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AHA-dossier nr. 211-1:

KAALBERG
(ook COLBERG, COOLBERG 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 voornamen. Dit is de eerste editie
van de collectie Kaalberg (AHA-uitgave 211-1). 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, 15 augustus 2014
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N . B . : Alfabetisch-chronologisch gerangschikt met behulp van standaardnamen:

– A...: nog geen gegevens.
– Aleida (Aleidis) Kaalberg:
20-10-1892: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 365]: [geb./ged.] 20/21-101892: Joanna Theodora Aleidis Maria / Parentes: Hubertus Geerlings et Antonia ter Horst (Groot
Azewijn) / Patrini: Joannes Kaalberg (Genderingen) et Aleidis Kaalberg (Azewijn) / Observ.: No.
33 vide supplementum. // [cc 1982-1999 tB]
– Aloysius Theodorus (Aloisius Theodorus) Kaalberg:
26-4-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 26-4-1854 No 52. / Heden den Zes en twintigsten der maand April achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Wenceslaus te Poel [#Burgemeester en] [de doorhaling van twee gedrukte woorden goedgekeurd.] Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Gemeente Gendringen Provincie Gelderland, verschenen Johannes Kaalberg, van beroep
Landbouwer oud negen en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna te Raaij Zijne huisvrouw op Maandag den vier en twintigsten der maand April achttien honderd vier en vijftig, des middags ten twaalf uren, ten huize van hem Comparant in Wieken N o. 143,
binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen
zijn gegeven van Aloisius Theodorus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Jacobus Welsink van beroep Landbouwer oud acht en dertig jaren, en Johannes Venes van beroep Landbouwer oud een en Zestig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Aloysius Theodorus (Aloisius Theodorus) Kaalberg:
30-8-1928: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 30-8-1928 No 50 / Heden den dertigsten
Augustus negentienhonderd-acht-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: /
Hendrikus Wilhelmus Bouwman, oud een en dertig jaren, landbouwer, geboren en wonende te
Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Theodorus Hendricus Maria Alphonsus Bouwman
en van Johanna Hendrina Kemperman, beiden overleden, ter eener / en Francisca Maria Kaalberg,
oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Gendringen meerderjarige dochter
der echtelieden Aloisius Theodorus Kaalberg, overleden en van Theodora Wellink, oud een en
zestig jaren, landbouwster, wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarde hare
toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / De afkondiging tot dit huwelijk is zonder
stuiting geschied, alhier op den elfden Augustus dezes jaars / Gehoord de verklaring van Bruidegom
en Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen
vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, heb ik, in naam der wet
verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Hendrikus Wilhelmus Bouwman en
Francisca Maria Kaalberg / Gedaan in tegenwoordigheid van: Martinus Johannes van Dielen, oud
drie en zestig jaren, gemeentebode, wonende te Gendringen en Hendrikus Martinus Johannes van
Dielen, oud zeven en dertig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke
overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
15-3-1740: FA 7539 nr. 142 [inscription 13-8-1811]: Arnoldus Kaalberg, akkerman [op] de Wals;
[geb.:] 15-3-1740; vermeld in AHA-document 8110906a nr. 142 // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Colberg:
15-4-1781: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1781 / [sc.: April 15.] / Arnoldus Colberg. Z.v: wijl
Jan Colberg uijt Millingen. / en Theodora Boons wedwe van wijl: Wessel Tichelovend onder
Gendringen / [getrouwd:] Maij 6 // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arent) Kaalberg:
10-11-1812: Huwelijksregister gemeente Netterden, 10-11-1812 No. 8 / In den Jaare Agtien
hondert, en twaalf, den tiende November S’Nademiddags twee uuren, is voor ons Maire, der
gemeente Netterden, canton gendringen, Departement van den Booven IJssel, Verscheenen Hendrik
Kaalberg, LandBouwer, oud Zes en twintig Jaaren, meerder Jaarige Zoon van Arent Kaalberg,
meede alhier woonagtig weduwenaar van wijlen theodora Bonus, overleeden in de gemeente
Gendringen, Zoo als blykt uit d’Acte van Overlijden, afgegeeven door de Maire van Gendringen,
den vijf en twintigste Maij 1800 twee, de vader hier teegenwoordig en toestemmende, en Gerritjen
Huls, Dienstmeid, gebooren te Dinxperlo, canton Aalten, Departement van den Booven yssel,
woonagtig in deeze Gemeente, Meerder Jaarige Dochter van wylen Johannes Huls, overleeden den
agtiende maart, Zeventien hondert Zeven en Negentig, Zoo blijkt uit d’Acte van Overlijden
afgegeeven door de Maire van gemelde gemeente en Hendrina Bussing, Daglonerse woonende in de
Gemeente Terborg, en ’t Zelfde Canton, Departement van den Booven IJssel, meede alhier
teegenwoordig [en] toestemmende, welke ons hebben versogt, om over te gaan tot Voltrekking van
tusschen hun ontworpen Huwelijk, waarvan de afkondigingen gedaan Zijn voor de Hoofd Ingang
van ons gemeente huis te weeten d’Eerste op Zondag de vierde October en de tweede op Zondag
daar aan volgende, de Elfde October des Morgens Elf uuren, dezes Jaars, hebbende opgemelde
Dagen, de Afkondigingen, onverhindert ergaan, en hebben meede plaats gehad voor ’t gemeente
Huis van Terborg, gelyk ons gebleeken is, door een Attest, door de Maire van gemelde gemeente,
afgegeeven geen Oppositie teegen gemelde Huwelijk by ons is aangedient zijnde, Zoo hebben wij
aan hun verzoek over het huwelijk aan de Aanstaande Echtgenoot, en aan de Aanstaande
Echtgenoote afgevraagd, of Sy Elkanderen, voor man en vrouw willen neemen, elk hunner en
toestemmend geantwoord hebbende, Zoo verklaaren Wij in Naam der Wet, dat Hendrik Kaalberg,
en Gerritjen Huls, in ’t Huwelijk Verbonden Zijn, waar van wy Acte hebben opgemaakt, in
teegenwoordigheid van Hendrik Heister Senior, Daglooner, oud vier en vijftig Jaaren, Jan Wilm
Boland, Wever, oud Veertig Jaaren, Cornelius Kroes, Schoolmeester, oud Agt en dertig Jaaren, en
Evert Giesen, timmerman, oud Dertig Jaaren, alle woonagtig in deze Mairie, welke na aan hun
Gedaane Voorlezing, met ons de Contracterende, benevens de getuigen Deze Acte geteekent, op
dag uur en Plaats als Booven, de getuigen, Jan Wilm Boland, Hendrik Heister, en Evert Giesen
verklaaren niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arent) Kaalberg:
14-7-1813: Arent Kaalberg, paisan (gem. Netterden); vermeld in AHA-document 8130714a // [cc
1982-1999 tB]
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– Arnoldus (Arend) Kaalberg:
24-8-1813: Archief gemeente Netterden, map 12 No 5 (AHA-volgnr. 72): Quotisation de la Commune de Netterden, redigé en vertu, de l’Arreté de Monsr le Sous-Prefect, de l’Arrondissement
Zutphen, en d.d. 11 Mars 1800 treize, No 292. par Les Conseils Municipaux du dit Commune:
– Huisnummer (No des Maisons): 277
– Naam (Noms): Kaalberg
– Voornaam (Prènoms): Arend
– Beroep (Profession): Laboureur
– Quotisation pour 1812 (Fr/Cs): 3.50
– Quotisation pour 1813 (Fr/Cs): 3.50
Fait à Netterden de 24 Aout 1800 treize / Le Maire (Signé) Van Coeverden // [cc 25-4-2009/25-12011 tB]
– Arnoldus (Arend) Kaalberg:
6-4-1814: “Repertorium der acten van het vredegeregt des Kantons Gendringen” (Rijksarchief
Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [No:] 9. / [Dagteekening:] 6 April 1814 / [Natuur der Acten:] benoeming en beëediging van taxateurs van gerede goederen / [Naam en Voornaam
der partijen:] Jacobus Welsing en Derk Nieuwenhuis, in den boedel van Arend Kaalberg &
Theodora Bones / [Derzelver woonplaats:] Netterden / Wals / [Registratie:] 15 April 1814 f o 96 vo
3. / regt f 1.4. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
23-9-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 23-9-1817 nr. 25 / Heden den Drie en twintigste
der maand September een duizend acht honderd zeventien, des nademiddags om een uren, is door
ons C: Kroes Vice Burgemeester, als hier toe door den Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Hendrik Kaalberg dagloonder oud een en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft
optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Gerritje Huls oud vijf en dertig
jaren, op dingsdag den drie en twintigste der maand September, des morgens ten Zes uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Arnoldus /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jacobis Welsink Landb:, oud
vier en Zestig jaren, en van Jan Venus daglooner oud vier en twintig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in
twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
23-9-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m 25-101816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader aangegeven) (AHA-volgnr. 472): 23. 7ber [1817.] / Baptizatus est Arnoldus / filius legitimus Henrici
Kaalberg, et Gerardae Huls Conj: / Suscepêre Theodorus Huls, et Cornelia Kaalberg. // [cc 29-82007/12-5-2008 tB]
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– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
26-12-1817: Overlijdensregister gemeente Netterden, 26-12-1817 No 21 / Heden den Zes en twintigste der maand December eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om Negen
uren, zijn voor ons C: Kroes Vice Burgemr als hier toe door den Heer Burgemeester Gedelegueert
Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen
Willem Arentsen dagloonder oud dertig jaren, en Gerrit Jan Visser dagloonder oud Zes en Dertig
jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijf en
twintigste der maand december des jaars 1817 des morgens ten acht uren, in het huis No. 277 op de
Wals binnen deze Gemeente in den ouderdom van Zes en Zeventig jaren is overleden Arnoldus
Kaalberg, Landbouwer, Weduwenaar van Dorothea Bonus, Zoon van Jan Kaalberg, en Cornelia
Bruins byde overleeden / 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. / de Getuigen verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc
1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
4-3-1818: Geboortenregister gemeente Netterden, 4-3-1818 No 9 / Heden den Vierden der maand
Maart eenduizend achthonderd achttien, des voormiddags om elf uren is voor ons Mr frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden,
Provincie Gelderland, verschenen Jan Kaalberg, Landbouwer oud zeven en dertig jaren, woonachtig op de wals, in dit schoutambt dewelke ons verklaarde, dat Joanna Geurtsen oud veertig jaren,
zyne huisvrouw op maandag den tweeden der maand maart, des nachts ten twaalf uren ten huize
van hem comparant in de Gemeente Netterden is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht
waaraan de voornaam is gegeven van Arnoldus / waarvan deze acte is opgemaakt, en in de beide
daartoe bestemde registers geschreven, in tegenwoordigheid van Willem Arentsen Dagloner oud
twee en dertig jaren en van Gerret Jan Visser, ook dagloner oud vyfendertig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, en na duidelijke voorlezing door ons onderteekend. / met den comparant
nadat de getuigen daartoe aangezocht verklaard hadden niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
21-3-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 499): 21. Mart. [1818.] / Baptizatus est Arnoldus / filius legitimus
Jo~is Kaalberg, et Joannae Geurtzen Conj: / Susc: Bernardus Venneman, et Willemina Geurtzen. //
[cc 30-8-2007/30-4-2008 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
10-8-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 10-8-1818 No 27 / Heden den Tienden der
maand Augustus eenduizend achthonderd achttien, des middags om twaalf uren, zijn voor ons M r
Frederik Willem Jacob de Haes, Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Gerret Koldewey Landbouwer oud veertig jaren en
Hendrik Huetink Dagloner, oud een en zeventig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op maandag den tienden dezer, des morgens, ten acht uren in het huis
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noldus Kaalberg, Zoon van Jan Kaalberg en Joanna Geurtsen, Landbouwers, wonende in dit
Schoutambt, geboren aldaar den tweeden maart jongstleden / Ons van de waarheid dezer verklaring
verzekert hebbende, is daarvan deze akte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde registers geschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend met den eersten
comparant nadat den laatsten daartoe aangezocht verklaard had niet te kunnen schryven. // [cc
1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
21-8-1818: Huwelijksregister gemeente Netterden, 21-8-1818 No. 8. / Heden den Een en twintigsten
der maand Augustus eenduizend achthonderd achttien, des middags ten twaalf uren, zijn voor ons
Derk Bruens, Assessor by absentie van den Schout Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Joannes Henricus Meyman, oud vyf en
dertig jaren Kleermaker, geboren te Calcar en woonachtig in dit schoutambt; Meerderjarige zoon
van wylen Antonius Meyman en Sybilla Verhoeven, beide te Calcar overleden ten eenere; – en
Joanna Kaalberg oud vyf en twintig jaren, Dienstmeid geboren in dit schoutambt en woonachtig in
het schoutambt Wisch, Meerderjarige dochter van wylen Arnoldus Kaalberg en Dorothea Bonis,
beide in dit schoutambt Netterden overleden ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van
Derk Heister Hz landbouwer oud vyf en zestig jaren; Derk Heister Dz: Timmerman oud Zeven en
vyftig jaren; Derk Mulder dagloner oud een en vyftig jaren; en Jan Wilting Veldwachter oud twee
en veertig jaren alle goede bekenden der partyen, en wonende te Netterden door partijen als
getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze
verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit
huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij
de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Schoutambt gedaan. / 2. het certificaat van den Schout van
Wisch, houdende dat de afkondigingen aldaar zonder oppositie zyn geschied / 3. Doopattest van den
Bruidegom. / 4. eene acte van Notorieteit gepasseerd voor den Notaris de Haes Jr. en getuigen te
Gendringen constaterende het overlyden der ouders en grootouders van den bruidegom. / 5.
Doopattest der Bruid. / 6. Doodattest van derzelver vader / 7. Doodattest van derzelver moeder / 8
een bewys van voldoening aan de Nationale militie door den bruidegom. / En vermits de bruid in de
onmogelykheid was om de doodattesten harer grootouders te produceren, vermits derzelver laatste
woonplaats of die waar dezelve gestorven zijn haar onbekend is, zo heeft zy ons zulks by Eede
verklaard, gelyk ook de getuigen, verklaard hebben de bruid wel te kennen maar niet te weten waar
hare grootouders gewoond hebben of gestorven zyn, gelyk zy zulks ook by Eede hebben bevestigd.
/ Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkerige regten en pligten der
echtgenoten, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en
vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde
gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd; in naam der Wet
verklaard, dat Joannes Henricus Meyman en Joanna Kaalberg door het huwelijk zijn vereenigd. /
Van al het welk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven
hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom en de getuigen
uitgezonderd Derk mulder die Zoowel als de de bruid daartoe aangezocht verklaarde niet te kunnen
schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
22-3-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 22-3-1820 No. 17 / In het Jaar achttienhonderd
twintig, den twee en twintigsten der maand Maart des voormiddags ten tien uren, is voor ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Jan Kaalberg Landbouwer oud Negen en dertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Johanna Geurtsen oud twee en veertig jaren Zijne huisvrouw op Maandag den twintigsten der maand Maart des
middags ten twaalf uren, ten huize van hem Comparant op de Wals in dit Ambt is bevallen van een
kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Arnoldus is gegeven. / Waarvan acte
opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Jan
Seinhorst Landbouwer oud Negen en twintig jaren en van Jan Kempkes Landbouwer oud acht en
vijftig jaren woonachtig op de Wals in dit ambt / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze acte
geteekend. / met den Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arend) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1070), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 150:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 134
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 6)
– Naam: Arend [Kaalberg]
– Geboortedatum: den 20 Maart 1820
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 8 Hend Giebink vertrokken naar Sub No 140. / 9 Jan te Boekhorst vertr
Mei 1828. naar Bergh / No 4 vert naar Sub No 119 // [cc 13-5-2004/7-8-2004 tB]
– Arnoldus (Arend) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1171), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 163:
– Woonplaats: Wijken
– Huisnummer: 143
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 5)
– Naam: Arend [Kaalberg]
– Geboortedatum: den 16 Maart 1819
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6, 7 & 8 vert mei 1827 naar Sub No 165 // [cc 13-5-2004/9-8-2004 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
2-1-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 2-1-1854 No 1. / Heden den tweeden der maand
January achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester
en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie Gelderland, verschenen Arnoldus Kaalberg, van beroep Boerenwerk doende, oud drie en dertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Kroesen, zyne huisvrouw, op Zondag den
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eersten der maand January achttien honderd vier en vijftig, des morgens ten vier uren, ten huize van
hem Comparant in IJsselhunten No. 527, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Johannes / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Willem Romp, senior, van beroep zonder, oud
negen en vijftig jaren, en Willem Giesen van beroep Landbouwer, oud negen en veertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te
zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
17-6-1884: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 235]: [geb./ged.] 17/17-61884: Hubertus Theod. Jhs. / Parentes: Lambertus Geerlings et Joanna ter Horst (Groot Azewijn) /
Patrini: Arnoldus Kaalberg et Theodora Kaalberg (beiden Groot Azewijn) / Observ.: Die 25 nov.
1920 in ’s Heerenberg matrimonium contraxit cum Elisabeth Th. Hesseling / suppl. no. 61. // [cc
1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
22-2-1903: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 526]: [geb./ged.] 22/23-21903: Theodora Bernardina Maria / Parentes: Gerardus Jhs. Franken et Elisabeth Antonia te Stroet
(Groot Azewijn) / Patrini: Jan Visser (Ulft) et Bernardina te Stroet / Observ.: No. 132 / Die 8 Maji
1928 matrimonium contraxit cum Arnoldo Kaalberg in ecclesia par. de Azewijn. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
21-11-1929: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 896]: [geb./ged.] 21/22-111929: Theodorus Bernardus / Parentes: Antonius Wilhelmus ten Have et Elisabeth Joanna Franken
(Azewijn) / Patrini: Arnoldus Kaalberg (Etten) et Everdina J. ten Have-Wassing (Azewijn). // [cc
1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
24-11-1930: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 914]: [geb./ged.] 24/24-111930: Bernardina Anna (1) et Theresia Theodora (2) (sorores gemellae) / [filiae] Antonius Wilhelmus ten Have et Elisabeth Joanna Franken (Azewijn) / Patrini: Arnoldus Kaalberg (Etten) et
Everdina ten Have-Wassing (Azewijn). / gedoopt door H.F.H. Reyers parochus de Varselder-Velth:
in ecclesia par. de Azewijn / Observ.: (1): Bernardina Anna ten Have matrimonium contraxit cum
Wilhelmo Antonio Holleman die 26 Nov. 1957 in ecclesia Si Bonifatii de Lichtenvoorde / Observ.:
(2): Theresia Theodora ten Have matrimonium contraxit cum Bernardo Gerardo Struker die 21 Nov.
1961 in ecclesia Si Matthaei de Azewijn. // [cc 1982-1999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
30-1-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 30-1-1931 No 18. / Heden dertig Januari
negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
gemeente Gendringen: Arnoldus Kaalberg, oud negen en twintig jaren, landbouwer, wonende te
Gendringen, die verklaarde, dat op Donderdag negen en twintig Januari dezes jaars, des voormiddags te negen uur, te zijnen huize nummer achttien te Yselhunten, is geboren een kind van het
mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Theodora Berendina Franken zonder beroep, wonende te
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – KAALBERG (nr. 211-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 9

Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Johannes Wilhelmus Gerhardus /
Gedaan in tegenwoordigheid van: Hermanus Wilhelmus Alofs, landbouwer oud drie en vijftig jaren,
wonende te Gendringen en Hendrikus Johannes Bongers, landbouwer, oud een en vijftig jaren,
wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 19821999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
20-11-1946: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1217]: [geb./ged.] 20/20-111946: Johannes Wilhelmus Theodorus Maria / Parentes: Albertus Theodorus Peters et Maria Wilhelmina Josepha Wezendonck (Azewijn) / Patrini: Arnoldus Kaalberg (Etten) et Wilhelmina
Theodora Agelink-Wezendonck (Gaanderen) / Observ.: Defunctus die 26 Nov. 1946. // [cc 19821999 tB]
– Arnoldus (Arnoldus) Kaalberg:
1-7-1948: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1254]: [geb./ged.] 1/2-7-1948:
Johannes Wilhelmus Theodorus Maria / Parentes: Albertus Theodorus Peters et Maria Wilhelmina
Josephina Wezendonck (Azewijn) / Patrini: Arnoldus Kaalberg (Etten) et Wilhelmina Theodora
Agelink-Wezendonk (Gaanderen) / Observ.: Confirmatus 1-6-1959. // [cc 1982-1999 tB]
– B...: nog geen gegevens.
– Cornelia (Cornelia) Kaalberg:
6-1-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 66): 6. Jan: [1812] / Baptizata est Joanna / filia legitima
Joannis Kaalberg, et Joannae Geurtzen Conj: / Susceperunt Jan te Boekhorst, et Cornelia Kaalberg. // [cc 22-3-2007/5-10-2008 tB]
– Cornelia (Cornelia) Kaalberg:
23-9-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811 ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m 25-101816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 472): 23. 7ber [1817.] / Baptizatus est Arnoldus / filius legitimus
Henrici Kaalberg, et Gerardae Huls Conj: / Suscepêre Theodorus Huls, et Cornelia Kaalberg. // [cc
29-8-2007/12-5-2008 tB]
– Dora: zie sub Theodora [Kaalberg]
– Elisabeth (Elizabeth) Coolberg:
11-4-1818: Overlijdensregister gemeente Zevenaar, 11-4-1818 No. 22 / Op heden den elfden April
agttien honderd en achtien des voor de middags ten acht uren, compareerde voor Ons Lodewijk
Frowein Schout des Ambts Zevenaar Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat /
Coenradus Lieven Knopenmaker wonende te Zevenaar oud acht en veertig Jaren, schoonzoon van
de overledene / en Gradus Elfrink daghuurder oud dertig Jaren, buurman van de Overledene wonende te Zevenaar / welke Ons hebben verklaard, dat gisteren den tienden April des nade middags om
acht uren Elizabeth Coolberg weduwe van Jan Haas geboren te Hoog Milligen bij Rees ingewoond
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – KAALBERG (nr. 211-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 10

hebbende alhier te Zevenaar ten huize van de eerstgenoemde getuige in het Weverstraatje N o 47 in
den ouderdom van negen en zeventig Jaar ten gemelden huize is overleden. / Waar van Wij deze
Acte hebben opgemaakt, die na voorlezing door de getuige en ons is onderteekend. / C. Lieven /
Gradeus Elfrink / Frowein // [cc 1982-1999 tB]
– Francisca Maria (Francisca Maria) Kaalberg:
30-8-1928: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 30-8-1928 No 50 / Heden den dertigsten
Augustus negentienhonderd-acht-en-twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Gendringen, in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: /
Hendrikus Wilhelmus Bouwman, oud een en dertig jaren, landbouwer, geboren en wonende te
Gendringen, meerderjarige zoon der echtelieden Theodorus Hendricus Maria Alphonsus Bouwman
en van Johanna Hendrina Kemperman, beiden overleden, ter eener / en Francisca Maria Kaalberg, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Gendringen meerderjarige
dochter der echtelieden Aloisius Theodorus Kaalberg, overleden en van Theodora Wellink, oud een
en zestig jaren, landbouwster, wonende te Gendringen, die alhier tegenwoordig verklaarde hare
toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde / De afkondiging tot dit huwelijk is zonder
stuiting geschied, alhier op den elfden Augustus dezes jaars / Gehoord de verklaring van Bruidegom
en Bruid, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen
vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, heb ik, in naam der wet
verklaard, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Hendrikus Wilhelmus Bouwman en
Francisca Maria Kaalberg / Gedaan in tegenwoordigheid van: Martinus Johannes van Dielen, oud
drie en zestig jaren, gemeentebode, wonende te Gendringen en Hendrikus Martinus Johannes van
Dielen, oud zeven en dertig jaren, hôtelhouder, wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke
overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Francisca Maria Antonia (Francisca Maria Antonia) Kaalberg:
12-9-1910 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Johannes Kaalberg.
– (0) Kaartnummer: 5613
– (1) Regel- of volgnr.: 6 (van 11 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Kaalberg
– (3) Voornamen: Francisca Maria Antonia
– (4) Geslacht: v.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: dochter
– (6) Geboortedatum: 12-9-1910
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: –
– (10) Kerkgenootschap: RK
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: –
– (14) Woonplaats: Wals 18
– (15) Inschrijvingsdatum: –
– (16) Afkomstig van: –
– (17) Uitschrijvingsdatum: 19-6-’20
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– (18) Vertrokken naar: Arnhem
– (19) Overleden op: –
– (20/21) Aanmerkingen: – // [cc (webfoto) 15-9-2012/24-10-2012 tB]
– Franciscus (Franciscus) Kaalberg:
12-6-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-6-1845 No 78. // Heden den twaalfden der
maand Juny achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Wilhelmus Kaalberg, van beroep Landbouwer, oud dertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Dorothea Hemming, Zyne huisvrouw, op Woensdag den
elfden der maand Junij achttien honderd vijf en veertig, des middags ten drie uren, ten huize van
hem Comparant in de Wals No 134, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Franciscus / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Gradus van Raaij, van beroep Smid, oud Zes en
dertig jaren, en Albertus Heesen, van beroep daglooner, oud Zes en twintig jaren, beide woonachtig
in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na
duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen // W Kaalberg / G
Van Raaij / A B Heesen. / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 57/288) 8-7-2014/15-8-2014 tB]
– Franciscus Wilhelmus (Franciscus Wilhelmus) Kaalberg:
6-8-1851: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-8-1851 No 88. / Heden den Zesden der maand
Augustus achttien honderd een en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Kaalberg, van beroep Boerenwerk doende, oud Zes en dertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna te Raaij, zijne huisvrouw, op Maandag den
vierden der maand Augustus achttien honderd een en vijftig, des nachts ten een uren, ten huize van
hem Comparant in Wieken No. 143, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
mannelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Franciscus Wilhelmus. / Waarvan wij
deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Beijer, van beroep
Winkelier oud twee en veertig jaren, en Jan Wieskamp, van beroep daglooner, oud acht en vyftig
jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers
ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de
getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Fredericus Wilhelmus (Fredricus Wilhelmus) Kalberg:
21-2-1878: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 132]: [geb./ged.] 21/22-21878: Henricus Fredricus / Parentes: Henricus Lambertus Hendriks et Johanna Theodora Louisa
Kalberg (Klein Azewijn) / Patrini: Fredricus Wilhelmus Kalberg et Hendrica Momm (beiden
Rees). // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda Wilhelmina (Gerharda Willemina) Kaalberg:
29-4-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 29-4-1920 No 17. / Op heden, den negen en
twintigsten April negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Hendrikus Joseph
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van Raaij, oud zeven en dertig jaren, landbouwer, geboren te Wisch, wonende te Gendringen,
meerderjarige zoon van de echtelieden Johannes van Raaij, overleden, en Maria te Koppele, zonder
beroep, wonende te Wisch, ter eener, / en Gerharda Willemina Kaalberg, oud zeven en twintig
jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige dochter van de echtelieden
Johannes Hendricus Kaalberg, oud twee en zeventig jaren, landbouwer, en Aleida Maria Venneman, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen, die, alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde, / ons overleggende de navolgende stukken: / 1o. een geboorte-extract van den bruidegom; / 2o. een geboorteextract van de bruid. / van welk voorgenomen Huwelijk de afkondiging binnen deze Gemeente door
middel van aanplakking zonder stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den tienden April / Gehoord
de verklaring der partijen, dat zij elkander tot Echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de
plichten 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 Hendrikus
Joseph van Raaij en Gerharda Willemina Kaalberg door het Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan
wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de navolgende uitdrukkelijk daartoe
verzochte getuigen, als: / Bernardus Hermanus Horstman, oud vijf en veertig jaren, molenaar, en
Johannes Bernardus Kaalberg, oud dertig jaren, landbouwer, broeder van de bruid, beiden wonende
te Gendringen. / En is dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom, de bruid,
de ouders der bruid en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerharda Wilhelmina (Gerharda Willemina) Kaalberg:
17-11-1974 (bidprentje): Ter dankbare gedachtenis aan Hendrikus Joseph van Raaij. / Geboren te
Silvolde op 8 maart 1883, zoon van Johannes van Raaij en Maria de Koppel. Op 4 mei 1920 huwde
hij in de kerk van de H. Martinus te Gendringen met Gerharda Willemina Kaalberg die op 23
maart 1927 van hem heenging en vier kinderen achterliet. / Dankbaar denken de kinderen terug aan
vader, die na de vroegtijdige dood van moeder, hen met de hulp van familie en later met zijn
huishoudster, als hun tweede moeder, heeft grootgebracht op de boerderij aan de Azewijnsestraat. /
Toen Jan en Dien bij hem introuwden, namen zij de verplichting op zich om Opa te blijven
verzorgen. Toen de boerderij werd verkocht, ging hij met hen mee naar Silvolde. Opa was een
tevreden, lieve man, niet veeleisend. Hij hield veel van de kleinkinderen en was dankbaar voor al de
zorgen van Dien voor hem. Zijn plaats gaf een gebondenheid voor het gezin; vooral op zijn hoge
leeftijd kon hij niet alleen gelaten worden: men moest alle aandacht aan hem schenken, zodat de
kinderen soms wel eens te kort kwamen, uit liefde voor Opa. / Na een kortstondige ziekte is hij op
17 november 1974, 91 jaar oud, heengegaan van hen, die dankbaar zijn dat zij zo lang Opa in hun
midden mochten hebben. / De eucharistie ten afscheid werd op 20 november 1974 gevierd in de
parochiekerk te Gendringen, waar hij op het r.k. kerkhof bij zijn dierbare vrouw werd begraven. /
Hij ruste in vrede. // Voor de belangstelling die wij mochten ondervinden bij het overlijden en de
begrafenis van onze lieve vader en opa Hendrikus J. van Raaij zeggen wij U onze oprechte dank. /
Kinderen en kleinkinderen / Silvolde, 20 november 1974. // [cc 4-11-2005/10-11-2005 tB]
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– Gerhardus (Gradus) Kaalberg:
1-4-1814: “Repertorium der acten van het vredegeregt des Kantons Gendringen” (Rijksarchief
Arnhem, blok 0232, inv.nr. 1684, zes kolommen): / [No:] 7 / [Dagteekening:] 1 April 1814 / [Natuur
der Acten:] Fam: raad ter ben: van een curator / [Naam en Voornaam der partijen:] [1:] over Gradus Kaalberg / [2:] Gradus Heister curat: / [Derzelver woonplaats:] [1:] afwezig / [2:] Netterden /
[Registratie:] 5 april 1814 fol: 89 verso case 4 / regt f 1.4. // [cc 1982-1999 tB]
– Gerhardus Johannes (Gerardus Joannes) Kaalberg:
9-2-1899: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 463]: [geb./ged.] 9/9-2-1899:
Anna Maria / Parentes: Joannes Christianus Seesink et Gerarda Bernardina Ebbers (Groot Azewijn)
/ Patrini: Willem Ebbers et Aleida Seesing (Ulft) / Observ.: No. 101 / Die 17 febr. 1925 in ecclesia
par. de Azewijn matrimonium contraxit cum Gerardo Joanne Kaalberg. // [cc 1982-1999 tB]
– Helena Gerharda (Helena Grada) Kaalberg:
10-4-1908 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Johannes Kaalberg.
– (0) Kaartnummer: 5613
– (1) Regel- of volgnr.: 5 (van 11 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Kaalberg
– (3) Voornamen: Helena Grada
– (4) Geslacht: v.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: dochter
– (6) Geboortedatum: 10-4-1908
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: –
– (10) Kerkgenootschap: RK
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: –
– (14) Woonplaats: Wals 18
– (15) Inschrijvingsdatum: –
– (16) Afkomstig van: –
– (17) Uitschrijvingsdatum: 30-5-’28
– (18) Vertrokken naar: Arnhem
– (19) Overleden op: –
– (20/21) Aanmerkingen: – // [cc (webfoto) 15-9-2012/24-10-2012 tB]
– Helena Gerharda (Helena Grada) Kaalberg:
10-4-1908 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Johannes Kaalberg.
– (0) Kaartnummer: 5613
– (1) Regel- of volgnr.: 9 (van 11 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Kaalberg
– (3) Voornamen: Helena Grada
– (4) Geslacht: v.
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– (5) Betrekking tot gezinshoofd: [n.v.>] dochter
– (6) Geboortedatum: 10-4-’08
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O. [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: H. [gehuwd] 5/8 ’30.
– (10) Kerkgenootschap: RK
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: –
– (14) Woonplaats: Wals 18
– (15) Inschrijvingsdatum: 6-6-’30
– (16) Afkomstig van: Arnhem
– (17) Uitschrijvingsdatum: 22-8-’30
– (18) Vertrokken naar: Gendringen 104
– (19) Overleden op: –
– (20/21) Aanmerkingen: – // [cc (webfoto) 15-9-2012/24-10-2012 tB]
– Helena Gerharda (Helena Grada) Kaalberg:
11-4-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 11-4-1908 No 84 / Heden den elfden April
negentien honderd-acht, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie, Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Theodorus Johannes Kaalberg oud eenenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Maria Gertrudis Nieuwenhuis, zonder beroep op den
tienden April dezes jaars, des nachts ten twee ure, ten huize van hem aangever te Wals nummer
achttien binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal
genaamd worden Helena Grada / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Willem Jonkhans, oud achtenzestig jaren, van beroep gemeentebode en Bernardus Schepers
oud zevenenzestig jaren, van beroep timmerman beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kaalberg:
17-2-1786: FA 7539 nr. 193 [inscription 13-8-1811]: Hendrik Kaalberg, boerenwerk [op] de Wals
/ [geb.:] 17-2-1786; vermeld in AHA-document 8110906a nr. 193 // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kaalberg:
10-11-1812: Huwelijksregister gemeente Netterden, 10-11-1812 No. 8 / In den Jaare Agtien
hondert, en twaalf, den tiende November S’Nademiddags twee uuren, is voor ons Maire, der
gemeente Netterden, canton gendringen, Departement van den Booven IJssel, Verscheenen Hendrik Kaalberg, LandBouwer, oud Zes en twintig Jaaren, meerder Jaarige Zoon van Arent Kaalberg, meede alhier woonagtig weduwenaar van wijlen theodora Bonus, overleeden in de gemeente
Gendringen, Zoo als blykt uit d’Acte van Overlijden, afgegeeven door de Maire van Gendringen,
den vijf en twintigste Maij 1800 twee, de vader hier teegenwoordig en toestemmende, en Gerritjen
Huls, Dienstmeid, gebooren te Dinxperlo, canton Aalten, Departement van den Booven yssel,
woonagtig in deeze Gemeente, Meerder Jaarige Dochter van wylen Johannes Huls, overleeden den
agtiende maart, Zeventien hondert Zeven en Negentig, Zoo blijkt uit d’Acte van Overlijden
afgegeeven door de Maire van gemelde gemeente en Hendrina Bussing, Daglonerse woonende in de
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Gemeente Terborg, en ’t Zelfde Canton, Departement van den Booven IJssel, meede alhier
teegenwoordig [en] toestemmende, welke ons hebben versogt, om over te gaan tot Voltrekking van
tusschen hun ontworpen Huwelijk, waarvan de afkondigingen gedaan Zijn voor de Hoofd Ingang
van ons gemeente huis te weeten d’Eerste op Zondag de vierde October en de tweede op Zondag
daar aan volgende, de Elfde October des Morgens Elf uuren, dezes Jaars, hebbende opgemelde
Dagen, de Afkondigingen, onverhindert ergaan, en hebben meede plaats gehad voor ’t gemeente
Huis van Terborg, gelyk ons gebleeken is, door een Attest, door de Maire van gemelde gemeente,
afgegeeven geen Oppositie teegen gemelde Huwelijk by ons is aangedient zijnde, Zoo hebben wij
aan hun verzoek over het huwelijk aan de Aanstaande Echtgenoot, en aan de Aanstaande
Echtgenoote afgevraagd, of Sy Elkanderen, voor man en vrouw willen neemen, elk hunner en toestemmend geantwoord hebbende, Zoo verklaaren Wij in Naam der Wet, dat Hendrik Kaalberg, en
Gerritjen Huls, in ’t Huwelijk Verbonden Zijn, waar van wy Acte hebben opgemaakt, in teegenwoordigheid van Hendrik Heister Senior, Daglooner, oud vier en vijftig Jaaren, Jan Wilm Boland,
Wever, oud Veertig Jaaren, Cornelius Kroes, Schoolmeester, oud Agt en dertig Jaaren, en Evert
Giesen, timmerman, oud Dertig Jaaren, alle woonagtig in deze Mairie, welke na aan hun Gedaane
Voorlezing, met ons de Contracterende, benevens de getuigen Deze Acte geteekent, op dag uur en
Plaats als Booven, de getuigen, Jan Wilm Boland, Hendrik Heister, en Evert Giesen verklaaren niet
te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kaalberg:
14-7-1813: Hendrik Kaalberg, paisan (gem. Netterden); vermeld in AHA-document 8130714a //
[cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kaalberg:
17-6-1814: Overlijdensregister gemeente Netterden, 17-6-1814 No 24 / In den Jare agtien hondert
en veertien den Zeventiende Junij des morgens agt uuren is voor ons Vice Burgermeester in Afweezendheid van den Burgermeester Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente Netterden
Canton gendringen Departement Van Gelderland Verscheenen Derk Nieuwenhuis Landbouwer oud
Vijf en Zestig en Hendrik Kaalberg dagloonder Oud Negen en twintig Jaren bij de woonachtig in
deeze Gemeente dewelke ons als Buurlieden verklaart hebben dat op den Zestiende Junij des
Nademiddags om een uur in het Huis No 266 [of 286?] is overleeden Fredrik Van dillen in den
Ouderdom Van Zes en veertig Jaren, Zoon van Riek Jansen en wijlen Evert van dillen hebbende
gewoont in de gemeente Zeddam als dagloonders en hebben de getuigen met ons de Tegenwoordige
acte geteekent na aan hun daar van voorlezing gedaan was. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Kaalberg:
29-1-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 291): 29. Jan: [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «G:» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Joannes /
filius legitimus Henrici Kaalberg et Gerardae Huls Conj: / Suscepêre Jan Kaalberg, et Alijda Huls.
// [cc 30-5-2007/10-8-2008 tB]
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– Hendricus (Hendrik) Kaalberg:
30-1-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 30-1-1815 No 7 / In het jaar achtien honderd
vijftien den dertigste Januarij des morgens tien uuren is voor ons vice Burgemeester, in afweezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden,
Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Hendrik Kaalberg daglooner
oud, agt en twintig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Gerritje Huls oud drie en dertig Jaaren op den agt en twintigste January des nademiddags om een uren is verlost van een Zoon welke de
voornaam van Johannes heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Jacobis Welsing landbouwer,
oud vyf en Zestig Jaaren, Barent venus, daglooner oud twee en vyftig Jaaren, byde woonagtig in
deze Gemeente deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kaalberg:
27-4-1815: Huwelijksregister gemeente Netterden, 27-4-1815 No. 3 / In het jaar achttien honderd
vijftien den zeven en twintigste April, des middags twee uuren zijn voor ons viceburgemeester in
afwezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Derk Welsing, landbouwer,
oud vijf en dertig jaren, geboren te Netterden, wonende te Netterden, Canton Gendringen Provincie
Gelderland meerderjarige zoon van Jacobis Welsing, en Hendrica Schuurmans, woonende als landbouwers in deze Gemeente, alhier teegenwoordig en toestemmende ter eenre; – en arentjen te
grootenhuis, oud agt en twintig jaren, geboren te gendringen, woonachtig te Gendringen meerderjarige dochter van Thönnis te Grotenhuis, meede woonagtig in de Gemeente Gendringen alhier
teegenwoordig en toestemmende en wijlen Jantje Kasseler, op den Elfde November agtien hondert
veertien /: Zoo als blijkt, uit ’t hier bij gevoegde dood attest :/ overleeden ter andere zijde; dewelke
ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken, waarvan de
afkondigingen binnen deze Gemeente ter gewoner plaatse zijn geschied, op Zondag den Zestiende
April, en op Zondag daar aan volgende, den drie en twintigste april des Jaars agtien hondert vyftien,
welke afkondigingen meede hebben plaatsgehad in de Gemeente Gendringen; zoo hebben wij, daar
ons geene verhindering tegens dit huwelijk is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, alle
de bij de Wet vereischte stukken voorgelezen, alsmede het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek van den titel over het Huwelijk; en hebben, aan elk der aanstaande echtgenooten afgevraagd,
of zij zich tot man en vrouw nemen wilden, waarop door elk afzonderlijk een toestemmend
antwoord gegeven zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Derk Welsing en Arentje te
Grootenhuis door het huwelijk zijn vereenigd, van al het welk wij deze acte hebben opgemaakt in
tegenwoordigheid van Gerrit Jan Bruins, stroodekker, oud drie en vijftig Jaaren, Jan Jenster
daglooner, oud vijf en veertig Jaaren, Gerrit Coldeweij, Landbouwer, oud vyf en dertig Jaaren en
Hendrik Kaalberg, daglooner, oud Negen en twintig Jaaren, alle woonachtig in deze Gemeente,
waarvan wy acte opgemaakt, en dezelve geteekent hebben op dag en Jaar als Booven, uitgenoomen,
de moeder van de Bruidigom, de vader van de Bruid, en de eene getuigen Jan Jenster welke
verklaarde niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Caalberg:
2-5-1816: Huwelijksregister gemeente Netterden, 2-5-1816 No. 3 / Heden den tweede der maand
Meij een duizend achthonderd en zestien, zijn voor ons C: Kroes vice burgemr als hiertoe by besluit
van den Heer Burgemeester speciaal gedeligeert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
Netterden, Provintie Gelderland, in het Gemeente Huis verschenen Johannes Mathias Fenes,
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daghuurder oud drie en twintig jaren, – , geboren te Ulft en woonachtig te Netterden meerderjarige
zoon van Bernardus Fenes, daghuurder, woonachtig in deze Gemeente, alhier tegenwoordig en
toestemmende, en des Zelfs overleedene Ehevrouw Alijdis Koenders ter eenre; – en Wilhelmina
Huls dienstmeid oud een en twintig jaren, geboren te dinxperlo en woonachtig te Zilvolde
minderjarige dochter van Hendrina Bussing, dagloonster woonachtig te dinxperlo, alhier tegenwoordig en toestem[m]ende, en des Zelfs overledene Eheman Joannis Huls ter andere zijde;
dewelke in tegenwoordigheid van Jacobis Welsing, Landbouwer, oud twee en Zestig Jaaren, Jan
Jenster, daglooner, oud Zes en veertig Jaaren, Jan Willem Sleutjes, Landbouwer, oud vyf en dertig
Jaaren, en Hendrik Caalberg Daglooner, oud Dertig Jaaren, alle hier woonachtig, en door partijen
als getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze
verbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit
huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij
de wet bepaalde tijd en plaats binnen deze Gemeente gedaan. / 2. de acte van Huwelijks afkondigingen gedaan te Terborg / 3. het Doop Attest van den Bruidigom / 4. idem van de Bruid / 5. het Dood
attest van de Moeder van de Bruidigom / 6. het Dood Attest van de Vader van de Bruid / Voorts het
zesde hoofdstuk uit het Burgerlijk Wetboek over de wederkeerige regten en pligten der
echtgenooten: waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en
vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde
gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd, in naam der wet
verklaard, dat Johannes Mathias Fenes, en Wilhelmina Huls door het huwelijk zijn vereenigd. / Van
al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven hebben,
zijnde dezelve na voorlezing, door ons onderteekend uitgenoomen de Bruid, de Moeder, van de
Bruid, en de Getuigen Jan Jenster, verklaarde niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kaalberg:
7-2-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 7-2-1817 nr. 7 / Heden den Zevende der maand
februarij een duizend acht honderd zeventien, des voordemiddags om Negen uren, is door ons ViceBurgemr als hier toe door den Heer Burgemeester gedelegueert Ambtenaar van den Burgerlijken
Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Jan Venus, Daglooner oud drie en
twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Mientje Huls oud een en twintig jaren, op donderdag
den Zesde der maand februarij, des Nagts ten een uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij
verklaard heeft de voornaam te willen geven van Albertus / waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Jenster daglooner, oud Zeven en Veertig jaren, en van Hendrik Kaalberg daglooner oud dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door
den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in twee daartoe bestemde registers
overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend. / uitgenoomen J: Jenster
verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kaalberg:
23-9-1817: Geboortenregister gemeente Netterden, 23-9-1817 nr. 25 / Heden den Drie en twintigste
der maand September een duizend acht honderd zeventien, des nademiddags om een uren, is door
ons C: Kroes Vice Burgemeester, als hier toe door den Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar van
den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Hendrik
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Kaalberg dagloonder oud een en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht
heeft optemaken acte van geboorte van een Zoon welke zijne huisvrouw Gerritje Huls oud vijf en
dertig jaren, op dingsdag den drie en twintigste der maand September, des morgens ten Zes uren, ter
wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Arnoldus /
waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jacobis Welsink Landb:, oud
vier en Zestig jaren, en van Jan Venus daglooner oud vier en twintig jaren, beide woonachtig in
deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt; welke wij na in
twee daartoe bestemde registers overgeschreven, en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben
onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Henricus) Kaalberg:
23-9-1817: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 472): 23. 7ber [1817.] / Baptizatus est Arnoldus / filius legitimus
Henrici Kaalberg, et Gerardae Huls Conj: / Suscepêre Theodorus Huls, et Cornelia Kaalberg. // [cc
29-8-2007/12-5-2008 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kaalberg:
11-3-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 11-3-1819 No. 11 / In het jaar een duizend acht
honderd en negentien, den Elfden der maand Maart, des namiddags ten drie uren, is voor ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Johannus Venis Dagloner
oud Zes en twintig jaren, woonachtig in dit Ambt dewelke ons verklaarde, dat Willemina Huls oud
drie en twintig jaren, Zijne huisvrouw op woensdag den tienden, dezer maand Maart, des avonds ten
tien uren, ten huize van hem Comparant te Wieken in dit ambt is bevallen van een kind van het
vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam van Johanna is gegeven. / Waarvan akte opgemaakt en
in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Hendrik Kaalberg
Landbouwer oud een en dertig jaren, en van Jan Jenster dagloner oud acht en veertig jaren, woonachtig in dit ambt / En, na duidelijke voorlezing, hebben wij deze akte geteekend met den Comparant en eerste Getuige, hebbende den tweeden, verklaard niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kaalberg:
8-11-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 8-11-1819 No. 44 / In het jaar een duizend acht
honderd en negentien, den achtsten der maand November, des voormiddags ten elf uren, is voor ons
Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Derk Messing
Dagloner oud Zeven en dertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Johanna
Doornekamps oud Zes en dertig jaren, Zijne huisvrouw, op Vrijdag den vijfden der maand
November, des avonds ten Elf uren, ten huize van hem Comparant te Wijken in dit ambt is bevallen
van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Jan is gegeven. / Waarvan akte
opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van Hendrik Kaalberg Dagloner oud twee en dertig jaren, en van Jan Willem Kleine Gries, dagloner oud
drie en dertig jaren, woonachtig in dit ambt / En, na duidelijke voorlezing, hebben wij deze akte
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geteekend met den eerste Getuige, nadat den Comparant en tweede Getuige daartoe aangezocht;
verklaard hadden niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1167), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 163:
– Woonplaats: Wijken
– Huisnummer: 143
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 1)
– Naam: Hendrik Kaalberg
– Geboortedatum: den 6 Febr 1786
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: Dagloner
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6, 7 & 8 vert mei 1827 naar Sub No 165 // [cc 13-5-2004/9-8-2004 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kaalberg:
± 1832: Kadastrale gemeente Gendringen, “artikelnummer” + eigenaar volgens de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel (bron: Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0096, inv.nr. 61, nader omschreven
als: “Alphabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer der
artikelen, waaronder hunnen namen en hunnen eigendommen op de lijst voorkomen”):
Artikel 319. Hendrik Kaalberg // [cc 16-6-2001/4-3-2004 tB]
– Hendricus (Hendrik) Kaalberg:
7-1-1832: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-1-1832 No 1 / Heden den Zevenden der
maand January een duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten negen uren zijn voor
ons Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrik Kaalberg, dagloner oud Zeven
en Veertig jaren, en Bernardus Bruins, daglooner oud drie en dertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op donderdag den Vyfden der maand January een
duizend acht honderd twee en dertig des voormiddags ten Elf uren, in het huis No. 142 in Wieken
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en Zeventig Jaren is overleden Jacobus Welsink,
Landbouwer, geboren en woonachtig geweest in deze gemeente weduwenaar van wylen Hendrika
Schuurman, en Zoon van wylen de Ehelieden Derk Welsink en Grietjen Wintjes. / En ons van de
waarheid dezer verklaring verzekerd hebbende, zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in
de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons is onderteekend. met de Comparanten. / H Kaalberg / B Bruens / v.Woelderen // [cc 19821999 tB]
– Hendricus Theodorus (Henricus Theodorus) Kaalberg:
13-10-1873: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 75]: [geb./ged.] 13-10-1873:
Henricus Joannes / Parentes: Joannis Giezen et Aleida Kempers (Groot Azewijn) / Patrini:
Henricus Theodorus Kaalberg (Groot Azewijn) et Bernadina Pas (Groot Azewijn) / gedoopt door
Adrianis Vreeswijk, pastoor te Etten (in absentia pastoris). // [cc 1982-1999 tB]
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– Hermanus Franciscus Willebrordus (Hermanus Franciscus Willebrordo) Kaalberg:
7-11-1901 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Johannes Kaalberg.
– (0) Kaartnummer: 5613
– (1) Regel- of volgnr.: 3 (van 11 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Kaalberg
– (3) Voornamen: Hermanus Franciscus Willebrordo
– (4) Geslacht: m.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: zoon
– (6) Geboortedatum: 7-11-1901
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: –
– (10) Kerkgenootschap: RK
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: landbouwer
– (14) Woonplaats: Wals 18
– (15) Inschrijvingsdatum: –
– (16) Afkomstig van: –
– (17) Uitschrijvingsdatum: –
– (18) Vertrokken naar: –
– (19) Overleden op: –
– (20/21) Aanmerkingen: DSR [of DSK?] 2563 / +Vwp // [cc (webfoto) 15-9-2012/24-10-2012 tB]
– Hermanus Franciscus Willebrordus (H.) Kaalberg:
15-7-1976 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): In dankbare herinnering aan wat zij voor ons is geweest, delen wij U met droefheid mede, dat vrij onverwacht, voorzien van het sacrament der zieken,
op de leeftijd van 71 jaar is overleden onze dierbare zus, schoonzus en tante Maria Helena Kaalberg. / Namens de familie. Gendringen: H. Kaalberg [en] W. Kaalberg / Nuland: Zr. Tresina Kaalberg / Groessen: Fam. Lucassen-Kaalberg / Gendringen: Fam. Heuthorst-Witjes / Ulft: Fam.
Heister-Kaalberg / Neven en nichten / Gendringen, 15 juli 1976 / Veldweg 38 / Daar zij haar
lichaam ter beschikking heeft gesteld voor de medische wetenschap, wordt op dinsdag 20 juli om
10.30 uur een requiemmis opgedragen in de parochiekerk van de H. Martinus te Gendringen. / De
avondwake wordt gehouden op maandag 19 juli ’s avonds om 7.00 uur in de kapel van huize
Thuvine te Duiven. / Gelegenheid tot condoleren: maandagavond na de avondwake in de rekreatiezaal van huize Thuvine en dinsdag na de H. Mis in hotel “Posthuis” te Gendringen. / Deze [kennisgeving] dient tevens ter uitnodiging. // [cc 1982-1999 tB]
– HermanusFranciscus Willebrordus (H.) Kaalberg:
30-5-1980 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Droevig om haar heengaan, maar dankbaar voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, is van ons weggenomen, na voorzien te zijn van de H. Sakramenten
der zieken, onze lieve zuster, schoonzuster en tante Wilhelmina Maria Gijsbertha Kaalberg / op de
leeftijd van 68 jaar. / Uit aller naam: H. Kaalberg en familie / 30 mei 1980 / Veldweg 38 / 7081
DV Gendringen / Maandagavond om 7.00 uur zal er in de parochiekerk een H. Mis worden opgedragen tot haar intentie. / De gezongen uitvaart zal plaats hebben op dinsdag 3 juni om 10.30 uur in
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de parochiekerk van de H. Martinus te Gendringen, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof
aldaar. / Samenkomst in de parochiekerk om 10.25 uur. / Hierbij wordt U uitgenodigd. / De
overledene is opgebaard in de aula van het St. Jozefziekenhuis te Doetinchem, gelegenheid tot
afscheid nemen maandagavond na de H. Mis. // [cc 1982-1999 tB]
– HermanusFranciscus Willebrordus (Herman) Kaalberg:
3-6-1980 (bidprentje huisarchief Engelwijk): Gedenk in uw gebed Wilhelmina Maria Gijsbertha
Kaalberg / geboren te Gendringen op 13 december 1911 als dochter van Theodorus Johannes Kaalberg en Maria Geertruida Nieuwenhuis. / Wilhelmien heeft niet zichzelf gezocht. / Als een vrome
vrouw vond zij in de viering van de eucharistie de kracht haar leven te geven en te delen met
anderen, vooral met haar broer Herman, met wie zij veertig jaar heeft samengewoond op de boerderij op de Wals en later in hun huis in ’t Veld. / Ofschoon zij een zwakke gezondheid had, was
haar niets te veel. Zij was gastvrij en hartelijk en begaan met het leed van de mensen. / Zij was de
trouwe dienstmaagd, die de lamp van het geloof brandende hield met de olie van haar dienstbaarheid en wachtte op de terugkomst van haar Heer. / Toen de Heer op 30 mei 1980 voor haar
opendeed, stond zij klaar om met Hem binnen te gaan en bruiloft te vieren. / God, wij danken U, dat
wij iets van uw goedheid en liefde in Wilhelmien mochten ervaren in al die jaren dat wij samen
mochten zijn. / Geef haar de beloning van het eeuwige leven. / Op 3 juni 1980 hebben wij haar op
het kerkhof te Gendringen begraven. / “Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn
leven verliest om Mijnentwil zal het vinden”. (Mt. 16,25). / Voor het meeleven tijdens de ziekte en
bij het overlijden van onze lieve zuster, schoonzuster en tante Wilhelmina Maria Gijsbertha
Kaalberg zeggen wij u onze oprechte dank. / Uit aller naam: H. Kaalberg en familie / 3 juni 1980 /
Veldweg 38 / 7081 DV Gendringen // [cc 1982-1999 tB]
– I...: nog geen gegevens.
– Johanna (Joanna) Kaalberg:
6-1-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 66): 6. Jan: [1812] / Baptizata est Joanna / filia legitima
Joannis Kaalberg, et Joannae Geurtzen Conj: / Susceperunt Jan te Boekhorst, et Cornelia Kaalberg.
// [cc 22-3-2007/5-10-2008 tB]
– Johanna (Joanna) Kaalberg:
21-8-1818: Huwelijksregister gemeente Netterden, 21-8-1818 No. 8. / Heden den Een en twintigsten
der maand Augustus eenduizend achthonderd achttien, des middags ten twaalf uren, zijn voor ons
Derk Bruens, Assessor by absentie van den Schout Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Joannes Henricus Meyman, oud vyf en
dertig jaren Kleermaker, geboren te Calcar en woonachtig in dit schoutambt; Meerderjarige zoon
van wylen Antonius Meyman en Sybilla Verhoeven, beide te Calcar overleden ten eenere; – en
Joanna Kaalberg oud vyf en twintig jaren, Dienstmeid geboren in dit schoutambt en woonachtig in
het schoutambt Wisch, Meerderjarige dochter van wylen Arnoldus Kaalberg en Dorothea Bonis,
beide in dit schoutambt Netterden overleden ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van
Derk Heister Hz landbouwer oud vyf en zestig jaren; Derk Heister Dz: Timmerman oud Zeven en
vyftig jaren; Derk Mulder dagloner oud een en vyftig jaren; en Jan Wilting Veldwachter oud twee
en veertig jaren alle goede bekenden der partyen, en wonende te Netterden door partijen als
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getuigen hiertoe opzettelijk mede gebragt; ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen
huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegens deze
verbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende voldoen, hun alle de bij de wet tot dit
huwelijk gevorderde stukken voorgelezen, als: / 1. De acten van huwelijks afkondigingen op de bij
de wet bepaalde tijd en plaats binnen dit Schoutambt gedaan. / 2. het certificaat van den Schout van
Wisch, houdende dat de afkondigingen aldaar zonder oppositie zyn geschied / 3. Doopattest van den
Bruidegom. / 4. eene acte van Notorieteit gepasseerd voor den Notaris de Haes Jr. en getuigen te
Gendringen constaterende het overlyden der ouders en grootouders van den bruidegom. / 5.
Doopattest der Bruid. / 6. Doodattest van derzelver vader / 7. Doodattest van derzelver moeder / 8
een bewys van voldoening aan de Nationale militie door den bruidegom. / En vermits de bruid in de
onmogelykheid was om de doodattesten harer grootouders te produceren, vermits derzelver laatste
woonplaats of die waar dezelve gestorven zijn haar onbekend is, zo heeft zy ons zulks by Eede
verklaard, gelyk ook de getuigen, verklaard hebben de bruid wel te kennen maar niet te weten waar
hare grootouders gewoond hebben of gestorven zyn, gelyk zy zulks ook by Eede hebben bevestigd.
/ Voorts het zesde hoofdstuk uit het burgerlijk Wetboek over de wederkerige regten en pligten der
echtgenoten, waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander tot man en
vrouw verlangen te nemen; waarop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde
gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Staat voornoemd; in naam der Wet
verklaard, dat Joannes Henricus Meyman en Joanna Kaalberg door het huwelijk zijn vereenigd. /
Van al het welk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde registers ingeschreven
hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom en de getuigen
uitgezonderd Derk mulder die Zoowel als de de bruid daartoe aangezocht verklaarde niet te kunnen
schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Kaalberg:
21-8-1818: TJT 304 (huwelijken Netterden): 21 aug: / 1818 [Netterden] / Joannes Henricus
Meijman en Johanna Kaalberg // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna (Johanna) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 930), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 119:
– Woonplaats: Gendringen
– Huisnummer: 119
– Aantal bewoners: 15 (dit is nr. 13)
– Naam: Johanna Kaalberg
– Geboortedatum: Zie Sub [No] 150
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6. Arend Brugman vertrokken mei 1826 / Hendrika Kolenbrander vert
Mei 1826 / 10 & 11 vertrokken mei 1828 / 13 vert mei 1829 Naar Sub N o 338 // [cc 6-5-2004/2-82004 tB]
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– Johanna (Johanna) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1068), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 150:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 134
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 4)
– Naam: Johanna [Kaalberg]
– Geboortedatum: den 6 January 1812
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 8 Hend Giebink vertrokken naar Sub No 140. / 9 Jan te Boekhorst vertr
Mei 1828. naar Bergh / No 4 vert naar Sub No 119 // [cc 13-5-2004/7-8-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 2318), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 338:
– Woonplaats: Megchelen
– Huisnummer: 271
– Aantal bewoners: 9 (dit is nr. 8)
– Naam: Johanna Kaalberg
– Geboortedatum: Zie Sub No 119
– Godsdienst: R C
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: No 7 vertrokken naar Sub No 92 / No 3 vert en gehuwd. Zie No 32 // [cc
22-7-2004/2-10-2004 tB]
– Johanna (Johanna) Kaalberg:
1848: Inventaris van het archief der N.H. gemeente Etten-Ulft (1754-1960), nr. 69: Bewijs van recht
van de diaconie op de jaarlijkse erfpacht van een huis op “den Melaetsenhof”, met afschrift van de
retroacte, aangetroffen in de nalatenschap van de echtelieden Theodorus Wieskamp en Johanna
Kaalberg, waarbij Arent Hagemans in 1727 toestemming kreeg van Harmen Wolters, drost en
predikant te Etten en van de vorst van Hohenzollern Sigmaringen als graaf van den Bergh om op de
vanouds tot de Ettense armen behorende Melaetsenhof, onder voorwaarden van erfpacht,
verschuldigd aan de armenmeester, een huis te bouwen, destijds opgemaakt door de Gendringse
gerichtsluiden Everh. Verhuell, Andreas Loderus en Ant. Staering, authentiek afschrift, 1848. (1
stuk). / De graaf van den Bergh bedong jaarlijks het “ordinaire roockhoen”. // [cc 1982-1999 tB]
– Johanna Theodora Ludovica (Johanna Theodora Louisa) Kalberg:
21-2-1878: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 132]: [geb./ged.] 21/22-21878: Henricus Fredricus / Parentes: Henricus Lambertus Hendriks et Johanna Theodora Louisa
Kalberg (Klein Azewijn) / Patrini: Fredricus Wilhelmus Kalberg et Hendrica Momm (beiden
Rees). // [cc 1982-1999 tB]
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– Johanna Theodora Ludovica (?) (Loise) Kaalberg:
4-2-1880: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 161]: [geb./ged.] 4/5-2-1880:
Henricus Joannes / Parentes: Henricus Hendriksen et Loisa Kaalberg (Klein Azewijn) / Patrini:
Henricus Erping et Johanna Holtkamp (beiden Rees) / Observ.: Matrimonium iniit cum Maria
Lobner 13 oct. 1909 (Bocholt). // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Colberg:
15-4-1781: Trouwboek N.H. kerk Gendringen: 1781 / [sc.: April 15.] / Arnoldus Colberg. Z.v: wijl
Jan Colberg uijt Millingen. / en Theodora Boons wedwe van wijl: Wessel Tichelovend onder
Gendringen / [getrouwd:] Maij 6 // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
31-3-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-3-1811 (ongenummerde en volledig met
de hand geschreven akte nr. 5): [in de marge:] Jan Hendrik te Boekhorst. / d. 30 Maert 1811. // Op
heeden den een en Dertigsten Dag Van de Maend Maert een Duizend Agthonderd en elf des Voormiddaegs half negen Uuren Zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Sen Maire Van Gendringen in
het Arrondissement Zutphen Departement den BovenYssel doende de functien van Publiquen Amptenaer des Burgerlijken Staats, gecompareert Berend Luimes Daghuurder Oud twe en Zestig Jaeren,
wonende op de Wals, en Jan Kaalberg, Boerenwerk doende, oud negen en twintig jaeren ook
wonende op de Wals in het Canton Gendringen Arrondissement Zutphen Departement den
BovenYssel, dewelke hebben verklaert, dat Jan Hendrik te Boekhorst Oud vier en taggentig jaeren
Gehuwd is overleeden op den Dertigsten van deeze Maend Maert des agtermiddaags te vijf uur, ten
Zijnen huize op de Wals, nalatende Zijne Vrouw Willemina Ebbink, / op welke Verklaeringe aen
mij gedaen, ik deeze Acte heb opgemaekt, die de bovengenoemde perzoonen, Zeggende Nabuuren
van den Overledenen te Zijn, met mij hebben getekent. // beerent Luijmes / Jan Kaalberg / De Haes
Sen // [cc (webfoto) 6-3-2010/9-1-2011 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
15-6-1782: FA 7539 nr. 141 [inscription 13-8-1811]: Jan Kaalberg, akkerman [op] de Wals /
[geb.:] 15-6-1782; vermeld in AHA-document 8110906a nr. 141 // [cc 1-4-2009 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
31-3-1811: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 31-3-1811 / Op heeden den een en dertigsten
dag van de Maand Maart eenduizend agthonderd en elf des voormiddaags half negen Uuren zijn
voor mij Mr Johan Leopold de Haes Sen Maire van Gendringen in het Arrondissement Zutphen
Departement den BovenIJssel doende de functien van publiquen amptenaar des Burgerlijken Staats,
gecompareert Berend Luimes Daghuurder oud twe en zestig Jaeren, wonende op de Wals, en Jan
Kaalberg, Boerenwerk doende, oud negenentwintig jaeren ook wonende op de Wals in het Canton
Gendringen Arrondissement Zutphen Departement den BovenIJssel, dewelke hebben verklaart dat
Jan Hendrik te Boekhorst oud vier en taggentig jaeren gehuwd is overleeden op den dertigsten van
deezen maand Maart des agtermiddags te vijf uur ten zijnen huize op de Wals, nalatende zijne
Vrouw Willemina Ebbink, / op welke Verklaeringe aen mij gedaen, ik deeze acte heb opgemaekt,
die de bovengenoemde perzoonen, zeggende Nabuuren van den overledenen te zijn, met mij hebben
getekent. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Joannes) Kaalberg:
6-1-1812: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen
Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 66): 6. Jan: [1812] / Baptizata est Joanna / filia legitima
Joannis Kaalberg, et Joannae Geurtzen Conj: / Susceperunt Jan te Boekhorst, et Cornelia Kaalberg. // [cc 22-3-2007/5-10-2008 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
14-7-1813: Jan Kaalberg, paisan (gem. Netterden); vermeld in AHA-document 8130714a // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
10-1-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 10-1-1815 No 3 / In het jaar achtien honderd
vijftien den tiende Januarij des Nademiddags drie uren is voor ons Vice Burgermeester, in Afweezentheid van den burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden,
Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Wolter Rabeling, Landbouwer oud
twee en Veertig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Bendina Eubeling oud Zeven en twintig
Jaren op den Negende Januarij des morgens om drie uren is verlost van een Zoon welke de voornaam van Wilhelmus heeft [nogmaals:] heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Jan Kaalberg
Landbouwer, oud Vier en dertig Jaren, en Jan Hendrik te boekhorst, Oud vijf en twintig Jaren
Landbouwer bij de Woonagtig in deze Gemeente deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing
onderteekend [door toevoeging van “en” veranderd in: onderteekenden] // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (2x) (Joannes/Jan) Kaalberg:
29-1-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 291): 29. Jan: [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «G:» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Joannes /
filius legitimus Henrici Kaalberg et Gerardae Huls Conj: / Suscepêre Jan Kaalberg, et Alijda Huls.
// [cc 30-5-2007/10-8-2008 tB]
– Johannes (Jo~es) Kaalberg:
30-1-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 292): 30. Jan: [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «G:» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Wilhelmus /
filius legitimus Jo~is Kaalberg et Joannae Geurtzen Conj: / Suscepêre Wessel Kaalberg, et
Catharina Geurtzen. // [cc 30-5-2007/9-8-2008 tB]
– Johannes (Johannes) Kaalberg:
30-1-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 30-1-1815 No 7 / In het jaar achtien honderd
vijftien den dertigste Januarij des morgens tien uuren is voor ons vice Burgemeester, in afweezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden,
Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Hendrik Kaalberg daglooner oud,
agt en twintig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Gerritje Huls oud drie en dertig Jaaren op
den agt en twintigste January des nademiddags om een uren is verlost van een Zoon welke de
voornaam van Johannes heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Jacobis Welsing landbouwer,
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oud vyf en Zestig Jaaren, Barent venus, daglooner oud twee en vyftig Jaaren, byde woonagtig in
deze Gemeente deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
31-1-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 31-1-1815 No 8 / In het jaar achtien honderd
vijftien den een en dertigste Januarij des morgens agt uuren is voor ons vice Burgemeester, in afwezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden,
Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Jan Kaalberg, landbouwer oud
vier en dertig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Johanna Geurtsen oud Zes en dertig
Jaaren op den Negen en twintigste Januarij des avonds om Zes uren is verlost van een Zoon welke
de voornaam van wilhelmus heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Jan Kemkes, Landbouwer,
oud vier en vyftig Jaaren, Jan Oostendorp, daglooner oud Negen en veertig Jaaren, bijde alhier
woonagtig, deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, uitgenoomen Jan
Oostendorp, die verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
26-12-1817: Overlijdensregister gemeente Netterden, 26-12-1817 No 21 / Heden den Zes en
twintigste der maand December eenduizend achthonderd en zeventien, des voordemiddags om
Negen uren, zijn voor ons C: Kroes Vice Burgemr als hier toe door den Heer Burgemeester Gedelegueert Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Netterden, Provintie Gelderland, verschenen Willem Arentsen dagloonder oud dertig jaren, en Gerrit Jan Visser dagloonder oud Zes en
Dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijf en
twintigste der maand december des jaars 1817 des morgens ten acht uren, in het huis No. 277 op de
Wals binnen deze Gemeente in den ouderdom van Zes en Zeventig jaren is overleden Arnoldus
Kaalberg, Landbouwer, Weduwenaar van Dorothea Bonus, Zoon van Jan Kaalberg, en Cornelia
Bruins byde overleeden / 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. / de Getuigen verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
23-2-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 23-2-1818 No 7 / Heden den drie en twintigsten
der maand februari eenduizend achthonderd achttien, des voor middags om elf uren, zijn voor ons
Mr frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Jan Kaalberg, Landbouwer oud Zeven
en dertig jaren en Willem Arentsen, dagloner oud een & dertig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Zaturdag den een & twintigsten dezer des avonds ten
half elf uren in het huis No. 280 onder dit Schoutambt, in den ouderdom van acht en Zestig jaren is
overleden Derk Nieuwenhuis, Landbouwer, geboren op den Speelberg, woonachtig in dit
schoutambt, echtgenoot van Maria Harmsen, en zoon van wylen Bartholomeus Nieuwenhuis en
Elisabeth Verwaayen / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekert hebbende, is daarvan deze
akte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde registers geschreven; waarna dezelve na duidelijke
voorlezing door ons is onderteekend met den eersten comparant nadat den laatsten daartoe
aangezocht verklaard had niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Kaalberg:
4-3-1818: Geboortenregister gemeente Netterden, 4-3-1818 No 9 / Heden den Vierden der maand
Maart eenduizend achthonderd achttien, des voormiddags om elf uren is voor ons Mr frederik
Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Jan Kaalberg, Landbouwer oud zeven en dertig jaren,
woonachtig op de wals, in dit schoutambt dewelke ons verklaarde, dat Joanna Geurtsen oud veertig
jaren, zyne huisvrouw op maandag den tweeden der maand maart, des nachts ten twaalf uren ten
huize van hem comparant in de Gemeente Netterden is bevallen van een kind van het mannelyk geslacht waaraan de voornaam is gegeven van Arnoldus / waarvan deze acte is opgemaakt, en in de
beide daartoe bestemde registers geschreven, in tegenwoordigheid van Willem Arentsen Dagloner
oud twee en dertig jaren en van Gerret Jan Visser, ook dagloner oud vyfendertig jaren, beide in dit
Schoutambt woonachtig, en na duidelijke voorlezing door ons onderteekend. / met den comparant
nadat de getuigen daartoe aangezocht verklaard hadden niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jo~es) Kaalberg:
21-3-1818: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (met ingang van 9-1-1811
ingeschreven onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft»; van 25-11-1814 t/m
25-10-1816 werd nu en dan ook in Gendringen gedoopt; daarna is de doopplaats niet meer nader
aangegeven) (AHA-volgnr. 499): 21. Mart. [1818.] / Baptizatus est Arnoldus / filius legitimus Jo~is
Kaalberg, et Joannae Geurtzen Conj: / Susc: Bernardus Venneman, et Willemina Geurtzen. // [cc
30-8-2007/30-4-2008 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
27-3-1818: Rijksarchief Gelderland, Archiefblok 0232, Nieuw Rechterlijk Archief 1811-1838,
inv.nr. 1663 No 7. / Op heden den zeven en twintigsten Maart achtien honderd en achtien Zyn voor
ons Jacob Johan Haesebroeck, Vrederegter des Kantons Gendringen, Kwartier van Zutphen,
Provincie Gelderland, verschenen de vrienden en naastbestaanden van Johannes Nieuwenhuis,
welke in den Jare achtien honderd en dertien als Frans Conscrit vertrokken is, zonder dat men
tyding van zynen dood ontvangen heeft, Zoon van Derk Nieuwenhuis, overleden den een en twintigsten der vorige maand op den Beenenberg in de Gemeente Netterden, in echt verwekt by Maria
Harmsen, waar wy verzegeling gedaan hebben, blykens Proces Verbaal van den zeven en twintigsten der vorige maand te Terborg op den veertienden dezer behoorlyk geregistreerd, namentlyk /
1. Steven Nieuwenhuis, broeder van den afwezigen, Landbouwer woonende op den Beenenberg. /
2. Egbert Nieuwenhuis, Landbouwer woonende te Varselder, Gemeente Gendringen halve broeder /
3. Arend Egberts, zonder beroep, woonende op den Beenenberg. / 4. Willem Wieskamp,
dienstknegt, woonende insgelyks op den Beenenberg. / 5. Jan Kaalberg, Landbouwer, woonende
op de Wals, Gemeente Netterden, en / 6. Gerrit Smits, Landbouwer, woonende te Varselder, Zynde
de vier laatst genoemden als goede vrienden hiertoe verzocht. / Dewelke onder ons praesidium zyn
getreden in eenen raad van naastbestaanden, ten einde overtegaan tot de benoeming van eenen
Curator over den bovengenoemden afwezigen, ingevolge de wet van den 11e Ventose Jaar 2. Art. 2.
/ Hierover geraadpleegd zynde zoo werd tot dezen post verkozen Egbert Nieuwenhuis bovengenoemd, en wel met eene meerderheid van vyf stemmen tegen eene, brengende Gerrit Smits zyne
stem uit op Jan Kaalberg. De verkozen Curator verklaarde den hem opgedragen post aantenemen,
en heeft daarop den eed om de pligten welke hierdoor op hem gekomen zyn, getrouw te zullen
waarnemen in onze handen afgelegd. / Waarvan wy het tegenwoordig ProcesVerbaal hebben opgeDeze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl
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maakt, ’t welk de Comparanten, naar voorleezing met ons en onzen Griffier hebben geteekend. / J:J:
Haesebroeck / Egbert Nieuwenhuis / Steven Nieuwenhuis / Arent Ebbers. / Wiellem wieskamp / Jan
Kaalberg / Gart Smit / D.L. v.Woelderen griffr // Geregistreerd te Terborgh den agtentwintigsten
Maart 1800 en agttien fo 25. Vo C. 1. V. 2. / Ontvangen met de verhoging [#negen en vyftig] Eene
Gulden agttien Cents. / de doorhaling goedgek: / Timmerman // [in de marge:] Regt f 2-..- / 25 pC
..-50 / 2-50 / is f 1-18. / gezien / Van Palm[en?] // [cc 13-2-1999/9-2-2002 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
11-4-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 11-4-1818 No 18 / Heden den Elfden der
maand April eenduizend achthonderd achttien, des voor middags om tien uren, zijn voor ons Mr
frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Jan Seinhorst, Landbouwer oud negen en twintig
jaren, en Jan Kaalberg Landbouwer oud zes en dertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig,
dewelke ons verklaarden, dat op Vrydag den tienden dezer des avonds ten tien uren in het huis No.
272 onder dit Schoutambt, in den ouderdom van twee en zestig jaren is overleden Willemina
Eppink, boerenwerk doende geboren onder Gendringen, woonachtig in dit schoutambt weduwe van
wylen Jan Hendrik te Boekhorst en dochter van wylen Arend Eppink en Enneken Zemeling. / Ons
van de waarheid dezer verklaring verzekert hebbende, is daarvan deze akte opgemaakt en in de
beide daartoe bestemde registers geschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing door ons is
onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
10-8-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 10-8-1818 No 27 / Heden den Tienden der
maand Augustus eenduizend achthonderd achttien, des middags om twaalf uren, zijn voor ons M r
Frederik Willem Jacob de Haes, Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt
Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Gerret Koldewey Landbouwer oud veertig jaren en
Hendrik Huetink Dagloner, oud een en zeventig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig,
dewelke ons verklaarden, dat op maandag den tienden dezer, des morgens, ten acht uren in het huis
No. 186. onder dit Schoutambt, in den ouderdom van ruim vyf maanden [#jaren] is overleden
Arnoldus Kaalberg, Zoon van Jan Kaalberg en Joanna Geurtsen, Landbouwers, wonende in dit
Schoutambt, geboren aldaar den tweeden maart jongstleden / Ons van de waarheid dezer verklaring
verzekert hebbende, is daarvan deze akte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde registers
geschreven; waarna dezelve na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend met den eersten
comparant nadat den laatsten daartoe aangezocht verklaard had niet te kunnen schryven. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
15-8-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 15-8-1818 No 28 / Heden den Vyftienden der
maand Augustus eenduizend achthonderd achttien, des voor middags om negen uren, zijn voor ons
Mr frederik Willem Jacob de Haes Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Jan Kaalberg, Landbouwer oud zes en dertig
jaren en Jan Vriesen, Dagloner oud twee en dertig jaren, beide in dit Schoutambt woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Vrydag den veertienden dezer des avonds ten acht uren in het huis
No. 280 onder dit Schoutambt, in den ouderdom van twee en twintig jaren is overleden Berendina
Nieuwenhuis, boerenwerk doende, geboren te Westervoort den vyftienden maart Zeventien honderd
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – KAALBERG (nr. 211-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 29

zes en negentig, woonachtig onder Netterden, dochter van Maria Harmsen landbouwster in dit
schoutambt en van wylen Derk Nieuwenhuis. / Ons van de waarheid dezer verklaring verzekert
hebbende, is daarvan deze akte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde registers geschreven;
waarna dezelve na duidelijke voorlezing door ons is onderteekend met den eersten comparant, nadat
den laatsten daartoe aangezocht verklaard had niet te kunnen schryven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
31-10-1818: Overlijdensregister gemeente Netterden, 31-10-1818 No 34 / Heden den Een en
dertigsten der maand October eenduizend achthonderd achttien, des voor middags om elf uren, zijn
voor ons Mr frederik Willem Jacob de Haes, Schout, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het
Schoutambt Netterden, Provincie Gelderland, verschenen Jan Seinhorst, landbouwer, oud Negen en
twintig jaren en Jan Kaalberg, landbouwer oud Zes en dertig jaren, beide in dit Schoutambt
woonachtig, dewelke ons verklaarden, dat op Zaturdag den een en dertigste dezer des morgens ten
een uren in het huis No. 272. onder dit Schoutambt, in den ouderdom van twee en zestig jaren is
overleden Jan Ebbink, Dagloner, geboren in het ambt Wisch, Eheman van Margaretha Baars, en
Zoon van wijlen Arend Ebbink en Enneken Zemmeling, Zynde woonachtig onder Gendringen / Ons
[er staat voorgedrukt: O ons] van de waarheid dezer verklaring verzekert hebbende, is daarvan deze
akte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde registers geschreven; waarna dezelve na duidelijke
voorlezing door ons is onderteekend. / met de comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
31-8-1819: Geboortenregister gemeente Netterden, 31-8-1819 No. 31 / In het jaar een duizend acht
honderd en negentien, den Een en dertigsten der maand Augustus, des voormiddags ten elf uren, is
voor ons Mr Frederik Willem Jacob de Haes Schout & Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van
het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Willem
Arentsen, Dagloner oud drie en dertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat
Christina Willemsen oud Zes en dertig jaren, Zijne huisvrouw op Zondag den Negen en Twintigsten
der maand Augustus, des voormiddags ten elf uren, ten huize van hem Comparant, op de Wals in dit
ambt is bevallen van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Jan is
gegeven. / Waarvan akte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in
tegenwoordigheid van Jan Kaalberg Landbouwer oud acht en dertig jaren, en van Willem Romp,
Kuiper oud vijf en twintig jaren, woonachtig in dit ambt. / En, na duidelijke voorlezing, hebben wij
deze akte geteekend met de Getuigen (waarvan den Laatsten te Gendringen woonachtig is) nadat
den Comparant daartoe aangezocht verklaard had niet te kunnen schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
22-3-1820: Geboortenregister gemeente Netterden, 22-3-1820 No. 17 / In het Jaar achttienhonderd
twintig, den twee en twintigsten der maand Maart des voormiddags ten tien uren, is voor ons Mr
Frederik Willem Jacob de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van het Schoutambt Netterden, Kwartier van Zutphen, Provincie Gelderland verschenen Jan Kaalberg Landbouwer oud Negen en dertig jaren, woonachtig in dit ambt dewelke ons verklaarde, dat Johanna
Geurtsen oud twee en veertig jaren Zijne huisvrouw op Maandag den twintigsten der maand Maart
des middags ten twaalf uren, ten huize van hem Comparant op de Wals in dit Ambt is bevallen van
een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan de voornaam van Arnoldus is gegeven. / Waarvan
acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven is, in tegenwoordigheid van
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Jan Seinhorst Landbouwer oud Negen en twintig jaren en van Jan Kempkes Landbouwer oud acht
en vijftig jaren woonachtig op de Wals in dit ambt / En na duidelijke voorlezing hebben wij deze
acte geteekend. / met den Comparant en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
26-1-1821: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-1-1821 No 6 // Heden den Zes en twintigsten der maand January een duizend acht honderd een en twintig, des voorde middags ten tien uren,
zijn voor mij Mr Johan Leopold de Haes Schout en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Heerlijkheden Gendringen en Etten, Provincie Gelderland, verscheenen Wessel Hesselink Landbouwer oud zes en dertig jaren, en Jan Kaalberg ook Landbouwer oud negen en dertig jaren, beide in
dit Schoutambt woonachtig, dewelke aan mij verklaarden, dat op Donderdag den vyf entwintigsten
der maand January achttien honderd een en twintig des avonds ten zeven uren, in het huis No. 270
in de Wals binnen dit Schoutambt, in den ouderdom van Zeven en tachtig Jaren is overleden.
Geertruid Uffinks weduwe van Arnoldus Loskamp en dochter van wylen Lammert Uffinks en
Meggelt Withak / 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. met de Comparanten. // W Hesselink / J
Kaalberg / De Haes Sen // [cc (Arnhem) 3-6-1997 / (webfoto) 7-3-2010/13-10-2012 tB]
– Johannes (2x) (Joannes/Joannes) Kaalberg:
12-5-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 840): [sub «1823 baptizati sunt»] 12
Maji / Joannes / F:l: Joannis Kaalberg et Joannae Geurtzen Par: / Derk Ambrosius et Gerritje
Huls Susc: // [cc 26-10-2007/30-1-2008 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1065), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 150:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 134
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 1)
– Naam: Jan Kaalberg
– Geboortedatum: den 14 Junij 1782
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: Landbouwer
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 8 Hend Giebink vertrokken naar Sub No 140. / 9 Jan te Boekhorst vertr
Mei 1828. naar Bergh / No 4 vert naar Sub No 119 // [cc 13-5-2004/7-8-2004 tB]
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– Johannes (Jan) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1071), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 150:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 134
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 7)
– Naam: Jan [Kaalberg]
– Geboortedatum: den 12 Mei 1823
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 8 Hend Giebink vertrokken naar Sub No 140. / 9 Jan te Boekhorst vertr
Mei 1828. naar Bergh / No 4 vert naar Sub No 119 // [cc 13-5-2004/7-8-2004 tB]
– Johannes (Jannes) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1170), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 163:
– Woonplaats: Wijken
– Huisnummer: 143
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 4)
– Naam: Jannes [Kaalberg]
– Geboortedatum: den 10 August 1817
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6, 7 & 8 vert mei 1827 naar Sub No 165 // [cc 13-5-2004/9-8-2004 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
2-7-1834: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 2-7-1834 No 58 / Heden den Tweeden der
maand July een duizend acht honderd vier en dertig, des voormiddags om elf uren zijn voor ons
Daniël Lodewyk van Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Lambertus Luimes, dagloner oud negen
en dertig jaren, en Willem Brus, timmerman oud Zes en twintig jaren, beide in deze gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op dingsdag den eersten der maand July een duizend
acht honderd vier en dertig des namiddags ten Zes uren, in het huis No. 134 [in>] op de Wals
binnen deze gemeente, in den ouderdom van Zes en vyftig Jaren is overleden Johanna Geurtsen,
Zonder beroep geboren te Emmerik in Pruissen en woonachtig geweest in deze gemeente, ehevrouw
van Jan Kaalberg, landbouwer in deze gemeente woonachtig, dochter van wylen de ehelieden
Willem Geurtsen en Maria Paal / 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 laatstgenoemden Comparant,
hebbende de eerstgenoemde daartoe aangezocht Zynde, verklaard niet te Kunnen Schrijven. // [cc
1982-1999 tB]
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– Johannes (Jan) Kaalberg:
26-1-1839: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-1-1839 No. 7. / Heden den Zes en twintigsten der maand January een duizend acht honderd negen en dertig, zijn voor ons Daniël Lodewijk
van Woelderen Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Jan Kaalberg, van beroep Landbouwer oud Zes en vyftig jaren, en Fredricus
Johannes Heesen van beroep landbouwer oud Veertig jaren, beide te Wieken in deze Gemeente
woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den vijf en twintigsten der maand January des
jaars achtien honderd negen en dertig des avonds ten elf uren, in het huis No. 136 te Wieken binnen
deze Gemeente, in den ouderdom van vijftig jaren is overleden Steven Nieuwenhuis, Landbouwer,
geboren te Groessen in de Lijmers, en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van
Geertruida te Poel, Zonder beroep, in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden
Derk Nieuwenhuis en Maria Harmsen. / Van welke verklaring, wij deze acte hebben opgemaakt en
in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, waarna dezelve, na duidelijke voorlezing,
door ons zijn geteekend. / met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
22-2-1843: Geboortenregister gemeente Gendringen, 22-2-1843 No 26. / Heden den twee en twintigsten der maand February achttien honderd drie en veertig is voor ons Daniel Lodewijk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen Lammert te Baai, van beroep daglooner oud Zeven en twintig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrina Wieskamp, Zyne huisvrouw
op Maandag den twintigsten der maand Februarij achttien honderd drie en veertig, des morgens ten
vyf uren, ten huize van hem Comparant in Wals No. 135, binnen deze Gemeente, is bevallen van
een Kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Elisabeth. / Waarvan
wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Jan Kaalberg, van beroep
landbouwer oud een en Zestig jaren, en Evert Philipsen, van beroep Timmerman, oud negen en
twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Regisers (!) ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de getuigen,
hebbende de Comparant, daartoe door ons aangezocht zynde, verklaard niet te kunnen schryven, als
zulks niet geleerd hebbende. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
7-3-1844 (onvolledig afschrift): Rijksarchief Arnhem, Archiefblok 0168, Notariële Archieven 18421895, Inv. Nr. 3077 (periode 1844 t/m 1848, Gendringen): // [op blauwe omslag:] No 560 en 564 /
Eerste en Tweede Veiling van eene bouwplaats op de Wals in de Gemeente Gendringen, gehouden
respectivelyk op den 7. en 14 Maart 1844.
[blz. 1 recto:] No 560. / In het Jaar Een duizend Acht honderd Vier en Veertig, heden Donderdag,
den Zevenden Maart, des Voordemiddags om elf uren, ten huize van den Logementhouder Antonius
Knaven, binnen Gendringen.
Ten Verzoeke, en in tegenwoordigheid van Henricus Huls, Landbouwer, wonende op de Wals, in de
gemeente Gendringen, bij mij Notaris bekend.
Is door Matthias Pliester, Notaris in het Arrondissement Zutphen, de Provincie Gelderland, te
Gendringen residerende in tegenwoordigheid van [#Antonius Knaven, Logementhouder] [Louis
Marcal. Geregtsdienaar / renvooi en de doorhaling van drie woorden in den tienden en Elfden regel
op deze bladzijde Goedgekeurd], en Willem Romp, deurwaarder van ’S rijks belastingen, ten dezen
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verzochte bij de Notaris bekende Getuigen, beide wonende te Gendringen, Overgegaan tot de
Veiling, en Voorloopige toewijzing van Eene bouwplaats Snoeijslege genaamd, gelegen in de
buurschap Wals, gemeente Gendringen, bestaande in de Volgende perceelen, volgens den legger
der Kadastrale gemeente Van Gendringen, in Sectie D.
Nummer 1243. huis, en erf, groot Vijf roeden Zeventig ellen.
Nummer 1242 tuin, groot acht en twintig roeden Zeventig ellen.
Nummer 1244. Weiland, groot Veertig roeden negentig ellen.
Nummer 1245. bouwland, groot acht bunder twaalf roeden en Vijftig ellen.
Nummer 1199 Weiland, groot Zeven en negentig roeden, en tien ellen.
in het geheel groot Negen bunder Vier en tachtig roeden en negentig ellen.
Van welke bouwplaats de rekwirant verkooper den eigendom heeft verkregen bij akte van Koop en
Verkoop verleden Voor den in het hoofd genoemden, en Ondergeteekenden Notaris in bijzijn van
getuigen den twee en twintigsten Februarij Achttien honderd drie en Veertig. te Terborg behoorlyk
geregistreerd en overgeschreven ten Kantore van hijpotheken te Zutphen den Zeven en twintigsten
Julij van dat zelfde jaar, deel 32a Nummer 49. folio 99. recto
En heeft de rekwirant Verkooper de Voorwaarden achtervolgens welke deze Verkooping zal
geschieden aan mij Notaris Overgegeven luidende als Volgt:
// Artikel Een. De Verkooping geschied in perceelen, en in massa, of in massa alleen, bij Inzet,
afslag en mijning // [enz., in totaal dertien artikelen, kortheidshalve overgeslagen; 29-1-2000 tB].
// En na Openlijke voorlezing van al het bovenstaande, is men overgegaan tot het houden der
Veiling als Volgt:
// In perceelen.
// 1. Eerste perceel bestaande in een huis, met erf, gekwoteerd Nummer 131, Voorts tuin en
Weidegrond, alles Staande en gelegen bij, en aan elkanderen, in de buurschap Wals de gemeente
Gendringen Kadastraal bekend in Sectie D. Numero 1243 huis, en Erf, groot Vyf roeden Zeventig
ellen, Numero 1242. tuin, groot Achtentwintig roeden, Zeventig ellen, en Numero 1244. Weidegrond groot Veertig roeden negentig ellen, waarbij behoort het mede regt aan en op de daaraanliggende algemeene Straat der buurschap Wals. als mede in een stuk bouwland behoorlijk afgepaald
onder Numero 1. beginnende aan den tuin, loopende langs de Weidegrond, Schietende aan de
Weide van Jan Hendrik te Boekhorst en aan de Straat, ter grootte van Ongeveer twee bunder Achtentwintig roeden, Zynde een gedeelte van de Kamp bouwland voorkomende in Sectie D. Numero
1245 ter geheeler grootte van Acht bunder twaalf roeden Vijftig ellen. zynde het bouwland
tiendpligtig, hebbende dit perceel den last van uit en overweg ten behoeve der hierna onder
Nummer 2. 3. 4. en 5 vermelde perceelen, by myning ingezet by Antonius Knaven logementhouder
te Gendringen op twee duizend vyfhonderd en tien gulden / f 2510=
denzelven heeft dit perceel verhoogd met twee honderd negentig gulden / 290
en dus gebracht tot acht en twintig honderd gulden / f 2800=
En na voorlezing daarvoor alhier geteekend / A Knaven
// 2. tweede perceel. Een stuk bouwland Zoo als het Zelve onder Nummer 2. is afgepaald ter grootte
van Ongeveer Eene bunder en vyftig roeden, Zijnde een gedeelte van een Kamp bouwland,
voorkomende Kadastraal in Sectie D. Nummer 1245 ter geheeler grootte van acht bunder twaalf
roeden en Vyftig ellen, belendende dit perceel aan het Vorige, en Schietende aan de Weide van Jan
Hendrik te Boekhorst en het hierna onder Nummer 6 vermelde, zijnde tiendpligtig, hebbende het
regt van uit, en overweg over het eerste perceel, by myning ingezet bij Bart Heesen, arbeider onder
Megchelen in de gemeente Gendringen, op vijfhonderd en dertig Gulden / f 530=00
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denzelven heeft dit perceel verhoogd met Zeventig gulden / 70.00
[op de volgende regel:] / f 600:00
en alnog met vijftig gulden / 50:00
dus f 650:00
// [derde blad, recto:]
// dus gebracht op Zeshonderd vijftig gulden / f 650.00
en heeft na voorlezing daarvoor alhier geteekend / A hesen / denzelve heeft alnog daarop gehoogd
vijftig gulden / 50.00
gebracht tot Zeven honderd gulden / f 700.00
En na voorlezing geteekend / A hesen
// 3. derde perceel. Een stuk bouwland Zoo als het zelve onder Nummer 3 is afgepaald, ter grootte
van Ongeveer Eene bunder en Vijftig roeden, Zynde een gedeelte van den Kamp bouwland
Voorkomende Kadastraal in Sectie D. Nummer 1245 ter geheeler grootte van Acht bunder twaalf
roeden en Vijftig ellen, belendende dit perceel aan het Vorige, en Schietende aan de Weide van Jan
Hendrik te Boekhorst en het hierna onder Nummer 6 vermelde, tiendpligtig, hebbende het regt van
uit, en overweg, over het eerste perceel. bij mijning ingezet door Bart Heesen voornoemd op vyf
honderd vyftig gulden / f 550=00
denzelve heeft dit perceel verhoogd met vyftig gulden / 50.00
en dus gebracht op Zeshonderd gulden / f 600.00
en na Voorlezing daarvoor alhier geteekend / A hesen
denzelve heeft dit perceel verhoogd met vijftig gulden / 50.00
en dus gebracht, op Zes honderd vijftig gulden / 650.00
en heeft na voorlezing daarvoor alhier geteekend / A hesen
// 4. Vierde perceel. – Een Stuk bouwland Zoo als het Zelve onder Mummer 2. is afgepaald, ter
grootte van Ongeveer Eene bunder en Vijftig roeden. Zijnde een gedeelte van den Kamp bouwland
Voorkomende Kadastraal in Sectie D Nummer 1245 ter geheeler grootte van Acht bunder twaalf
roeden en Vyftig ellen. belendende dit perceel aan het Vorige en Schietende aan de Weide van Jan
Hendrik te Boekhorst en het hierna onder Nummer 6 vermelde, tiendpligtig, hebbende het Regt van
uit en overweg over het eerste perceel by myning ingezet door Antonius Knaven voornoemd op vyf
honderd vyftig gulden / f 550.00
denzelven heeft dit perceel verhoogd met eenhonderd en vyftig gulden / 150.00
en dus gebracht op Zeven honderd gulden / f 700:00
die alhier na voorlezing heeft geteekend / A Knaven
// [derde blad, verso:]
// 5. Vijfde perceel. – Een Stuk bouwland Zoo als het zelve onder Nummer 5. is afgepaald, ter
grootte van ongeveer Vijf en Zeventig roeden, Zijnde een gedeelte van den Kamp bouwland.
Voorkomende Kadastraal in Sectie D. Nummer 1245 ter geheeler grootte van Acht bunder, twaalf
roeden en Vijftig ellen. belendende dit perceel aan het Vorige, en Schietende aan de Weide van Jan
Hendrik te Boekhorst, en het hierna onder Nummer 6. vermelde, tiendpligtig, hebbende het regt van
overweg, over het onder Nummer een vermelde perceel, bij myning ingezet bij Bart Heesen
meergenoemd, op twee honderd vijfennegentig gulden / f 295.00
en verhoogd met vyf gulden / 5.00
dus gebracht op drie honderd gulden / f 300=00
en heeft na voorlezing daarvoor alhier geteekend / A hesen
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// 6. Zesde perceel. Een Stuk bouwland Zoo als hetzelve onder Nummer 6 is afgepaald, ter grootte
van Ongeveer Een Bunder Vyfen Zeventig roeden, Zynde het Overige gedeelte van de Kamp
bouwland voorkomende in Sectie D Numero 1245 ter geheeler grootte van Acht Bunder twaalf
roeden Vyftig ellen, volgende op het hiervoor onder Numero Vijf, en belendende Overigens
Weidegrond van den Heer Majoor Jagerink, Van de Terborgsche Armen en Schietende met het
einde aan de Straat, by myning ingezet door Antonius Knaven meergenoemd op Zes honderd Zestig
Gulden Zegge / f 660=,,
denzelve heeft dit perceel verhoogd met Een honderd vijftig gulden / 150=00
en dus gebracht op acht honderd tien gulden / f 810=00
en heeft na voorlezing daarvoor alhier geteekend / A Knaven
// 7. Zevende perceel – Eene Weide gelegen bij de bouwplaats in gebruik bij Jan Kaalberg,
Voorkomende Kadastraal in Sectie D Nummer 1199. ter grootte van Zeven en negentig roeden tien
ellen, belendende het eigendom van Mevrouw van Plettenberg, grond van Derk Bruens en het
Wiekensche veld en schietende voor aan de Straat, by myning ingezet door Elias Dierking, dagloner
op de Wals in de gemeente Gendringen op de Som van vyf honderd en Zestig gulden / f 560=00
en door denzelven verhoogd met negentig Gulden / 90.00
[op de onderste regel van dit blad:] / f 650:00
// [vierde blad, recto:]
// dus gebracht op Zes honderd vyftig gulden / f 650
en heeft na voorlezing daarvoor alhier geteekend / Elias Dier king
den Zelfven heeft dit perceel verhoogd met vijftig gulden / 50:00
en gebracht op Zeven honderd gulden / f 700.00
En heeft daarvoor na voorlezing geteekend / Elias Dier king
// Na afloop der Veiling in perceelen is men overgegaan tot de Veiling in Massa als Volgt:
de bouwplaats genaamd Snoeijslege hiervoor omschreven en bestaande in behuizinge en Verder
getimmer en onderhorige bouw en Weidegronden, Volgens den Kadastralen legger aan de gemeente
Gendringen in Sectie D bekend onder Numero 1199. 1242. 1243. 1244 en 1245. ter geheeler grootte
van [#Acht bunder twaalf roeden en Vijftig ellen] [negen bunder vier en tachtig roeden en
negentig Ellen / Renvooi en de doorhaling van Zeven woorden in den Veertienden en Vyftiende
regel op deze bladzijde goedgekeurd] bij myning opgehangen Zijnde, is ingezet door Antonius
Knaven, logementhouder te Gendringen op vyfduizend Zeven honderd gulden / f 5.700=0
denzelven heeft de massa verhoogd met Negenhonderd gulden / 900.00
en dus gebracht op Zes duizend Zeshonderd gulden / f 6600=0
En na voorlezing daarvoor alhier geteekend. / A Knaven
// Hiermede de eerste Veiling afgelopen Zijnde is de tweede en laatste Veiling en finale toeschatting
bepaald op heden over acht dagen, Zijnde Donderdag den Veertienden Maart, ten tijde en plaats als
op heden
Gedaan en gepasseerd en dit Proces verbaal gesloten op dag, maand Jaar en ter plaats in tegenwoordigheid als boven des nademiddags om twee Uren. – En na gedane Voorlezing heeft de requirant
Verkooper, benevens de Getuigen met mij Notaris alhier geteekend. / H: Huls / L: Marcal / W
Romp / M: Pliester. Notaris.
// Geregistreerd te Terborg den Dertienden Maart 1800 Vier en veertig in deel achten dertig folio
zestig verso vak een tot zeven houdende vier bladen en drie renvooyen / Ontvangen voor Regt van
inzet twee Gulden Veertig Cent uitmakende met de 38 Opcenten drie gulden een en dertig en halve
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Cent. / De Ontvanger / De Vassii // [daaronder:] 3 Regten van Inzet f 2.40 / 35 opc ,,.91 [achter een
accolade:] f 3.31½
// [aan ommezijde begint akte “1844. den 14. Maart / No 564.”; kort samengevat:]
// Perceel 1: Antonius Knaven (f 3000,-)
Perceel 2: Albertus Heesen (f 700,-)
Perceel 3: Albertus Heesen (f 650,-)
Perceel 4: Antonius Knaven (f 795,-)
Perceel 5: Antonius Knaven (f 400,-)
Perceel 6: Antonius Knaven (f 810,-)
Perceel 7. Elias Dierking (f 700,-)
Perceel 2 en 3 in massa: Albertus Heesen (f 1400,-).
Voorts: “en is toegewezen aan Elias Dierking dagloner op de Wals, en Lambertus Luimes akkerman
op de Wals te Zamen wonende in de gemeente Gendringen, voor eene Som van Zeven honderd
gulden, het Zevende perceel / f 700.00
en heeft den Kooper Elias Dierking alhier na voorlezing geteekend terwyl den mede Kooper
Lambertus Luimes na voorlezing verklaart heeft niet te Kunnen Schryven als hebbende zulks niet
geleerd. / Elias Dier king” // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
7-5-1845: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 7-5-1845 No 57. / Heden den Zevenden der
maand Mei achttien honderd vijf en veertig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Willem Seinhorst, van beroep Landbouwer, oud twee en dertig jaren, en
Jan Kaalberg, van beroep Landbouwer oud drie en Zestig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zesden der maand Mei achttien
honderd vijf en veertig, des morgens ten negen uren, in het huis No. 131 in de Wals, binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van Zeven en Zestig jaren is overleden Gradus Huls, Landbouwer,
geboren te Millingen in Pruissen, en woonachtig geweest in deze Gemeente, eheman van Ida te
Kaat, Landbouwster, in deze Gemeente woonachtig, en Zoon van wylen de ehelieden Jan Huls en
Johanna Geertruida Otten. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, en in de beide daartoe
bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
8-9-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 8-9-1845 No 112. // Heden den achtsten der
maand September achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Theodorus Hubertus Brus, van beroep Landbouwer oud drie en twintig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Hendrina Aleida Himmelberg, Zyne huisvrouw, op Zondag den Zevenden der maand September achttien honderd vijf en veertig, des
morgens ten Zeven uren, ten huize van hem Comparant in Voorst No 307, binnen deze Gemeente, is
bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam [is>] Zijn (!) gegeven van
Johan Bernard / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen
Johannes Bennink, van beroep Landbouwer, oud vijf en veertig jaren, en Jan Kaalberg van beroep
Landbouwer oud drie en Zestig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de
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daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met den Comparant en de getuigen // Th H Brus / J Bennink / J Kaalberg / v.Woelderen // [cc
(webfoto nr. 66/288) 9-7-2014/31-7-2014 tB]
– Johannes (Johannes) Kaalberg:
9-5-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 9-5-1848 No 36 / Heden den negenden der
maand Mei achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Johannes Wilhelmus Geerts, van beroep Linnenwever, oud Zeven en
Veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Theodora Kaalberg Zyne
huisvrouw, op Maandag den achtsten der maand Mei achttien honderd acht en veertig, des middags
ten twaalf uren, ten huize van hem Comparant in Wieken No. 144a, binnen deze Gemeente, is
bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Maria. /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik Slöetjes
van beroep Landbouwer oud Zeven en dertig jaren, en Johannes Kaalberg, van beroep
Boerenwerk doende oud een en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na
in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons
onderteekend met den Comparant en de getuigen / i.W. Geerts / H Slöetjes / J. Kaalberg /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Kaalberg:
6-8-1851: Geboortenregister gemeente Gendringen, 6-8-1851 No 88. / Heden den Zesden der maand
Augustus achttien honderd een en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Kaalberg, van beroep Boerenwerk doende, oud Zes en dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna te Raaij, zijne huisvrouw, op
Maandag den vierden der maand Augustus achttien honderd een en vijftig, des nachts ten een uren,
ten huize van hem Comparant in Wieken No. 143, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind
van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Franciscus Wilhelmus. /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes Beijer,
van beroep Winkelier oud twee en veertig jaren, en Jan Wieskamp, van beroep daglooner, oud acht
en vyftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant
en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Kaalberg:
11-6-1852: Geboortenregister gemeente Gendringen, 11-6-1852 No 62 / Heden den elfden der
maand Juny achttien honderd twee en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Albertus Heesen, van beroep daglooner, oud drie en dertig jaren, woonachtig in
deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Catharina Schaapveld, zyne huisvrouw op Woensdag den
negenden der maand Juny achttien honderd twee en vijftig, des avonds ten negen uren, ten huize
van hem Comparant in de Wals No. 131a, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind, van het
mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Johannes. / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Gradus van Raaij, van beroep Smid, oud vier en
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veertig jaren, en Johannes Kaalberg, van beroep Landbouwer, oud een en Zeventig 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]
– Johannes (Johannes) Kaalberg:
2-1-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 2-1-1854 No 1. / Heden den tweeden der maand
January achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester
en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie Gelderland, verschenen Arnoldus Kaalberg, van beroep Boerenwerk doende, oud drie en dertig jaren, woonachtig
in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Kroesen, zyne huisvrouw, op Zondag den
eersten der maand January achttien honderd vier en vijftig, des morgens ten vier uren, ten huize van
hem Comparant in IJsselhunten No. 527, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Johannes / Waarvan wij deze acte
hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Willem Romp, senior, van beroep zonder,
oud negen en vijftig jaren, en Willem Giesen van beroep Landbouwer, oud negen en veertig jaren,
beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers
ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de
getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Jan) Kaalberg:
11-3-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 11-3-1854 No 21. / Heden den Elfden der
maand Maart achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Jan Kaalberg van beroep Landbouwer oud drie en Zeventig jaren, / en
Jan Hemming van beroep Landbouwer oud Zes en Veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Zaturdag den elfden der maand Maart achttien
honderd vier en vijftig, des morgens ten Zes uren, in het huis No. 134 in de Wals, binnen deze
Gemeente, in den ouderdom van een en Zeventig Jaren is overleden Aleijdis Becker, Zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente ehevrouw van Hendrik Gervers,
Landbouwer, in deze Gemeente woonachtig, en dochter van wijlen de ehelieden Hendrik Becker en
Bendina Gasselders. / En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde
Registers ingeschreven; zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de
Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Kaalberg:
26-4-1854: Geboortenregister gemeente Gendringen, 26-4-1854 No 52. / Heden den Zes en
twintigsten der maand April achttien honderd vier en vijftig, is voor ons Wenceslaus te Poel
[#Burgemeester en] [de doorhaling van twee gedrukte woorden goedgekeurd.] Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen Provincie Gelderland, verschenen Johannes
Kaalberg, van beroep Landbouwer oud negen en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente,
dewelke verklaarde, dat Johanna te Raaij Zijne huisvrouw op Maandag den vier en twintigsten der
maand April achttien honderd vier en vijftig, des middags ten twaalf uren, ten huize van hem
Comparant in Wieken No. 143, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk
geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van Aloisius Theodorus. / Waarvan wij deze acte
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hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Jacobus Welsink van beroep Landbouwer
oud acht en dertig jaren, en Johannes Venes van beroep Landbouwer oud een en Zestig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te
zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Kaalberg:
22-2-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 22-2-1856 No. 15. / Heden den twee en twintigsten der maand February achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Fredricus Johannes Heesen, van beroep Landbouwer, oud Zeven
en vyftig jaren, en Johannes Kaalberg van beroep Boerenwerk doende, oud veertig jaren, beide in
deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Donderdag den een en twintigsten
der maand February achttien honderd zes en vijftig, des morgens ten negen uren, in het huis N o. 142
in Wieken binnen deze Gemeente, in den ouderdom van negen en Zestig jaren is overleden Arentjen
te Grotenhuis, zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, weduwe van Derk
Welsink, en dochter van wylen de ehelieden Tönnis te Grotenhuis en Jantjen Kasseler. / 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. / F:J: Heesen / J:
Kaalberg / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Kaalberg:
27-2-1856: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-2-1856 No. 16 / Heden den Zeven en
twintigsten der maand Februarij achttien honderd zes en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewijk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen, Johannes Otten van beroep Boerenwerk doende oud Veertig
jaren, en Johannes Kaalberg van beroep Landbouwer oud veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Dingsdag den Zes en twintigsten der maand
February achttien honderd zes en vijftig, des avonds ten Zeven uren, in het huis No. 136 in Wieken
binnen deze Gemeente, in den ouderdom van Vier en twintig Jaren is overleden Gerhardus Martinus
Nieuwenhuis, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, [#meerderjarige]
[de doorhaling van een woord goedgekeurd] Zoon van wijlen Steven Nieuwenhuis en van diens
Weduwe Geertruida te Poel, zonder beroep in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij hiervan
deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven, zijnde dezelve, na
duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten / J Otten / J: Kaalberg /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Kaalberg:
20-1-1863: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 20-1-1863 No. 7. / Heden den twintigsten der
maand Januarij achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons Daniël Lodewijk van Woelderen
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen, Bernadus Bruins, van beroep Stroodekker, oud vier en Zestig jaren, en
Johannes Kaalberg, van beroep Landbouwer, oud Zes en veertig jaren, beide in deze Gemeente
woonachtig, dewelke aan ons verklaarden, dat op Maandag den negentienden der maand Januarij
achttien honderd drie en zestig, des middags ten drie uren, in het huis Wijk A No. 191 in Wieken
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binnen deze Gemeente, is overleden in den ouderdom van vier jaren en vier maanden Derk
Welsink, Zonder beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, Zoon van Jacobus
Welsink, Landbouwer, en Elisabeth Seinhorst, ehelieden in deze Gemeente woonachtig. / En
hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven,
zijnde dezelve, na duidelijke voorlezing door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 19821999 tB]
– Johannes (Joannes) Kaalberg:
20-10-1892: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 365]: [geb./ged.] 20/21-101892: Joanna Theodora Aleidis Maria / Parentes: Hubertus Geerlings et Antonia ter Horst (Groot
Azewijn) / Patrini: Joannes Kaalberg (Genderingen) et Aleidis Kaalberg (Azewijn) / Observ.: No.
33 vide supplementum. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes (Johannes) Kaalberg:
11-5-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 11-5-1931 No 100. / Heden den elfden Mei
negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
gemeente Gendringen: Johannes Janssen, oud twee en dertig jaren, landbouwer, wonende te Gendringen, die verklaarde, dat op Zondag tien Mei dezes jaars, des voormiddags te zes uur, te zijnen
huize nummer zeventien te Wals, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Johanna Hendrika Elisabetha Schepers zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk
kind worden gegeven de voornamen van: Wilhelmus Hendrikus / Gedaan in tegenwoordigheid van:
Johannes Kaalberg, landbouwer oud vier en zestig jaren, wonende te Gendringen en Hendrikus
Theodorus Wenting, klompenmaker, oud een en dertig jaren, wonende te Gendringen. / Waarvan
akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Kaalberg:
29-4-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 29-4-1920 No 17. / Op heden, den negen en
twintigsten April negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Hendrikus Joseph
van Raaij, oud zeven en dertig jaren, landbouwer, geboren te Wisch, wonende te Gendringen,
meerderjarige zoon van de echtelieden Johannes van Raaij, overleden, en Maria te Koppele, zonder
beroep, wonende te Wisch, ter eener, / en Gerharda Willemina Kaalberg, oud zeven en twintig
jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige dochter van de echtelieden
Johannes Hendricus Kaalberg, oud twee en zeventig jaren, landbouwer, en Aleida Maria
Venneman, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen, die, alhier
tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde, / ons
overleggende de navolgende stukken: / 1o. een geboorte-extract van den bruidegom; / 2o. een
geboorte-extract van de bruid. / van welk voorgenomen Huwelijk de afkondiging binnen deze
Gemeente door middel van aanplakking zonder stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den tienden
April / Gehoord de verklaring der partijen, dat zij elkander tot Echtgenooten aannemen, en dat zij
getrouwelijk al de plichten 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 Hendrikus Joseph van Raaij en Gerharda Willemina Kaalberg door het Huwelijk zijn
vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de navolgende
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uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen, als: / Bernardus Hermanus Horstman, oud vijf en veertig
jaren, molenaar, en Johannes Bernardus Kaalberg, oud dertig jaren, landbouwer, broeder van de
bruid, beiden wonende te Gendringen. / En is dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met
den bruidegom, de bruid, de ouders der bruid en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Bernardus (Johannes Bernardus) Kaalberg:
12-5-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 12-5-1920 No 26 / Op heden, den twaalfden
Mei negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Johannes Bernardus
Kaalberg, oud dertig jaren, landbouwer, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige zoon
van de echtelieden Johannes Hendricus Kaalberg, landbouwer, en Aleida Maria Venneman, zonder
beroep, beiden wonende te Gendringen; ter eener / en Berendina Maria Dieker, oud een en twintig
jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Wisch, meerderjarige dochter van de echtelieden
Wilhelmus Dieker, overleden, en Maria Meuleman, oud zestig jaren, zonder beroep, wonende te
Wisch, die, alhier tegenwoordig, verklaarde hare toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere
zijde / ons overleggende de navolgende stukken: / 1o. een geboorte-extract van den bruidegom; / 2o.
een geboorte-extract van de bruid; / 3o. een overlijdens-extract van haar vader; / 4o. een bewijs van
zonder stuiting afgeloopen huwelijksafkondiging door aanplakking in de gemeente Wisch op
Zaterdag den vier en twintigsten April dezes jaars; / van welk voorgenomen Huwelijk de
afkondiging binnen deze Gemeente door middel van aanplakking zonder stuiting heeft plaats gehad
op Zaterdag den vier en twintigsten April / Gehoord de verklaring der partijen, dat zij elkander tot
Echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten 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 Johannes Bernardus Kaalberg en Berendina Maria
Dieker door het Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de navolgende uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen, als: / Bernardus Hermanus Horstman, oud vijf en veertig jaren, molenaar, en Antonius Dieker, oud drie en dertig jaren,
landbouwer, broeder van de bruid, beiden wonende te Gendringen. / En is dezelve, na voorlezing,
door ons onderteekend met den bruidegom, de bruid, de moeder van de bruid en de getuigen. // [cc
1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Johannes Hendrikus) Kaalberg:
4-12-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 4-12-1908 No 249 / Heden den vierden
December negentien honderd-acht, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Bernadus Bruens oud vijftig jaren, van beroep Stroodekker wonende in deze Gemeente,
die verklaarde, dat zijne echtgenoot Theodora Geerts, zonder beroep op den derden December dezes
jaars, des avonds ten negen ure, ten huize van hem aangever te Wieken nummer zeventien binnen
deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal genaamd
worden Johanna Theodora / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Johannes Hendrikus Kaalberg, oud zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Willem Tenkink
oud achtenvijftig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
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– Johannes Hendricus (Johannes Hendrikus) Kaalberg:
26-10-1911: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 26-10-1911 No. 132 / Heden den zesentwintigsten October negentien honderd-elf, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente
Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen: Johannes Hendrikus Kaalberg oud vijfenzestig jaren, van beroep landbouwer en
Bernardus Bruens oud tweeenvijftig jaren, van beroep stroodekker beiden wonende in deze
gemeente, die ons hebben verklaard, dat op den zesentwintigsten October dezes jaars, des morgens
ten half vijf ure, in het huis nummer tweeentwintig te Wieken binnen deze gemeente, in den
ouderdom van eenenzestig jaren is overleden: Jan Willem Tenkink, landbouwer, geboren te
Winterswijk en wonende in deze gemeente echtgenoot van Aleida Johanna Welsink, zonder beroep
wonende in deze gemeente, zoon van de echtelieden Hendrik Jan Tenkink, landbouwer en Josiena
Willemina Kuiper, zonder beroep beiden overleden te Winterwijk / Waarvan wij deze Akte hebben
opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Johannes Hendricus) Kaalberg:
29-4-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 29-4-1920 No 17. / Op heden, den negen en
twintigsten April negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert,
Gemeentesecretaris, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Hendrikus
Joseph van Raaij, oud zeven en dertig jaren, landbouwer, geboren te Wisch, wonende te Gendringen, meerderjarige zoon van de echtelieden Johannes van Raaij, overleden, en Maria te Koppele,
zonder beroep, wonende te Wisch, ter eener, / en Gerharda Willemina Kaalberg, oud zeven en
twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige dochter van de
echtelieden Johannes Hendricus Kaalberg, oud twee en zeventig jaren, landbouwer, en Aleida
Maria Venneman, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Gendringen, die,
alhier tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, ter andere zijde, /
ons overleggende de navolgende stukken: / 1o. een geboorte-extract van den bruidegom; / 2o. een
geboorte-extract van de bruid. / van welk voorgenomen Huwelijk de afkondiging binnen deze Gemeente door middel van aanplakking zonder stuiting heeft plaats gehad op Zaterdag den tienden
April / Gehoord de verklaring der partijen, dat zij elkander tot Echtgenooten aannemen, en dat zij
getrouwelijk al de plichten 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 Hendrikus Joseph van Raaij en Gerharda Willemina Kaalberg door het Huwelijk
zijn vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van de
navolgende uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen, als: / Bernardus Hermanus Horstman, oud vijf
en veertig jaren, molenaar, en Johannes Bernardus Kaalberg, oud dertig jaren, landbouwer, broeder
van de bruid, beiden wonende te Gendringen. / En is dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend
met den bruidegom, de bruid, de ouders der bruid en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Hendricus (Johannes Hendricus) Kaalberg:
12-5-1920: Huwelijksregister gemeente Gendringen, 12-5-1920 No 26 / Op heden, den twaalfden
Mei negentien honderd-twintig, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeentesecretaris
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland,
verschenen in het huis der Gemeente, ten einde een Huwelijk aan te gaan: / Johannes Bernardus
Kaalberg, oud dertig jaren, landbouwer, geboren en wonende te Gendringen, meerderjarige zoon
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van de echtelieden Johannes Hendricus Kaalberg, landbouwer, en Aleida Maria Venneman,
zonder beroep, beiden wonende te Gendringen; ter eener / en Berendina Maria Dieker, oud een en
twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Wisch, meerderjarige dochter van de echtelieden Wilhelmus Dieker, overleden, en Maria Meuleman, oud zestig jaren, zonder beroep, wonende te Wisch, die, alhier tegenwoordig, verklaarde hare toestemming tot dit huwelijk te geven, ter
andere zijde / ons overleggende de navolgende stukken: / 1o. een geboorte-extract van den bruidegom; / 2o. een geboorte-extract van de bruid; / 3o. een overlijdens-extract van haar vader; / 4o. een
bewijs van zonder stuiting afgeloopen huwelijksafkondiging door aanplakking in de gemeente
Wisch op Zaterdag den vier en twintigsten April dezes jaars; / van welk voorgenomen Huwelijk de
afkondiging binnen deze Gemeente door middel van aanplakking zonder stuiting heeft plaats gehad
op Zaterdag den vier en twintigsten April / Gehoord de verklaring der partijen, dat zij elkander tot
Echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk al de plichten 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 Johannes Bernardus Kaalberg en Berendina Maria
Dieker door het Huwelijk zijn vereenigd. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in
tegenwoordigheid van de navolgende uitdrukkelijk daartoe verzochte getuigen, als: / Bernardus
Hermanus Horstman, oud vijf en veertig jaren, molenaar, en Antonius Dieker, oud drie en dertig
jaren, landbouwer, broeder van de bruid, beiden wonende te Gendringen. / En is dezelve, na
voorlezing, door ons onderteekend met den bruidegom, de bruid, de moeder van de bruid en de
getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Johannes Wilhelmus Gerhardus (Johannes Wilhelmus Gerhardus) Kaalberg [Kaalberg]:
30-1-1931: Geboortenregister gemeente Gendringen, 30-1-1931 No 18. / Heden dertig Januari
negentienhonderd-een-en-dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
gemeente Gendringen: Arnoldus Kaalberg, oud negen en twintig jaren, landbouwer, wonende te
Gendringen, die verklaarde, dat op Donderdag negen en twintig Januari dezes jaars, des voormiddags te negen uur, te zijnen huize nummer achttien te Yselhunten, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Theodora Berendina Franken zonder beroep, wonende te Gendringen aan welk kind worden gegeven de voornamen van: Johannes Wilhelmus Gerhardus /
Gedaan in tegenwoordigheid van: Hermanus Wilhelmus Alofs, landbouwer oud drie en vijftig jaren,
wonende te Gendringen en Hendrikus Johannes Bongers, landbouwer, oud een en vijftig jaren,
wonende te Gendringen. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. // [cc 19821999 tB]
– K...: nog geen gegevens.
– Louise, Ludovica: zie sub Johanna Theodora Ludovica
– Maria (Maria) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1067), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 150:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 134
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 3)
– Naam: Maria [Kaalberg]
– Geboortedatum: den 30 Sept 1807
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – KAALBERG (nr. 211-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 44

– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 8 Hend Giebink vertrokken naar Sub No 140. / 9 Jan te Boekhorst vertr
Mei 1828. naar Bergh / No 4 vert naar Sub No 119 // [cc 13-5-2004/7-8-2004 tB]
– Maria Geertruida (Maria Geertruida) Kaalberg:
26-8-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 26-8-1848 No 71. / Heden den Zes en twintigsten der maand Augustus achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Wilhelmus Visser, van beroep daglooner, oud twee en veertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Maria Geertruida Kaalberg, Zyne huisvrouw, op Vrydag den vyf en twintigsten der maand Augustus achttien honderd acht en veertig, des
morgens ten half twaalf uren, ten huize van hem Comparant in Megchelen No. 233, binnen deze
Gemeente, is bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven
van Theodorus. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen
Wilhelm Henrich Eberhard Essing van beroep Verver, oud Zeven en dertig jaren, en Elias Kniest,
van beroep Kleermaker, oud Zeven en twintig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met den Comparant en de getuigen / W Visser / W: Essing / E Kniest /
v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Helena (Maria Helena) Kaalberg:
8-2-1905 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Johannes Kaalberg.
– (0) Kaartnummer: 5613
– (1) Regel- of volgnr.: 4 (van 11 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Kaalberg
– (3) Voornamen: Maria Helena
– (4) Geslacht: v.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: dochter
– (6) Geboortedatum: 8-2-1905
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: –
– (10) Kerkgenootschap: RK
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: –
– (14) Woonplaats: Wals 18
– (15) Inschrijvingsdatum: –
– (16) Afkomstig van: –
– (17) Uitschrijvingsdatum: 29-4-’27
– (18) Vertrokken naar: Doesburg
– (19) Overleden op: –
– (20/21) Aanmerkingen: – // [cc (webfoto) 15-9-2012/24-10-2012 tB]
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– Maria Helena (Maria Helena) Kaalberg:
8-2-1905 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Johannes Kaalberg.
– (0) Kaartnummer: 5613
– (1) Regel- of volgnr.: 8 (van 11 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Kaalberg
– (3) Voornamen: Maria Helena
– (4) Geslacht: v.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: dochter
– (6) Geboortedatum: 8-2-1905
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: –
– (10) Kerkgenootschap: RK
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: –
– (14) Woonplaats: Wals 18
– (15) Inschrijvingsdatum: 31-3-1928
– (16) Afkomstig van: Doesburg
– (17) Uitschrijvingsdatum: –
– (18) Vertrokken naar: –
– (19) Overleden op: –
– (20/21) Aanmerkingen: DSR [of DSK?] 2564 // [cc (webfoto) 15-9-2012/24-10-2012 tB]
– Maria Helena (Maria Helena) Kaalberg:
15-7-1976 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): In dankbare herinnering aan wat zij voor ons is
geweest, delen wij U met droefheid mede, dat vrij onverwacht, voorzien van het sacrament der
zieken, op de leeftijd van 71 jaar is overleden onze dierbare zus, schoonzus en tante Maria Helena
Kaalberg. / Namens de familie. Gendringen: H. Kaalberg [en] W. Kaalberg / Nuland: Zr. Tresina
Kaalberg / Groessen: Fam. Lucassen-Kaalberg / Gendringen: Fam. Heuthorst-Witjes / Ulft: Fam.
Heister-Kaalberg / Neven en nichten / Gendringen, 15 juli 1976 / Veldweg 38 / Daar zij haar
lichaam ter beschikking heeft gesteld voor de medische wetenschap, wordt op dinsdag 20 juli om
10.30 uur een requiemmis opgedragen in de parochiekerk van de H. Martinus te Gendringen. / De
avondwake wordt gehouden op maandag 19 juli ’s avonds om 7.00 uur in de kapel van huize
Thuvine te Duiven. / Gelegenheid tot condoleren: maandagavond na de avondwake in de rekreatiezaal van huize Thuvine en dinsdag na de H. Mis in hotel “Posthuis” te Gendringen. / Deze [kennisgeving] dient tevens ter uitnodiging. // [cc 1982-1999 tB]
– Maria Johanna Theodora (Maria Johanna Theodora) Kaalberg:
18-4-1968: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1053]: [geb./ged.] 3/4-101938: Alexander Johannes Albertus Maria / Parentes: Henricus Marinus Gerritzen et Maria Aleida
Seegers (Azewijn) / Patrini: Antonius Gerritzen et Alberta Gerritzen / Observ.: Confirmatus 10-71946 / Matrimonium contraxit cum Maria Johanna Theodora Kaalberg in ecclesia Si Martini de
Etten die 18 m. Aprilis 1968. // [cc 1982-1999 tB]
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– N.N. Kaalberg:
7-10-1950: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 1304]: [geb./ged.] 7/8-101950: Theodorus Johannes Maria / Parentes: Albertus Theodorus Peters et Maria Wilhelmina
Josepha Wezendonck / Patrini: Johannes Wilhelmus Maria Wezendonck (Doetinchem) et Theodora
Berendina Kaalberg-Franken (Etten) / Observ.: Confirmatus 1-6-1959 / Matrimonium 25-10-1974
Netterden cum Marie Loman. // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. Kaalberg (2x):
15-7-1976 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): In dankbare herinnering aan wat zij voor ons is
geweest, delen wij U met droefheid mede, dat vrij onverwacht, voorzien van het sacrament der
zieken, op de leeftijd van 71 jaar is overleden onze dierbare zus, schoonzus en tante Maria Helena
Kaalberg. / Namens de familie. Gendringen: H. Kaalberg [en] W. Kaalberg / Nuland: Zr. Tresina
Kaalberg / Groessen: Fam. Lucassen-Kaalberg / Gendringen: Fam. Heuthorst-Witjes / Ulft: Fam.
Heister-Kaalberg / Neven en nichten / Gendringen, 15 juli 1976 / Veldweg 38 / Daar zij haar
lichaam ter beschikking heeft gesteld voor de medische wetenschap, wordt op dinsdag 20 juli om
10.30 uur een requiemmis opgedragen in de parochiekerk van de H. Martinus te Gendringen. / De
avondwake wordt gehouden op maandag 19 juli ’s avonds om 7.00 uur in de kapel van huize Thuvine te Duiven. / Gelegenheid tot condoleren: maandagavond na de avondwake in de rekreatiezaal
van huize Thuvine en dinsdag na de H. Mis in hotel “Posthuis” te Gendringen. / Deze [kennisgeving] dient tevens ter uitnodiging. // [cc 1982-1999 tB]
– N.N. von Collenberg:
29-4-1995: Opschrift op een houten bank op het familiekerkhof bij kasteel Slangenburg: “Passmannbank / Aangeboden aan Baronin Edith Rüdt von Collenberg, geb. Passmann t.g.v. het bezoek
van haar en de Heimatverein Hainstadt (Odenwald) aan de Slangenburg en Doetinchem door
Staatsbosbeheer op 29 april 1995. / Ter herinnering aan het goede beheer van huis en goed de
Slangenburg door deze familie van 1895-1945.” / [(genoteerd tijdens een wandeling over het landgoed op 28-9-1997; tB]
– O...: nog geen gegevens.
– P...: nog geen gegevens.
– Q...: nog geen gegevens.
– R...: nog geen gegevens.
– S...: nog geen gegevens.
– Theodora (Dora) Kaalberg:
19-3-1823: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen, onder het kopje (d.d. 25-11-1819):
«... in novâ Ecclesiâ benedictâ in Gendringen» (AHA-volgnr. 822): [sub «1823 baptizati sunt»] 19
Mart: / Jan Berend / F:l: Wilhelmi Geerts et Dorae Kaalberg Par: / Joannes Bernardus Geerts, et
Aleida Teboekhorst Susc: // [cc 26-10-2007/1-2-2008 tB]
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– Theodora (Theodora) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1169), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 163:
– Woonplaats: Wijken
– Huisnummer: 143
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 3)
– Naam: Theodora [Kaalberg]
– Geboortedatum: den 14 August 1813
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6, 7 & 8 vert mei 1827 naar Sub No 165 // [cc 13-5-2004/9-8-2004 tB]
– Theodora (Theodora) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1173), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 163:
– Woonplaats: Wijken
– Huisnummer: 143
– Aantal bewoners: 8 (dit is nr. 7)
– Naam: Theodora Kaalberg
– Geboortedatum: den 18 mei 1804
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 6, 7 & 8 vert mei 1827 naar Sub No 165 // [cc 13-5-2004/9-8-2004 tB]
– Theodora (Theodora) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1187), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 165:
– Woonplaats: Wijken
– Huisnummer: 144 A
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 7)
– Naam: Theodora Kaalberg
– Geboortedatum: Zie Sub No 163
– Godsdienst: –
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: – // [cc 13-5-2004/11-8-2004 tB]
– Theodora (Theodora) Kaalberg:
9-5-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 9-5-1848 No 36 / Heden den negenden der
maand Mei achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Johannes Wilhelmus Geerts, van beroep Linnenwever, oud Zeven en Veertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Theodora Kaalberg Zyne huisvrouw, op Maandag den achtsten der maand Mei achttien honderd acht en veertig, des middags ten
twaalf uren, ten huize van hem Comparant in Wieken No. 144a, binnen deze Gemeente, is bevallen
van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Maria. / Waarvan
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wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Hendrik Slöetjes van beroep
Landbouwer oud Zeven en dertig jaren, en Johannes Kaalberg, van beroep Boerenwerk doende oud
een en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant
en de getuigen / i.W. Geerts / H Slöetjes / J. Kaalberg / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Kaalberg:
29-8-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 29-8-1848 No 74. / Heden den negen en twintigsten der maand Augustus achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van
Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen,
Provincie Gelderland, verschenen / Wessel Hubert Geerligs, van beroep Timmerman, oud dertig
jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Theodora Kaalberg Zyne huisvrouw, op Maandag den acht en twintigsten der maand Augustus achttien honderd acht en veertig,
des middags ten twee uren, ten huize van hem Comparant in Gendringen No. 16 binnen deze
Gemeente, is bevallen van een Kind van het vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven
van Johanna. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen
Johannes Bernadus Nakken, van beroep Kuiper, oud twee en dertig jaren, en Hendricus Wilhelmus
Wessel Geerligs van beroep Timmerman, oud drie en dertig jaren, beide woonachtig in deze
Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke
voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de Getuigen / W H Geerligs / J B Nakken
/ H W W Geerligs / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Theodora (Theodora) Kaalberg:
17-6-1884: Doopboek R.K. kerk Azewijn [1867-1951, AHA-volgnr. 235]: [geb./ged.] 17/17-61884: Hubertus Theod. Jhs. / Parentes: Lambertus Geerlings et Joanna ter Horst (Groot Azewijn) /
Patrini: Arnoldus Kaalberg et Theodora Kaalberg (beiden Groot Azewijn) / Observ.: Die 25 nov.
1920 in ’s Heerenberg matrimonium contraxit cum Elisabeth Th. Hesseling / suppl. no. 61. // [cc
1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Theodorus Johannes) Kaalberg:
13-9-1866 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Johannes Kaalberg.
– (0) Kaartnummer: 5613
– (1) Regel- of volgnr.: 1 (van 11 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Kaalberg
– (3) Voornamen: Theodorus Johannes
– (4) Geslacht: m.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: Hoofd
– (6) Geboortedatum: 13-9-1866
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: H [gehuwd]
– (9) Mutatie/datering: 27-5-1895 te Gendringen
– (10) Kerkgenootschap: RK
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: landbouwer
Deze gegevens zijn gepubliceerd op de site www.genealogiedomein.nl

J.H.G. te Boekhorst – KAALBERG (nr. 211-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 49

– (14) Woonplaats: Wals 18
– (15) Inschrijvingsdatum: –
– (16) Afkomstig van: –
– (17) Uitschrijvingsdatum: –
– (18) Vertrokken naar: –
– (19) Overleden op: 11 Febr 1941 Gendringen Ahzn 37
– (20/21) Aanmerkingen: DSR [of DSK?] 2561 // [cc (webfoto) 15-9-2012/24-10-2012 tB]
– Theodorus Johannes (Theodorus Johannes) Kaalberg:
11-4-1908: Geboortenregister gemeente Gendringen, 11-4-1908 No 84 / Heden den elfden April
negentien honderd-acht, is voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie, Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: / Theodorus Johannes Kaalberg oud eenenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende in deze Gemeente, die verklaarde, dat zijne echtgenoot Maria Gertrudis Nieuwenhuis, zonder beroep op den
tienden April dezes jaars, des nachts ten twee ure, ten huize van hem aangever te Wals nummer
achttien binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, welk kind zal
genaamd worden Helena Grada / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid
van Willem Jonkhans, oud achtenzestig jaren, van beroep gemeentebode en Bernardus Schepers
oud zevenenzestig jaren, van beroep timmerman beiden wonende in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Theodorus Johannes) Kaalberg:
27-3-1911: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 27-3-1911 No. 48 / Heden den zevenentwintigsten Maart negentien honderd-elf, zijn voor ons Wilhelmus Stefanus Tervoert, Gemeente-Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: Johannes Hemming oud zesenvijftig jaren, van beroep landbouwer en Theodorus Johannes Kaalberg oud vierenveertig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze gemeente,
die ons hebben verklaard, dat op den zesentwintigsten Maart dezes jaars, des voormiddags ten half
elf ure, in het huis nummer veertien te Wals binnen deze gemeente, in den ouderdom van
achtenzestig jaren is overleden: Bartjen Borkus, zonder beroep, geboren in de gemeente Wisch en
wonende in deze gemeente weduwe van Gradus Salemink arbeider overleden in deze gemeente;
dochter van de echtelieden Bart Borkus, landbouwer en Johanna Teunissen, zonder beroep beiden
overleden zijnde de plaats van overlijden den aangevers onbekend. / Waarvan wij deze Akte hebben
opgemaakt, en na voorlezing onderteekend met de aangevers. // [cc 1982-1999 tB]
– Theodorus Johannes (Theodorus Johannes) Kaalberg:
1925: Archief gemeente Gendringen, afschrift van ongedateerde huisnummerkaarten (omstreeks
1925?) van de buurtschap De Wals onder Gendringen, met de naam en voornamen van het
gezinshoofd en eventuele andere bijzonderheden: Wals 18. Theodorus Johannes Kaalberg // [cc
1982-1999 tB]
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– Theodorus Johannes (Theodorus Johannes) Kaalberg:
3-6-1980 (bidprentje huisarchief Engelwijk): Gedenk in uw gebed Wilhelmina Maria Gijsbertha
Kaalberg / geboren te Gendringen op 13 december 1911 als dochter van Theodorus Johannes
Kaalberg en Maria Geertruida Nieuwenhuis. / Wilhelmien heeft niet zichzelf gezocht. / Als een
vrome vrouw vond zij in de viering van de eucharistie de kracht haar leven te geven en te delen met
anderen, vooral met haar broer Herman, met wie zij veertig jaar heeft samengewoond op de
boerderij op de Wals en later in hun huis in ’t Veld. / Ofschoon zij een zwakke gezondheid had, was
haar niets te veel. Zij was gastvrij en hartelijk en begaan met het leed van de mensen. / Zij was de
trouwe dienstmaagd, die de lamp van het geloof brandende hield met de olie van haar
dienstbaarheid en wachtte op de terugkomst van haar Heer. / Toen de Heer op 30 mei 1980 voor
haar opendeed, stond zij klaar om met Hem binnen te gaan en bruiloft te vieren. / God, wij danken
U, dat wij iets van uw goedheid en liefde in Wilhelmien mochten ervaren in al die jaren dat wij
samen mochten zijn. / Geef haar de beloning van het eeuwige leven. / Op 3 juni 1980 hebben wij
haar op het kerkhof te Gendringen begraven. / “Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar
wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden”. (Mt. 16,25). / Voor het meeleven tijdens de
ziekte en bij het overlijden van onze lieve zuster, schoonzuster en tante Wilhelmina Maria
Gijsbertha Kaalberg zeggen wij u onze oprechte dank. / Uit aller naam: H. Kaalberg en familie / 3
juni 1980 / Veldweg 38 / 7081 DV Gendringen // [cc 1982-1999 tB]
– Theresia (?) (zr. Tresina) Kaalberg:
15-7-1976 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): In dankbare herinnering aan wat zij voor ons is
geweest, delen wij U met droefheid mede, dat vrij onverwacht, voorzien van het sacrament der zieken, op de leeftijd van 71 jaar is overleden onze dierbare zus, schoonzus en tante Maria Helena
Kaalberg. / Namens de familie. Gendringen: H. Kaalberg [en] W. Kaalberg / Nuland: Zr. Tresina
Kaalberg / Groessen: Fam. Lucassen-Kaalberg / Gendringen: Fam. Heuthorst-Witjes / Ulft: Fam.
Heister-Kaalberg / Neven en nichten / Gendringen, 15 juli 1976 / Veldweg 38 / Daar zij haar lichaam ter beschikking heeft gesteld voor de medische wetenschap, wordt op dinsdag 20 juli om
10.30 uur een requiemmis opgedragen in de parochiekerk van de H. Martinus te Gendringen. / De
avondwake wordt gehouden op maandag 19 juli ’s avonds om 7.00 uur in de kapel van huize Thuvine te Duiven. / Gelegenheid tot condoleren: maandagavond na de avondwake in de rekreatiezaal
van huize Thuvine en dinsdag na de H. Mis in hotel “Posthuis” te Gendringen. / Deze [kennisgeving] dient tevens ter uitnodiging. // [cc 1982-1999 tB]
– U...: nog geen gegevens.
– V...: nog geen gegevens.
– Wesselus (Wessel) Koolberg:
17-6-1807 (bron onbekend): Netterden, getrouwd 17-6-1807: Henricus Heister en Anna Mechtildis
Tigelhoven / get.: Wilhelmus Heister en Wessel Koolberg // [cc 1982-1999 tB]
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– Wesselus (Wessel) Kaalberg:
8-4-1812: Huwelijksregister gemeente Netterden, 8-4-1812 No. 2 / In den jare agtienhonderd en
twalef den agsten April des morgens negen uuren, zijn voor Ons Maire der Gemeente Netterden
Kanton Gendringen Departement van den Boven IJssel verscheenen, Henricus Friesen geboren te
Terborg kanton Terborg Departement van den Boven IJssel, Zeven en twintig jaren Oud, Smit,
wonende in deze Gemeente, jongman Zoon van Barend Friesen Een en Zestig jaren oud Dagloner,
wonende te Terborg Departement van den Boven IJssel hier tegenwoordig en toestemmende; en
Henrica Van [<Koks] Bree overleden te Terborg gelijk blijkt bij Extract van de Maire van Terborg;
En Bernardina Loskamp Zes en twintig jaren Oud, geboren te Gendringen kanton Gendringen
Departement van den Boven IJssel woonachtig in deze Gemeente, jongedochter van Arnoldus
Loskamp, Dekker, Oud Vijf en Zestig jaren wonende te Gendringen Kanton Gendringen
Departement van den Boven IJssel mede hier tegenwoordig en toestemmende en Zephrina Koks
overleden gelijk blijkt bij extract uit het register der overledenen van de Gemeente Gendringen,
afgegeven door de Maire van de Gemeente en Kanton Gendringen Departement van den Boven
IJssel, dewelken ons hebben verzogt om over te gaan tot de Voltrekking van het tusschen hun
ontworpen huwelijk, en waar van de afkondigingen gedaan voor de Hoofdingang van Ons gemeente
huis te weten de Eerste op den Negen en twintigsten Maart en de tweede op den vijfden April des
jaars agtien honderd en twalef des morgens Elf uuren; Geen oppositie tegen gemeld huwelijk bij
ons aangediend zijnde zoo hebben wij voldoende aan hun Verzoek na Voorlezing van alle de
stukken boven genoemd en van hoofdstuk V van den titel van het Civil Wetboek over het huwelijk,
aan de aanstaande echtgenoot en aan de aanstaande echtgenote afgevraagt of zij Elkanderen voor
man en Vrouw willen nemen Elk hunner afzonderlijk en toestemmend geantwoord hebbende, zoo
verklaaren wij in naam der wet dat Henricus Friesen en Bernardina Loskamp in het huwelijk
verbonden zijn waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik te
Raaij Vijftig jaren Oud Boer, Jan Wilting Vijf en dertig jaren Oud Dagloner, Wessel Kaalberg,
Dertig jaren Oud, timmerman, en Evert Giesen twee en Dertig jaren Oud, timmerman allen in deze
Gemeente woonachtig, welke na aan hun gedane Voorlezing, dezelven met ons en de Contracteerende partijen getekend hebben, uitgenomen Evert Giesen als getuigen, en Bernardina Loskamp,
als Vrouw, verklaard hebben niet te kunnen schreiven. Gedaan den Dag Jaar als Boven. // [cc 19821999 tB]
– Wesselus (Wessel) Kaalberg:
30-1-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I
Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 292): 30. Jan: [1815.] / [N.B.: blijkens de
toevoeging van de letter «G:» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Wilhelmus /
filius legitimus Jo~is Kaalberg et Joannae Geurtzen Conj: / Suscepêre Wessel Kaalberg, et Catharina Geurtzen. // [cc 30-5-2007/9-8-2008 tB]
– Wilhelmina Maria Gisberta (Wilhelmina Maria Gijsberta) Kaalberg [Kaalberg]:
13-12-1911 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Johannes Kaalberg.
– (0) Kaartnummer: 5613
– (1) Regel- of volgnr.: 7 (van 11 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Kaalberg
– (3) Voornamen: Wilhelmina Maria Gijsberta
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– (4) Geslacht: v.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: dochter
– (6) Geboortedatum: 13-12-1911
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: –
– (10) Kerkgenootschap: RK
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: –
– (14) Woonplaats: Wals 18
– (15) Inschrijvingsdatum: –
– (16) Afkomstig van: –
– (17) Uitschrijvingsdatum: 26 Jul 39
– (18) Vertrokken naar: Arnhem Dalweg 51
– (19) Overleden op: –
– (20/21) Aanmerkingen: – // [cc (webfoto) 15-9-2012/24-10-2012 tB]
– Wilhelmina Maria Gisberta (Wilhelmina Maria Gijsberta) Kaalberg [Kaalberg]:
13-12-1911 (Archief gem. Gendringen, Gezinskaarten ±1910-1940, invnr. 0167/1395):
N.B.: Het gezinshoofd (bedoeld in kolom 5) is Theodorus Johannes Kaalberg.
– (0) Kaartnummer: 5613
– (1) Regel- of volgnr.: 11 (van 11 regels)
– (2) Geslachtsnaam: Kaalberg
– (3) Voornamen: Wilhelmina Maria Gijsberta
– (4) Geslacht: v.
– (5) Betrekking tot gezinshoofd: dochter
– (6) Geboortedatum: 13 Dec 1911
– (7) Geboorteplaats: Gendringen
– (8) Burgerlijke staat: O [ongehuwd]
– (9) Mutatie/datering: –
– (10) Kerkgenootschap: RK
– (11) Nationaliteit: Ned.
– (12/13) Beroep: d.bode
– (14) Woonplaats: Wals 18
– (15) Inschrijvingsdatum: 14-3-1940
– (16) Afkomstig van: Arnhem Dalweg 51
– (17) Uitschrijvingsdatum: –
– (18) Vertrokken naar: –
– (19) Overleden op: –
– (20/21) Aanmerkingen: DSK 39413 // [cc (webfoto) 15-9-2012/24-10-2012 tB]
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– Wilhelmina Maria Gisbertha (W.) Kaalberg:
15-7-1976 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): In dankbare herinnering aan wat zij voor ons is
geweest, delen wij U met droefheid mede, dat vrij onverwacht, voorzien van het sacrament der
zieken, op de leeftijd van 71 jaar is overleden onze dierbare zus, schoonzus en tante Maria Helena
Kaalberg. / Namens de familie. Gendringen: H. Kaalberg [en] W. Kaalberg / Nuland: Zr. Tresina
Kaalberg / Groessen: Fam. Lucassen-Kaalberg / Gendringen: Fam. Heuthorst-Witjes / Ulft: Fam.
Heister-Kaalberg / Neven en nichten / Gendringen, 15 juli 1976 / Veldweg 38 / Daar zij haar
lichaam ter beschikking heeft gesteld voor de medische wetenschap, wordt op dinsdag 20 juli om
10.30 uur een requiemmis opgedragen in de parochiekerk van de H. Martinus te Gendringen. / De
avondwake wordt gehouden op maandag 19 juli ’s avonds om 7.00 uur in de kapel van huize Thuvine te Duiven. / Gelegenheid tot condoleren: maandagavond na de avondwake in de rekreatiezaal
van huize Thuvine en dinsdag na de H. Mis in hotel “Posthuis” te Gendringen. / Deze [kennisgeving] dient tevens ter uitnodiging. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina Maria Gisbertha (Wilhelmina Maria Gijsbertha) Kaalberg [Kaalberg]:
30-5-1980 (rouwbrief huisarchief Engelwijk): Droevig om haar heengaan, maar dankbaar voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, is van ons weggenomen, na voorzien te zijn van de H. Sakramenten
der zieken, onze lieve zuster, schoonzuster en tante Wilhelmina Maria Gijsbertha Kaalberg / op
de leeftijd van 68 jaar. / Uit aller naam: H. Kaalberg en familie / 30 mei 1980 / Veldweg 38 / 7081
DV Gendringen / Maandagavond om 7.00 uur zal er in de parochiekerk een H. Mis worden opgedragen tot haar intentie. / De gezongen uitvaart zal plaats hebben op dinsdag 3 juni om 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Martinus te Gendringen, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof
aldaar. / Samenkomst in de parochiekerk om 10.25 uur. / Hierbij wordt U uitgenodigd. / De overledene is opgebaard in de aula van het St. Jozefziekenhuis te Doetinchem, gelegenheid tot afscheid
nemen maandagavond na de H. Mis. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmina Maria Gisbertha (Wilhelmina Maria Gijsbertha) Kaalberg [Kaalberg]:
3-6-1980 (bidprentje huisarchief Engelwijk): Gedenk in uw gebed Wilhelmina Maria Gijsbertha
Kaalberg / geboren te Gendringen op 13 december 1911 als dochter van Theodorus Johannes
Kaalberg en Maria Geertruida Nieuwenhuis. / Wilhelmien heeft niet zichzelf gezocht. / Als een
vrome vrouw vond zij in de viering van de eucharistie de kracht haar leven te geven en te delen met
anderen, vooral met haar broer Herman, met wie zij veertig jaar heeft samengewoond op de
boerderij op de Wals en later in hun huis in ’t Veld. / Ofschoon zij een zwakke gezondheid had, was
haar niets te veel. Zij was gastvrij en hartelijk en begaan met het leed van de mensen. / Zij was de
trouwe dienstmaagd, die de lamp van het geloof brandende hield met de olie van haar dienstbaarheid en wachtte op de terugkomst van haar Heer. / Toen de Heer op 30 mei 1980 voor haar
opendeed, stond zij klaar om met Hem binnen te gaan en bruiloft te vieren. / God, wij danken U, dat
wij iets van uw goedheid en liefde in Wilhelmien mochten ervaren in al die jaren dat wij samen
mochten zijn. / Geef haar de beloning van het eeuwige leven. / Op 3 juni 1980 hebben wij haar op
het kerkhof te Gendringen begraven. / “Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn
leven verliest om Mijnentwil zal het vinden”. (Mt. 16,25). / Voor het meeleven tijdens de ziekte en
bij het overlijden van onze lieve zuster, schoonzuster en tante Wilhelmina Maria Gijsbertha Kaalberg zeggen wij u onze oprechte dank. / Uit aller naam: H. Kaalberg en familie / 3 juni 1980 / Veldweg 38 / 7081 DV Gendringen // [cc 1982-1999 tB]
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– Wilhelmus (Wilhelmus) Kaalberg:
30-1-1815: Doopboek 1811-1825 R.K. kerk Ulft en Gendringen (onder het kopje: «â W I Hendriksen Pastore Baptizati in Ulft») (AHA-volgnr. 292): 30. Jan: [1815.] / [N.B.: blijkens de toevoeging
van de letter «G:» in de marge gedoopt te Gendringen; tB] / Baptizatus est Wilhelmus / filius
legitimus Jo~is Kaalberg et Joannae Geurtzen Conj: / Suscepêre Wessel Kaalberg, et Catharina
Geurtzen. // [cc 30-5-2007/9-8-2008 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Kaalberg:
31-1-1815: Geboortenregister gemeente Netterden, 31-1-1815 No 8 / In het jaar achtien honderd
vijftien den een en dertigste Januarij des morgens agt uuren is voor ons vice Burgemeester, in afwezentheid van den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, der Gemeente Netterden,
Provintie Gelderland, in het Gemeente-Huis alhier gecompareert Jan Kaalberg, landbouwer oud
vier en dertig jaren, ons verklarende, dat zijne huisvrouw Johanna Geurtsen oud Zes en dertig
Jaaren op den Negen en twintigste Januarij des avonds om Zes uren is verlost van een Zoon welke
de voornaam van wilhelmus heeft ontvangen; waarvan wij in bijzijn van Jan Kemkes, Landbouwer,
oud vier en vyftig Jaaren, Jan Oostendorp, daglooner oud Negen en veertig Jaaren, bijde alhier
woonagtig, deze acte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend, uitgenoomen Jan Oostendorp, die verklaarde niet te Kunnen Schrijven. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kaalberg:
1826-1836 (AHA-volgnr. 1069), Bevolkingsregister gem. Gendringen, inv.nr. 1344, volgnr. 150:
– Woonplaats: Wals
– Huisnummer: 134
– Aantal bewoners: 11 (dit is nr. 5)
– Naam: Willem [Kaalberg]
– Geboortedatum: den 29 Febr. 1815 (!)
– Godsdienst: Roomsch
– Beroep: –
– Vestiging in de gemeente: –
– Vertrokken of overleden: 8 Hend Giebink vertrokken naar Sub No 140. / 9 Jan te Boekhorst vertr
Mei 1828. naar Bergh / No 4 vert naar Sub No 119 // [cc 13-5-2004/7-8-2004 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Kaalberg:
12-6-1845: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-6-1845 No 78. // Heden den twaalfden der
maand Juny achttien honderd vijf en veertig is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen Wilhelmus Kaalberg, van beroep Landbouwer, oud dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Dorothea Hemming, Zyne huisvrouw, op
Woensdag den elfden der maand Junij achttien honderd vijf en veertig, des middags ten drie uren,
ten huize van hem Comparant in de Wals No 134, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind
van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Franciscus / Waarvan wij deze
acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Gradus van Raaij, van beroep Smid,
oud Zes en dertig jaren, en Albertus Heesen, van beroep daglooner, oud Zes en twintig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te
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zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen // W Kaalberg / G Van Raaij / A B Heesen. / v.Woelderen // [cc (webfoto nr. 57/288) 8-7-2014/15-8-2014 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kaalberg:
12-8-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-8-1848 No 67. / Heden den twaalfden der
maand Augustus achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie
Gelderland, verschenen / Jan Willem te Boekhorst, van beroep Landbouwer oud dertig jaren,
woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Frederik (!) Elisabeth Rosier, Zyne huisvrouw, op Donderdag den tienden der maand Augustus achttien honderd acht en veertig, des avonds
ten half tien uren, ten huize van hem Comparant in de Wals, No. 130, binnen deze Gemeente, is
bevallen van een Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen Zyn gegeven van Jan
Hendrik. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Willem
Seinhorst, van beroep Landbouwer, oud vyf en dertig jaren, en Willem Kaalberg, van beroep
Landbouwer, oud drie en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de
daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend
met den Comparant en de getuigen / J W te Boekhorst / W: Seinhorst / W Kaalberg / v.Woelderen //
[cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kaalberg:
12-8-1848: Geboortenregister gemeente Gendringen, 12-8-1848 No 68. / Heden den twaalfden der
maand Augustus achttien honderd acht en veertig, is voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Heinrich Gervers, van beroep Landbouwer, oud acht en twintig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Hübers, Zyne huisvrouw, op Vrijdag den
elfden der maand Augustus achttien honderd acht en veertig, des middags ten twaalf uren, ten huize
van hem Comparant in de Wals No. 134, binnen deze Gemeente, is bevallen van een Kind van het
vrouwelyk geslacht, waaraan de voornaam is gegeven van Aleida. / Waarvan wij deze acte hebben
opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Willem Seinhorst, van beroep Landbouwer, oud
vijf en dertig jaren, en Willem Kaalberg, van beroep Landbouwer, oud drie en dertig jaren, beide
woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te
zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant en de getuigen / H.
Gervers / W: Seinhorst / W Kaalberg / v.Woelderen // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kaalberg:
11-12-1851: Geboortenregister gemeente Gendringen, 11-12-1851 No 138. / Heden den elfden der
maand December achttien honderd een en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen,
Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Otten, van beroep Landbouwer, oud Zeven en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Johanna Theodora te Poel, Zyne huisvrouw op
Dingsdag den negenden der maand December achttien honderd een en vijftig, des middags ten twee
uren, ten huize van hem Comparant in de Wals No. 134a, binnen deze Gemeente, is bevallen van een
Kind van het mannelyk geslacht, waaraan de voornamen zyn gegeven van Franciscus Antonius. /
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen Petrus Bles, van
beroep Landbouwer, oud acht en veertig jaren, en Willem Kaalberg, van beroep Landbouwer, oud
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Zes en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde dezelve, na in de daartoe bestemde
Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met den Comparant
en de Getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kaalberg:
24-8-1852: Geboortenregister gemeente Gendringen, 24-8-1852 No 91 / Heden den vier en twintigsten der maand Augustus achttien honderd twee en vijftig, is voor ons Daniel Lodewijk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen Johannes Hemming, van beroep Boerenwerk doende, oud vier en veertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke verklaarde, dat Theodora Otten, zijne huisvrouw,
op Maandag den drie en twintigsten der maand Augustus achttien honderd twee en vijftig, des
middags ten twaalf uren, ten huize van hem Comparant in de Wals N o. 133, binnen deze Gemeente,
is bevallen van een Kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen zijn gegeven van
Maria Berendina. / Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van de getuigen
Willem Seinhorst, van beroep Landbouwer, oud negen en dertig jaren, en Willem Kaalberg, van
beroep Landbouwer, oud Zeven en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, zijnde
dezelve, na in de daartoe bestemde Registers ingeschreven te zijn, na duidelijke voorlezing, door
ons onderteekend met den Comparant en de getuigen. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Willem) Kaalberg:
6-6-1854: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 6-6-1854 No 59. / Heden den Zesden der
maand Juny achttien honderd vier en vijftig, zijn voor ons Daniel Lodewyk van Woelderen, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen / Willem Kaalberg, van beroep Landbouwer, oud negen en dertig jaren, / en Hendrik Gervers, van beroep Landbouwer, oud acht en Zestig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke aan ons verklaarden dat op Maandag den vijfden der maand Juny achttien honderd
vier en vijftig, des morgens ten negen uren, in het huis No. 133 in de Wals, binnen deze Gemeente,
in den ouderdom van een jaar en negen maanden is overleden Maria Berendina Hemming, zonder
beroep, geboren en woonachtig geweest in deze Gemeente, dochter van Johannes Hemming,
Boerenwerk doende, en Theodora Otten, ehelieden in deze Gemeente woonachtig. / En hebben wij
hiervan deze Acte opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers ingeschreven; zijnde
dezelve, na duidelijke voorlezing, door ons onderteekend met de Comparanten. // [cc 1982-1999 tB]
– Wilhelmus (Wilhelmus) Kaalberg:
29-3-1911: Overlijdensregister gemeente Gendringen, 29-3-1911 No. 49 / Heden den negenentwintigsten Maart negentien honderd-elf, zijn voor ons Thomas Hermanus Evers, Ambtenaar ter Secretarie Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gendringen, Provincie Gelderland, verschenen: [#Johann] [doorhaling van een geschreven woord in de vijfde regel van boven goedgekeurd] Johan Herman te Boekhorst oud zevenenvijftig jaren, van beroep landbouwer en Hendrik Jan
Lieftink oud achtendertig jaren, van beroep landbouwer beiden wonende in deze gemeente, die ons
hebben verklaard, dat op den negenentwintigsten Maart dezes jaars, des morgens ten half drie ure,
in het huis nummer achttien te Wals binnen deze gemeente, in den ouderdom van tweeentachtig
jaren is overleden: Catharina Salemink, zonder beroep, geboren in de gemeente Bergh en wonende
in deze gemeente weduwe van Wilhelmus Kaalberg landbouwer overleden in deze gemeente;
dochter van de echtelieden Johannes Salemink, landbouwer en Helena Nijland, zonder beroep,
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beiden overleden in deze gemeente. / Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, en na voorlezing
onderteekend met de aangevers. // [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 15 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)
– 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)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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)
– 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)
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– Heister (ook Heyster e.d.), editie 24-2 (G)
– Heinen (ook Heynen e.d.), editie 84-1 (G)
– Helmes (ook Helmers e.d.), editie 194-1 (G)
– Hengeveld (ook Hengelveld e.d.), editie 108-1 (G)
– Hengsterman (ook Hincksterman e.d.), editie 170-1 (G)
– Hesselink (ook Esselink, Hesling, Klein Hesseling, Klynhesseling e.d.), editie 22-2 (G)
– Hiddink (ook Hidding e.d.), editie 26-2 (G)
– Hieltjes (ook Heiltjes e.d.), editie 103-1 (G)
– Huis Bergh (inleiding/inventaris) (A)
– Huiskes (ook Hueskes e.d.), editie 134-1 (G)
– Hulshof (ook Hulshoff e.d.), editie 158-1 (G)
– Inventaris (met inleiding) Archief Huis Bergh (A)
– Inventaris archief Huis Bergh (suppl. 1957) (H)
– Jansen te Drempt (periode 1772-1873), editie 165-1 (G)
– Jolink (ook Joolink e.d.), editie 27-2 (G)
– Kaak (ook Kaaks e.d.), editie 201-1 (G)
– Kaalberg (ook Colberg e.d.), editie 211-1 (G)
– Kamp (ook van der Kamp e.d.), editie 79-1 (G)
– Keizer (ook Keyser e.d.), editie 189-1 (G)
– Kelderman (ook Kellerman e.d.), editie 59-2 (G)
– Kerkkamp (ook Kerkamp e.d.), editie 177-1 (G)
– Kets (ook Ketz e.d.), editie 109-1 (G)
– Keurentjes (ook Korntjes e.d.), editie 192-1 (G)
– Kip (ook Kiep, Kips e.d.), editie 124-1 (G)
– Kok (ook Kock e.d.), editie 64-1 (G)
– Koldewei (ook Coldewei e.d.), editie 21-2 (G)
– Kolenbrander (ook Colenbrander e.d.), editie 111-1 (G)
– Konink (ook Koning, Keuning e.d.), editie 39-2 (G)
– Kraaienbrink (ook Kreyenbrink e.d.), editie 30-2 (G)
– Kraaienvanger (ook Kraayvanger e.d.), editie 157-1 (G)
– Kroes (ook Croesen e.d.), editie 41-2 (G)
– Kruisberg (bevolkingsregister Ambt-Doetinchem) (G)
– Leusink (ook Luessink e.d.), editie 67-2 (G)
– Leuverink (ook Loverink e.d.), editie 83-2 (G)
– Lieftink (ook Liefting e.d.), editie 140-1 (G)
– Loo (ook Looyen e.d.), editie 135-1 (G)
– Looman (ook Lomans e.d.), editie 131-1 (G)
– Loor (ook Lohr e.d.), editie 65-1 (G)
– Lovink (ook Loevink e.d.), editie 73-1 (G)
– Lubbers (ook Lubberts e.d.), editie 142-1 (G)
– Lucassen (ook Lukassen e.d.), editie 58-1 (G)
– Lutherse gemeente Doetinchem (ledenlijst 1840), editie 168 (G)
– Maandag (familiedossier), editie 17-2 (G)
– ter Maat (ook Termaat e.d.), editie 150-1 (G)
– Masselink (ook Maslink e.d.), editie 139-1 (G)
– 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)
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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)
Spekkink (ook Spekking e.d.), editie 137-1 (G)
Spier (ook Spiertz e.d.), editie 209-1 (G)
Stapelbroek (ook Stekkelbroek e.d.), editie 57-1 (G)
Starink (ook Staring e.d.), editie 20-2 (G)
Steenbergen (ook Steenberg e.d.), editie 125-1 (G)
Steentjes (ook Steintjes, Stijntjes e.d.), editie 164-1 (G)
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)

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

J.H.G. te Boekhorst – KAALBERG (nr. 211-1 in de reeks AHA-dossiers) – pag. 62

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

Thomassen (ook Tomassen e.d.), editie 38-2 (G)
Ticheloven (ook Tiggelavond e.d.), editie 171-1 (G)
Tuenter (ook Tuunder e.d.), editie 191-1 (G)
Tijdink (ook Teiting e.d.), editie 210-1 (G)
Ubbink (ook Obbink e.d.), editie 91-1 (G)
Ulft (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Varsseveld (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Veldhorst (ook Velthorst e.d.), editie 75-1 (G)
Vels (ook Fels e.d.), editie 85-1 (G)
Venneman (ook Veenemans e.d.), editie 172-1 (G)
Verkoop van Berghse goederen in 1838 (G)
Vieberink (ook Fieberink e.d.), editie 179-1 (G)
Vinkenborg (ook Vinkenburg e.d.), editie 114-1 (G)
Vinkenvleugel (ook Finkeflugel e.d.), editie 207-1 (G)
Vlaswinkel (ook Flusswinkel e.d.), editie 76-1 (G)
Vogel (ook Voogel e.d.), editie 88-1 (G)
Vorentjes (ook Veurentjes e.d.), editie 98-1 (G)
Vriezelaar (ook Friselder e.d.), editie 44-1 (G)
Wageningen (akten van de burgerlijke stand e.d.) (G)
Wanrooy (ook Wanrooi e.d.), editie 110-1 (G)
Wassink (ook Groot Wassink e.d.), editie 200-1 (G)
te Welscher (ook Welsker e.d.), editie 102-2 (G)
Wenink (ook Weenink e.d.), editie 99-1 (G)
Westendorp (ook Westrop e.d.), editie 180-1 (G)
Weyers (algemeen, ook Wijers e.d.), editie 61-2 (G)
Weyers te Drempt (ook Wijers e.d.), editie 161-1 (G)
Weyman (ook Weideman e.d.), editie 196-1 (G)
Wichman (ook Wiegman e.d.), editie 187-1 (G)
Wildenbeest (ook Wildebeest e.d.), editie 45-1 (G)
Winterink (ook Wintering e.d.), editie 198-1 (G)
Wissink (ook Wissing e.d.), editie 147-1 (G)
Wolsink (ook Woltsing e.d.), editie 130-1 (G)
Zadelhof (ook van Zadelhoff e.d.), editie 152-1 (G)
Zeevalkink (ook Chevalking e.d.), editie 116-1 (G)
Zoutelande (overlijdensakten 1811, 1815-1819, 1830) (G)
Zweekhorst (ook Sweekhorst e.d.), editie 167-1 (G)
Zweers (ook Sweers e.d.), editie 15-2 (G)

In de serie AHA-dossiers verschijnen nu en dan nieuwe publicaties en updates van eerdere uitgaven. U kunt ze vinden via
de homepage van deze website. Houd bij het gebruik van de zoekknop rekening met eventuele spellingvarianten.
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