
COLLECTIE VAN DOKTER DAS 
 

Voordat men in de collectie Das kan gaan zoeken, moet men er voor zorgen de gegevens 
tussen 2005 en ca. 1800 compleet te hebben. 
Te beginnen bij zichzelf: achternaam, voornamen, geboortedatum en plaats, eventueel 
huwelijksdatum en verdere gegevens die men belangrijk vindt.  
Daarna verzamelt men de gegevens van ouders, grootouders en eventueel overgrootouders, 
zoals naam, voornaam, geboortedata en plaats, huwelijksdata en plaats, eventueel 
overlijdensdata en plaats. Veel gegevens zijn nog wel bekend in de familie, bijvoorbeeld in 
trouwboekjes van ouders, geboorte, huwelijks en overlijdenskaarten, advertenties, bidprentjes, 
die men bewaarde. 
Meer gegevens moet men in de archieven zoeken. Raadpleeg het internet voor de plaatsen en 
openingstijden van deze archieven. Van de gemeente Winterswijk zijn de Burgerlijke Stand 
en het Bevolkingsregister op microfiche in de bibliotheek van Winterswijk aanwezig. Het is 
aan te raden ook Genlias te raadplegen. 
Daarna kan men in de gegevens van de Collectie van dokter Das gaan zoeken. 
 
Men kan beginnen te kijken of er al een “stamboom” aanwezig is, die aansluit op de eigen 
gegevens door in dit bestand te zoeken op de naam die men nodig heeft. Deze bestanden zijn 
alfabetisch gerangschikt.  
 
Deze bestanden zijn in Pro-gen gemaakt en overgezet naar een Wordbestand. In de originele 
stamboomfragmenten van dokter Das staat de nu bovenaanstaande persoon onder in de 
tekening als oudste persoon weergegeven. In de digitale versie is dit stamboomfragment 
gemaakt in een parenteel (bovenaan de oudste persoon, met al zijn nakomelingen voorzover 
dr. Das deze vermeld heeft). Dus de stamboomfragmenten zijn digitaal omgekeerd 
weergegeven. 
 
De gegevens zijn zo exact mogelijk weergegeven, met uitzondering van enkele fouten, die 
hier zoveel mogelijk hersteld of van een opmerking voorzien zijn. Het is soms niet helemaal 
duidelijk of dr. Das met het huwelijk voor 1811 trouwen of ondertrouwen bedoeld. 
Aangehouden is trouwen, maar kan dus ook ondertrouw zijn. Alleen wanneer dit exact weer 
gegeven is, is dit vermeld. Tevens is ook niet duidelijk in de stamboomfragmenten te zien of 
bij het overlijden bedoeld wordt overlijden of begraven, vermeld wordt (overlijden/begraven) 
achter de betreffende datum. Na 1811 zijn ook de huwelijksdata vermeld volgens de 
Burgerlijke Stand. In de bestanden wordt achter de naam van de persoon vaak buurtschap in 
hoofdletters, vetgedrukt en tussen haakjes vermeld. De alias staat ook tussen haakjes vermeld, 
maar niet vetgedrukt. Enkele opmerkingen, aanvullingen zijn toegevoegd voor de 
duidelijkheid. 
 


