijd van 82 jaar. / Zelhem: A. Dales-Enserink / Zelhem: L. Vrieze-Dales / Gaanderen: W. Eelderink-Dales / Lochem: A. Dales / Hummelo: J.B. Til /
Doetinchem: B.J. Anneveldt / Zelhem: H. Enserink-Dales / H. Enserink / Zelhem: Th. OosterinkDales / Doetinchem: J.B. Dales [en] G.J. Dales-Waggelink / Doetinchem, 4 april 1994. // [cc 19821999 tB]
– Lamberta Christina (Lamberdina Christina) Dales:
2-12-1921: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 2 Dec / 1921. / Johan Volriet en Lamberdina
Christina Dales // [cc 1982-1999 tB]
– Lambertus (Lammert) Dalesen:
17-4-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 77):
– Kind: Lammert Dalesen
– Geboren: 17-4-1833
– Gedoopt: 5-5-1833
– Vader: Derk Dalesen
– Moeder: Theodora Boesveld // [cc 3-10-2008/18-7-2010 tB]
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– Margaretha Elisabeth (Margrieta Eliesabeth) Daalles:
13-9-1829: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] August 25 / [ged.:] Septemb 13 / 1829 /
Margrieta Eliesabeth en Johanna Hendrikka / dogters v Jan Henderik Daalles en Hendrikka Plister
/ [get.:] de vaeder // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Elisabeth (Maria Elisabeth) Daales:
19-5-1850: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1850. / Mei 19. / [aanvankelijk aldus
ingeschreven:] Maria Elisabeth Daales / Johanna Hendrika Daales / att. naar Etten 20 Mei 1858. /
[naderhand veranderd in:] Maria Elisabeth Dales / met att. naar Oosterbeek, 2 Mei 1865 / Johanna
Hendrika Dales / met att. naar Etten. 23 Dec. 1860. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Magdalena (Maria Magdalena) Daals:
29-9-1797: RBS 268.1 (huwelijkscommissarissen Bergh 1796-1804; AHA-volgnr. 24: Anno 1797 /
op den 29 September / Coram Jacobus van Hasz, [en] A: vink / Zijn in wettigen ondertrouw
opgenomen / Hendricus Gulker Zoon van Jacop Gulker Jonkman gebore alhier en woonagtig, / en
Maria Magdalena Daals, Dogter van Hendrick Daals, Jonge Dogter gebore alhier en woonagtig. /
den 1 October voor de Eerste maal / den 8 dito voor de twede maal / den 15 dito voor de Derde
maal volgens relaas van den Bode onverhindert Geproclameert / Bovestaande Perzoonen Zijn den
19 October 1797 te S’Heerenbergh getrouwd volgens attest van H:J: Arntsen Rooms Priester alhier
/ S’Heerenbergh den 20 October 1797 / in fidem / J: De Both Secretaris // [cc 1982-1999 tB]
– Mina: zie sub Wilhelmina
– N.N. (medicus) Daal:
10-6-1922: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 806]: [geb./ged.] 10/10-61922: Maria Margaretha / Parentes: Theodorus Joannes Schoemaker en Joanna Maria Alofs (Azewijn) / Patrini: Wilhelmus Ant. Schoemaker et Maria G. Varwijk-Alofs (Zeddam). In necessitate
baptizata a Dr. Daal medico ’s Heerenberg et non rebaptizata. / Observ.: Confirmata 1935. // [cc
1982-1999 tB]
– N.N. (medicus) Daal:
10-6-1922: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 807]: [geb./ged.] 10/10-61922: Clara Margaretha / Parentes: Theodorus Joannes Schoemaker en Joanna Maria Alofs (Azewijn) / Patrini: Joannes Hermanus Alofs (Azewijn) et Josephina Maria Alofs (Azewijn). / In necessitate baptizata a Dr. Daal medico ’s Heerenberg et non rebaptizata. / Confirmata 1935. // [cc 19821999 tB]
– N.N. (medicus) Dael:
7-4-1925: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 841]: [geb./ged.] 7/8-4-1925:
Henricus Franciscus Theodorus / Parentes: Henricus W. Jansen et Wilhelmina Thecla Joanna Wijnbelt / Patrini: Theodorus Schrijvers (Venlo) et Francisca Everdina Anna Wijnbelt (’s Heerenberg) /
A medico catholico Dael de ’s Heerenberg in necessitate baptizatus et non rebaptizatus ceremoniae
suppletae in ecclesia de Azewijn a parocho / Observ.: Confirmatus 1935 // [cc 1982-1999 tB]
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– N.N. (medicus) Dael:
31-8-1925: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 848]: [geb./ged.] 31/31-81925: infans Francisci Wezendonk et Bernardinae Kolenbrander (Azewijn). / A medico catholico
Dael in necessitate baptizatus et mortuus. // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. (medicus) Daal:
10-2-1934: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 963]: [geb./ged.] 10/10-21934: Mechtilda Antonetta (sorores gemellae) / Parentes: Bernardus Albertus Weyers en Aleida
Helena Berntsen (Azewijn) / Patrini: Henricus Ducking (Mechelen) et Antonia Weyers-Volman
(Doetinchem) domi in necessitate baptizata a medico Daal et die 1 Martii mortua est / [zie ook sub
nr. 962: “Wilfrida Maria Weyers”] // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. (Dr.) Dael:
28-7-1935: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 990]: [geb./ged.] 28/28-71935: Johannes Gerhardus / Parentes: Andries Willem de Lange en Bernardina Joha Ebbing (Azewijn) / Patrini: Joes Bern. Ebbing (’s Berg) et Gerha Kelderman-Dijker (Wehl) / gedoopt door H.
Reyers, Past. Veldhunten / Observ.: domi bapt. a Dr. Dael. / Confirmatus 10-7-1946 / Matrimonium
contraxit cum Theresia Engelina Wilha van Wijk in ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 31 Maii
1961. // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. (Dr.) Dael:
24-8-1939: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1072]: [geb./ged.] 24/25-81939: Bernardetta Maria / Parentes: Johannes Maria Overbeek et Bernardina Maria Klabers (Azewijn) / Domi bapta Dr. Dael / Observ.: mov. defuncta. // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. (Dr.) Dael:
19-3-1940: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1084]: [geb./ged.] 19/20-31940: Josephina Maria / Parentes: Antonius Engelbertus Venes et Maria Pelagia Messing (Azewijn)
/ Patrini: Theodorus te Wiel (Azewijn) et Maria Messing-te Wiel (Azewijn) / Observ.: Bapta Dr.
Dael infra vaginam 19 Mrt. / sub cond. rebapt. 20 mrt. / Confirmata 27-7-1950 / Matrimonium contraxit cum Henrico Bernardo Overbeek in ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 14 Aug. 1965. // [cc
1982-1999 tB]
– O...: nog geen gegevens.
– Petrus (Peter) Daals:
26-8-1845: Kantongerecht Terborg (Rijksarchief Arnhem, archiefblok 0107, inv.nr. 2): // 1845. /
Rol van Strafzaken // [Volg No:] 20 // [Naam en Voornamen der Gedaagden:] Peter Daals // [Aard
der Overtreding:] id [= Hoeden van een Koe op de grond van een ander] // [Woonplaats:] Bergh //
[Datum van het Vonnis:] id [= 26 Augustus] // [Aard van het Vonnis:] id [= Boete ad f = 30 en] id
[= Kosten ad] f 1.885 // [cc 24-2-1999/6-12-2001 tB]
– Q...: nog geen gegevens.
– R...: nog geen gegevens.
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– S...: nog geen gegevens.
– Theodora (Theodora) Daeles:
7-7-1852: Doopboek N.H. kerk Gendringen: 1852 / [geb.:] July 7 / [ged.:] August 1 / Theodora / D
v Hendrikkus Daeles Daeles en willemiena Sneiders / [Getuygen] vaeder en moeder // [cc 19821999 tB]
– Theodora (Theodora) Winters-Daals:
24-8-1939: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1071]: [geb./ged.] 24/24-81939: Lambertus Theodorus / Parentes: Henricus Kobessen et Maria Winters (Azewijn) / Patrini:
Lambertus Jansen (Azewijn) et Theodora Winters-Daals (Zeddam) / Observ.: Confirmatus 27-71950 / Matrimonium contraxit cum Josephina Henrica Maria Thomassen in ecclesia S i Matthaei de
Azewijn die 26 Maii 1967. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (?) (Th.) Oosterink-Dales:
4-4-1994 (overlijdensadvertentie): Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze schoonzuster Willemina Johanna Dales-Luimes / op de leeftijd van 82 jaar. / Zelhem: A. Dales-Enserink /
Zelhem: L. Vrieze-Dales / Gaanderen: W. Eelderink-Dales / Lochem: A. Dales / Hummelo: J.B. Til
/ Doetinchem: B.J. Anneveldt / Zelhem: H. Enserink-Dales / H. Enserink / Zelhem: Th. OosterinkDales / Doetinchem: J.B. Dales [en] G.J. Dales-Waggelink / Doetinchem, 4 april 1994. // [cc 19821999 tB]
– Theodora Aleida (Theodora Aleida) Daals:
19-4-1900: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 480]: [geb./ged.] 13/13-11900: Antonius Jhs. / Parentes: Joannes Winters et Everdina Meuleman (Azewijn) / Patrini: Bernardus Ketelaar (Azewijn) et Maria Meuleman (Zeddam) / Observ.: No. 186 / Die 19 Aprilis in ecclesia par. de Zeddam matrimonium contraxit cum Theodora Aleida Daals / [N.B.: dit is het eerste
kind dat in de 20e eeuw in Azewijn werd gedoopt]. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Dalers:
13-4-1796: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 13 / [ged.:] 17 Aprl / 1796 / Derk. / Z.V.
[#Dalers en] Hendrik Dalers en Bendina te Kolfe / [get.:] de Vader // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Dales:
23-3-1815: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1815 / Maart 23 / Derk Dales // [cc
1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Dales:
14-6-1817: Overlijdensregister gemeente Hummelo, 14-6-1817 No 35 / Heden den Veertienden der
maand Junij eenduizend achthonderd en zeventien, des Voordemiddags om acht uren, zijn voor ons
Egbert Garretsen Provisioneele Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Hummelo, Provintie Gelderland, verschenen / Jan Willem Barenk (!) Landbouwer oud Zesendertig jaren, uit de Buurschap Gaanderen / en Derk Dales dagloner oud twee en twintig jaren uit
de Buurschap Gaanderen / beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat
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op den dertienden der maand Juny des jaars 1817, des Avonds ten elf uren, in het huis No. 190 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van VyfenZestig jaren is overleden Elizabeth Keyzers, Ehevrouw van Berend Dimmendal, in gemelde Buurschap en 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 voorlezing, door ons is onderteekend / Jan
Willem Barink / Derk Dales / Egb. Garretsen // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Dalesen:
17-4-1833: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 77):
– Kind: Lammert Dalesen
– Geboren: 17-4-1833
– Gedoopt: 5-5-1833
– Vader: Derk Dalesen
– Moeder: Theodora Boesveld // [cc 3-10-2008/18-7-2010 tB]
– Theodorus (2x) (Derk/Theodorus) Dales:
3-2-1836: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 20 (AHA-volgnr. 263):
– Kind: Theodorus Dales
– Geboren: 3-2-1836
– Gedoopt: 28-2-1836
– Vader: Derk Dales
– Moeder: Theodora Boesveld // [cc 9-10-2008/18-7-2010 tB]
– Theodorus (Derk) Dales:
1849: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 396: / 1849 / Aangenomen / Willem [Seijenhorst>] Seijnhorst / Wilhelmina Salemink /
Geertruida Seijnhorst / Hendrika Kranen / Hendrika Luijmes / Hendrika Lieftink / Berendjen Lieftink / Everdina Johanna Rozier [hierachter een kruisje] / Geertruida Kolenbrander / Willem te
Kloeze / Derk Dales / Antoon Luijmes / Gerhard Schreuder / Herman Vriezen / Gerritje Veldhorst /
Antonetta Wilhelmina Noij / Johanna Wilhelmina Nijland / Johanna Antonetta Aalbers / Derk
Hengeveld / Derk Jan Naves / Louiza de Noo. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus (Derk) Dales:
3-7-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2009):
– Kind: Derk Jan Albert Dales
– Geboren: 3-7-1859
– Gedoopt: 31-7-1859
– Vader: Derk Dales
– Moeder: Aaltjen Polman // [cc 13-3-2009/24-12-2009 tB]
– Theodorus (Derk) Dales:
31-12-1861: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2229):
– Kind: Hendrika Theodora Dales
– Geboren: 31-12-1861
– Gedoopt: 23-2-1862
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– Vader: Derk Dales
– Moeder: Johanna ter Maat // [cc 3-4-2009/28-11-2009 tB]
– Theodorus (Derk) Dales:
6-12-1863: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2410):
– Kind: Aleida Willemina Dales
– Geboren: 6-12-1863
– Gedoopt: 27-12-1863
– Vader: Derk Dales
– Moeder: Johanna Ter maat // [cc 19-4-2009/13-11-2009 tB]
– Theodorus (Theodorus) Dales:
29-3-1878: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-3-1878 No. 56 / Heden den Negen en
twintigsten der maand Maart achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Theodorus Dales van beroep Arbeider oud twee en Veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hanna Luijmes Zyne huisvrouw, Zonder
beroep op Donderdag den acht entwintigsten der maand Maart achttien honderd acht en zeventig,
des morgens ten Elf uren, ten huize van hem Comparant op den Pol Wijk D N o. 94 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een kind, van het Mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven
van Jan. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Horstik van beroep Timmerman oud drie en dertig jaren, en Johannes Bernardus Smeenk van
beroep Winkelier oud vyf en Veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na
in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. / T Dales / J Horstik / J B Smeenk / VDLaar. // [cc 19821999 tB]
– Theodorus (Theodorus) Dales:
31-5-1879: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-5-1879 No. 60 / Heden den Een en
dertigsten der maand Mei achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem
van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Johan Horstik van beroep Timmerman oud drie en dertig jaren, en
Theodorus Dales van beroep Tapper oud drie en Veertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Zaturdag den Een en dertigsten der maand Mei achttien
honderd negen en zeventig, des nachts ten Een uren, in het huis Wijk D No. 95 op den Pol binnen
deze Gemeente, is [#overleden in den ouderdom van] verlost van een kind van het mannelyk geslacht des eerstgenoemden Comparants huisvrouw Hendrina Driever, Zonder beroep, welk kind als
levenloos is aangegeven. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met de Comparanten. / J Horstik / T Dales / VDLaar. // [cc 5-4-2001/20-7-2002 tB]
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– Theodorus (Theodorus) Dales:
20-3-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 20-3-1886 No. 51 / Heden den twintigsten der
maand Maart achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen, Bernadus Cornelissen van beroep arbeider oud veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Peters, zijne huisvrouw, zonder beroep op Vrijdag den
negentienden der maand Maart achttien honderd zes en tachtig, des avonds ten half zeven uren, ten
huize van hem comparant op den Pol Wijk D. No. 93 binnen deze Gemeente, is bevallen van een
kind, van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Helena, Josephina. /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Johannes Bernardus Smeenk van beroep winkelier oud drie en vijftig jaren, en Theodorus Dales van beroep
arbeider oud vijftig 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]
– Theodorus (Derk) Dales:
25-1-1904: Geboortenregister gemeente Gendringen, 25-1-1904 No. 18 / Heden den vijfentwintigsten Januari negentien honderd-vier, is voor ons Jonkheer August Ernest Marie Bruno van Grotenhuis, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen: Johannes Bernardus le Comte oud achtentwintig jaren, van beroep fabriekarbeider wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Aleida Geertruida Driever, zonder beroep op den vierentwintigsten Januari dezes jaars, des nachts ten een ure, ten huize
van hem aangever te Pol nummer zesendertig binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van
het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd worden Anna Maria / Waarvan wij deze Akte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermanus Belterman, oud vierenvijftig jaren, van
beroep korenmolenaar en Derk Dales oud vijfendertig jaren, van beroep fabriekarbeider beiden
wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
– Theodorus (?) (D.) Dales:
4-4-1994 (overlijdensadvertentie): “Vaste rots van mijn behoud” / Intens verdrietig, maar dankbaar
voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat nog vrij onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Willemina Johanna Luimes /
weduwe van Evert Hendrikus Dales / op de leeftijd van 82 jaar. / H.W. Berendsen-Dales / H.J.
Berendsen / Jacquelien en Remco / Joost / Marianna / D. Dales / G.A.W. Dales-Overbeek / H.A.
Berendsen / A.H. Berendsen-Kleinlugtenbeld / Henry en Petra / 7004 HL Doetinchem, 4 april 1994
/ Molenweg 5 / De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 8 april om 11.00 uur in de Hervormde
Kerk in de Slangenburg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan
de Kommendijk te Doetinchem. / Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren voor aanvang van
de dienst vanaf 10.30 uur. / Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Derk Jan) Daales:
18-1-1818: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 18 / [ged.:] 25 January / 1818 / Derk Jan / Z
V Jan Hend[r]ik Daales en willemiena Eliesabeth Saelemink / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
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– Theodorus Johannes (Derk Jan) Dales:
13-5-1876: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 13-5-1876 No. 6. / Heden den Dertienden der
maand Mei achttien honderd zes en zeventig, zijn voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, in het huis der Gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan, waarvan de
afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondag den drie en twintigsten en op
zondag den dertigsten April achttien honderd zes en zeventig, / Hendrik Jan Dales, oud acht en
twintig Jaren, Voerman, geboren in de gemeente Wisch en wonende te Mülheim, aan den Ruhr in
Pruissen, meerderjarige zoon van Christiaan Dales en van Hendrina Schneerman, echtelieden,
Arbeiders, wonende in de gemeente Wisch, ter eenre, / en Aaltjen Dales, oud twintig Jaren, Zonder
beroep, geboren en wonende in deze gemeente, minderjarige dochter van Derk Jan Dales en van
Hendrika ter Horst, echtelieden, Arbeiders, wonende in deze gemeente, ter andere zyde. / En
hebben tot dat einde aan ons overgelegd: / 1o Een Certificaat afgegeven door den Ambtenaar van
den Burgerlyken Stand te Mülheim meermeld, ten blyke dat de afkondigingen van dit huwelyk
mede aldaar en zonder stuiting zyn afgeloopen. / 2o Een Certificaat van voldoening aan de
Nationale Militie. / 3o Het geboorte attest van den Bruidegom. / 4o 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 Hendrik Jan Dales en Aaltjen Dales door het Huwelijk
zijn vereenigd. / Dit alles is geschied in het openbaar in tegenwoordigheid der Getuigen, door
partijen daartoe medegebragt, te weten: Hendrik Bruens, Arbeider, oud vier en zestig Jaren, Wander
Jan Nakken, Kuiper, oud Vier en Vyftig Jaren, Christiaan Luimes, Arbeider, oud acht en veertig
Jaren en Johannes Kroesen, Arbeider, oud een en Zestig 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, haren Vader en de getuigen, hebbende de ouders 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]
– Theodorus Johannes Albertus (Derk Jan Albert) Dales:
3-7-1859: Doopboek N.H. kerk Doetinchem, inv.nr. 22 (AHA-volgnr. 2009):
– Kind: Derk Jan Albert Dales
– Geboren: 3-7-1859
– Gedoopt: 31-7-1859
– Vader: Derk Dales
– Moeder: Aaltjen Polman // [cc 13-3-2009/24-12-2009 tB]
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– Wilhelmina (Wilhelmina) Dales:
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1851: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 405: / 1851 / Aangenomen / Johanna Hendrika Masselink / Lamberdina te Kloeze /
Geertruida Dales / Wilhelmina Dales / Grada Lukesen [hierachter een kruisje] / Gerhard
Vonderhorst / Jan Meijerman / Willem Wensink / [^Gerhard Wensink] / Johannes Jacobus Luijmes
/ Gerrit Jan Noij / Gerhardus Johannes Hoitink // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Mina) Dales:
10-4-1868: Aangenomen lidmaten N.H. kerk Gendringen: 1868. / 10 April. / Mina Dales. // [cc
1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Dales:
2-2-1886: Geboortenregister gemeente Gendringen, 2-2-1886 No. 23 / Heden den tweeden der
maand February achttien honderd zes en tachtig, is voor ons Meester Jacob Willem van de Laar,
Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen, Gradus Johannes ter Maat van beroep arbeider oud [Zes, veranderd in: Vier]
[Vier / renvooi en doorhaling van een woord goedgekeurd] en Veertig jaren, woonachtig in deze
Gemeente, dewelke verklaarde, dat Wilhelmina Dales zyne huisvrouw zonder beroep op Zondag
den een en dertigsten der maand January achttien honderd zes en tachtig, des nachts ten vyf uren,
ten huize van hem comparant op den Pol Wijk D No. 106 binnen deze Gemeente, is bevallen van
een kind, van het Vrouwelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Anna Wilhelmina /
Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de Getuigen Hendrik Bruens
van beroep arbeider oud drie en Zeventig jaren, en Thomas Hermanus Evers van beroep
gemeentebode oud dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de
daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend
met den comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (Wilhelmina) Daals:
13-2-1934: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 964]: [geb./ged.] 13/14-21934: Wilhelmina Joanna Maria / Parentes: Andreas de Lange et Berendina Ebbing / Patrini: Wilhelmus J.J. de Lange et Wilhelmina Ebbing-Daals (’s Heerenberg). / Domi in necessitate baptizata,
et in ecclesia sub conditione rebaptizata. / Confirmata 10-7-1946 / Matrimonium contraxit cum
Johanne Wellink in ecclesia Si Matthaei de Azewijn die 17 Aprilis 1961 // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina (?) (W.) Dales:
4-4-1994 (overlijdensadvertentie): Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze schoonzuster Willemina Johanna Dales-Luimes / op de leeftijd van 82 jaar. / Zelhem: A. Dales-Enserink / Zelhem: L. Vrieze-Dales / Gaanderen: W. Eelderink-Dales / Lochem: A. Dales / Hummelo: J.B. Til /
Doetinchem: B.J. Anneveldt / Zelhem: H. Enserink-Dales / H. Enserink / Zelhem: Th. OosterinkDales / Doetinchem: J.B. Dales [en] G.J. Dales-Waggelink / Doetinchem, 4 april 1994. // [cc 19821999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Daales:
12-1-1822: Doopboek N.H. kerk Gendringen: [geb.:] 12 / [ged.:] 20 January / 1822 / willem / z v
Jan Hendrik Daales en Hendrikka Plister / [get.:] de vader // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmus (Willem) Dales:
31-12-1826 t/m 1836 (register) (AHA-volgnr. 4028), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr.
1344 (jrg. 1826), volgnr. 641:
– Woonplaats: Pol
– Huisnummer: 465
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 4)
– Naam: Willem [Dales]
– Geboortedatum: den 12 January 1822
– Godsdienst: gereformeerd
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 16-9-2004/23-4-2005 tB]
– Wilhelmus (Willem) Dales:
1847: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 383: / 1847 / Aangenomen / Hendrik Jan ten Brink / Adolf Haak / Hendrik Hengeveld [hierachter een kruisje] / Willem Dales / Maria Susanna Gossert / Dina Loor / Theodara (!) Scholten /
Johanna Fredrika [#Mebe] Memelder / Hendrika Johanna Vriezen / Fredrika Johanna Geertruid te
Mebel. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Dales:
1859: Lidmatenregister N.H. kerk Silvolde (1772-1859), RBS 1757.2 (Rijksarchief Arnhem), AHAvolgnr. 434: / 1859. [Ingekomen] / Lammert Gemmink met attest van Etten // Willem Dales met attest van Zelhem. // Nagezien met het Contraboek J.W. ten Cate Huender predk // [cc 1982-1999 tB]
– X...: nog geen gegevens.
– Y...: nog geen gegevens.
– Z...: nog geen gegevens.
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Overzicht van alle AHA-publicaties
( stand per 11 augustus 2014 )
(A) = www.archieven.nl
(G) = www.genealogiedomein.nl
(H) = www.heemkunde.nl

– Aalderink (ook Eelderink e.d.), editie 118-1 (G)
– Abbink (ook Abbing e.d.), editie 92-1 (G)
– Achterhof (ook Agterhof e.d.), editie 176-1 (G)
– Agelink (ook Egelink e.d.), editie 144-1 (G)
– Ambt-Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Angerlo (N.H. doopboek 1772) (G)
– Angerlo (selectie Bos, ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Ankersmit (ook Anckersmith e.d.), editie 70-2 (G)
– Anneveld (ook Anneveldt e.d.), editie 141-1 (G)
– Ansink (ook Antzing e.d.), editie 94-1 (G)
– Archief Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Arragon (ook van Arragon e.d.), editie 181-1 (G)
– Avenarius , editie 203-1 (G)
– Baars (ook Baers e.d.), editie 87-1 (G)
– Bannink (ook Bennink e.d.), editie 145-1 (G)
– Barink (ook Baarink e.d.), editie 71-1 (G)
– Beekman (ook Baakman e.d.), editie 42-2 (G)
– ten Bensel (ook Benzel e.d.), editie 183-1 (G)
– Bergh (akten van de burgerlijke stand e.d.) (H)
– Bergh : Inleiding/inventaris Archief Huis Bergh (A)
– Bergh : Inventaris Archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Bergh: Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
– Bergh : Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
– Besselink (ook Bisselink e.d.), editie 162-1 (G)
– Beugel (ook Bögels e.d.), editie 175-1 (G)
– Bleumink (ook Bluemink e.d.), editie 129-1 (G)
– Bloemendaal (ook Blumendahl e.d.), editie 95-1 (G)
– Boesveld (ook Bosveld e.d.), editie 56-2 (G)
– Boland (ook Boeland e.d.), editie 166-1 (G)
– Bolsenbroek (ook Bosssenbroek e.d.), editie 160-1 (G)
– Bonenberg (ook Benenberg e.d.), editie 197-1 (G)
– Bongers (ook Bongards e.d.), editie 117-1 (G)
– Borggreven (ook Burggraaf e.d.), editie 205-1 (G)
– Borkes (ook Borkens e.d.), editie 68-1 (G)
– Bos(ch) te Angerlo (ook ten Bosch e.d.), editie 35-2 (G)
– Bosman (ook Boschman e.d.), editie 54-2 (G)
– Branderhorst (ook Branthorst e.d.), editie 60-1 (G)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bruil (ook Bruyel e.d.), editie 107-1 (G)
Brunsveld (ook Brunsvelt e.d.), editie 120-1 (G)
Brus (ook Brussen e.d.), editie 19-2 (G)
Buenk (ook Beunk, Buunk e.d.), editie 136-1 (G)
Bulten (ook Bolten e.d.), editie 128-1 (G)
Bussink (ook Beusink e.d.), editie 148-1 (G)
Cent (ook Senten e.d.), editie 50-1 (G)
Dales (ook Daales e.d.), editie 208-1 (G)
Demkes (AHA-transcripties) , editie 159-1 (G)
Deurvorst (ook Doorvorst e.d.), editie 104-1 (G)
Diepenbroek (ook Diepenbrock e.d.), editie 121-1 (G)
Dierkink (ook Dirkings e.d.), editie 153-1 (G)
Dieters (ook Ditters e.d.), editie 29-2 (G)
van Dillen (ook van Dielen e.d.), editie 40-2 (G)
– Dimmendaal (ook Dimmedal e.d.), editie 154-1 (G)
– Doesburg (kwartierlijst 1810, lijst van 596 huizen en bewoners) (G)
– Doetinchem (bevolkingsregister De Kruisberg) (G)
– Doetinchem (Evangelisch-Lutherse Gemeente, ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Doetinchem (N.H. lidmaten 1738-1777) (G)
– Doetinchem : Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
– Donkers (ook Donker e.d.), editie 49-2 (G)
– Doornink (ook Deurnink e.d.), editie 78-2 (G)
– Drempt (selectie Weyers, Weijers e.d.), editie 161-1 (G)
– Dreven en Driever (ook Drijver e.d.), editie 206-1 (G)
– Drupper (ook Druppers e.d.), editie 174-1 (G)
– Druten (ook van Druten e.d.), editie 89-1 (G)
– Duenk (ook Deunk e.d.), editie 133-1 (G)
– Eltink (ook Elsink e.d.), editie 156-1 (G)
– van Essen (ook Essen e.d.), editie 143-1 (G)
– Etten : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Flory (ook Fleury, Florissen e.d.), editie 195-1 (G)
– Freriks (ook Frederiks e.d.), editie 34-2 (G)
– Geerlink (ook Geerligs e.d.), editie 100-1 (G)
– Gemmink (ook Gimmink e.d.), editie 32-2 (G)
– Gendringen : Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
– Gendringen : Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
– Gendringen : Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
– Gesink (ook Geessink e.d.), editie 25-2 (G)
– Geuyen (ook Geujen e.d.), editie 193-1 (G)
– Gielink (ook Gelink, Gielen e.d.), editie 63-1 (G)
– Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
– Gilsink (ook Gilsing e.d.), editie 47-2 (G)
– Gosselink (ook Gosseling e.d.), editie 80-2 (G)
– Graaf-Greven (ook De Graaf e.d.), editie 149-1 (G)
– Hakvoort (ook Hackfort e.d.), editie 74-1 (G)
– Hamer (ook Hamers e.d.), editie 119-1 (G)
– Hamerslag (ook Haemmerslagh e.d.), editie 173-1 (G)
– Harmelink (ook Hermelink e.d.), editie 184-1 (G)
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– Hartemink (ook Haartmink e.d.), editie 106-1 (G)
– Harterink (ook Hartring e.d.), editie 105-1 (G)
– Haverkamp (ook Havercamp e.d.), editie 151-1 (G)
– Hebink (ook Heebink e.d.), editie 190-1 (G)
– Heersink (ook Heersing e.d.), editie 155-1 (G)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-1 (H)
– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-2 (G)
– Heinen (ook Heynen e.d.), editie 84-1 (G)
– Helmes (ook Helmers e.d.), editie 194-1 (G)
– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), editie 108-1 (G)
– Hengsterman (ook Hincksterman e.d.), editie 170-1 (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), editie 22-2 (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.), editie 26-2 (G)
– Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), editie 103-1 (G)
– Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Huiskes (ook Hueskes e.d.), editie 134-1 (G)
– Hulshof (ook Hulshoff e.d.), editie 158-1 (G)
– Inventaris (met inleiding) Archief Huis Bergh (A)
– Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Jansen te Drempt (periode 1772-1873), editie 165-1 (G)
– Jolink (ook Joolink e.d.), editie 27-2 (G)
– Kaak (ook Kaaks e.d.), editie 201-1 (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.), editie 79-1 (G)
– Keizer (ook Keyser e.d.), editie 189-1 (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.), editie 59-2 (G)
– Kerkkamp (ook Kerkamp e.d.), editie 177-1 (G)
– Kets (ook Ketz e.d.), editie 109-1 (G)
– Keurentjes (ook Korntjes e.d.), editie 192-1 (G)
– Kip (ook Kiep, Kips e.d.), editie 124-1 (G)
– Kok (ook Kock e.d.), editie 64-1 (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.), editie 21-2 (G)
– Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), editie 111-1 (G)
– Konink (ook Koning, Keuning e.d.), editie 39-2 (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), editie 30-2 (G)
– Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), editie 157-1 (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.), editie 41-2 (G)
– Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.), editie 67-2 (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.), editie 83-2 (G)
– Lieftink (ook Liefting e.d.), editie 140-1 (G)
– Loo (ook Looyen e.d.), editie 135-1 (G)
– Looman (ook Lomans e.d.), editie 131-1 (G)
– Loor (ook Lohr e.d.), editie 65-1 (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.), editie 73-1 (G)
– Lubbers (ook Lubberts e.d.), editie 142-1 (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.), editie 58-1 (G)
– Lutherse gemeente Doetinchem (ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Maandag (familiedossier), editie 17-2 (G)
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ter Maat (ook Termaat e.d.), editie 150-1 (G)
Masselink (ook Maslink e.d.), editie 139-1 (G)
Meinders (ook Meyners e.d.), editie 199-1 (G)
Melchers (ook Melgers e.d.), editie 182-1 (G)
Menkhorst (ook Minkhorst e.d.), editie 127-1 (G)
Mentink (ook Klein Mentink e.d.), editie 37-2 (G)
Mentjot (ook Meinjot e.d.), editie 18-2 (G)
Messink (ook Messing e.d.), editie 146-1 (G)
Michelbrink (ook Migchelbrink e.d.), editie 202-1 (G)
Middeldorp (ook Middendorp e.d.), editie 113-1 (G)
Minutenboek van Huis Bergh (1723-1735) (H)
Mulder (ook Molder e.d.), editie 126-1 (G)
Nakken (ook Nacken e.d.), editie 14-2 (G)
Netterden : Gildeboek van Netterden (1719-1853) (Walburgisgilde) (H)
Netterden : Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Notulen van de Gendringse kerkeraad (1752-1769) (A)
Nusselder (ook Nutzelaar e.d.), editie 97-2 (G)
Oorlogsschade in Gendringen en Etten in 1672 (G)
Oostendorp (ook Oostendarp e.d.), editie 169-1 (G)
Oosterholt (ook Oosterhout e.d.), editie 186-1 (G)
Overbeek (ook Averbeek e.d.), editie 51-2 (G)
te Pas (ook Pas, Paske e.d.), editie 69-2 (G)
Paspoorten Doetinchem (1811) (G)
van de Pavert (ook Pavordt e.d.), editie 101-1 (G)
Pennekamp (ook Pannekamp e.d.), editie 72-1 (G)
Pluren (ook van Pluren, Plueren e.d.), editie 66-1 (G)
Poelman (ook Polman e.d.), editie 132-1 (G)
Prins & Prinsen (ook Prinzen e.d.), editie 204-1 (G)
Rademaker (ook Ramaker e.d.), editie 23-2 (G)
Radstake (ook Ratstaak e.d.), editie 93-1 (G)
Raterink (ook Roeterdink e.d.), editie 28-2 (G)
Registre Civique van de Gemeente Gendringen (1811) (G)
Registre Civique van de Gemeente Netterden (1813) (G)
Remmelink (ook Remmeling e.d.), editie 112-1 (G)
Reusink (ook Ruesink e.d.), editie 77-1 (G)
Rexwinkel (ook Reewinkel e.d.), editie 43-1 (G)
Rodespijker (ook Rodespikker e.d.), editie 82-1 (G)
Roos (ook De Reus e.d.), editie 138-1 (G)
Salemink (ook Zaalmink e.d.), editie 123-2 (G)
Schaapveld (ook Schaapsveld e.d.), editie 178-1 (G)
Schilderink (ook Schildrings e.d.), editie 53-1 (G)
Schut (ook Schutte e.d.), editie 55-1 (G)
Schuurman (ook Scheurman e.d.), editie 90-1 (G)
Semmelink (ook Semelink e.d.), editie 48-2 (G)
Sesink (ook Seesing e.d.), editie 81-2 (G)
Slotboom (ook Slodboom e.d.), editie 96-1 (G)
Smeenk (ook Smeitink, Smink e.d.), editie 163-1 (G)
Smits (ook Schmidt e.d.), editie 185-1 (G)
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Spekkink (ook Spekking e.d.), editie 137-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), editie 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), editie 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), editie 125-1 (G)
Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), editie 164-1 (G)
Steverink (ook Stovering e.d.), editie 122-1 (G)
Stoltenborg (ook Stoltenburg e.d.), editie 115-1 (G)
Tangelder (ook Tangeler e.d.), editie 188-1 (G)
Temmink (ook Temming e.d.), editie 33-2 (G)
Terink (ook Teering e.d.), editie 16-2 (G)
Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
Tuenter (ook Tuunder e.d.), editie 191-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
Venneman (ook Veenemans e.d.), editie 172-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vieberink (ook Fieberink e.d.), editie 179-1 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), editie 114-1 (G)
Vinkenvleugel (ook Finkeflugel e.d.), editie 207-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), editie 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), editie 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), editie 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), editie 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), editie 110-1 (G)
Wassink (ook Groot Wassink e.d.), editie 200-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), editie 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), editie 99-1 (G)
Westendorp (ook Westrop e.d.), editie 180-1 (G)
Weyers (algemeen, ook Wijers e.d.), editie 61-2 (G)
Weyers te Drempt (ook Wijers e.d.), editie 161-1 (G)
Weyman (ook Weideman e.d.), editie 196-1 (G)
Wichman (ook Wiegman e.d.), editie 187-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), editie 45-1 (G)
Winterink (ook Wintering e.d.), editie 198-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), editie 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), editie 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), editie 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), editie 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweekhorst (ook Sweekhorst e.d.), editie 167-1 (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), editie 15-2 (G)
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In de serie AHA-dossiers verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U kunt ze vinden via
de homepage van deze website. Houd bij het gebruik van de zoekknop rekening met eventuele spellingvarianten.
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