Gemeentearchief Wageningen
Inventaris van

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN

Nederduits-Gereformeerde Gemeente
Dopen
1661-1663

Doopboeken, 1667-1811, 3 delen.
1661.
1667 - 1687
1662.
1688 - 1780
1663.
1781 - mrt. 1811

Trouwen
1664.

Trouwboek, feb. 1737 - 1811, 1813-1815, 1 deel.

Begraven
1665.x

Register van de ontvangst door de kerk-rentmeester wegens het overluiden en begraven, 1640-17xx, 1 deel
N.B. Deze inschrijvingen bevinden zich verspreid in de kerkerekeningen in het
archief van de Hervormde Kerkvoogdij, inv. nr. ald. 40.

1665.3

Register van de ontvangst door de koster wegens begraafrechten etc.,
1712-1785, 1 deel
N.B. Fotokopie van het register uit het archief van de Hervormde Kerkvoogdij,
inv. nr. ald. 195.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
1665.

begraven lijken, 1713-1752
betaalde boeten wegens lijken welke niet binnen de gestelde tijd
zijn begraven, 1712-1758
betaalde boeten wegens het begraven van lijken buiten de
jurisdictie, 1716-1778
verkochte graven in de kerk, 1714-1784
‘inlagen’ in de kerk, 1714-1761
vergeven en verkochte stoelen in de kerk, 1714-1785

Register van de ontvangst door de koster wegens begraafrechten etc.,
1760-1780, 1 deel.
N.B. In dit deel zijn bovendien opgetekend ontvangsten wegens het verhuren en
verkopen van zitplaatsen in de kerk, alsmede verschotten van de koster.

a.
b.
c.

ontvangst wegens het overluiden, 1760-1780.
ontvangst wegens het begraven, 1762-1780.
ontvangst wegens het begraven buiten het schependom,
1761-1780.

1666.

Register van overledenen en begravenen, jan. 1776 - okt. 1811, 1 deel.
N.B . Hierin is een hiaat van feb. 1795 - feb. 1797.

Rooms-Katholieke Gemeente
N.B. Deze gemeente is opgericht in 1729. Behalve Wageningen omvatte
zij Renkum, Heelsum, Doorwerth, Bennekom, geheel of ten dele Rhenen
en een deel van Ede, o.a. de Buurschap Manen. Vóór 1729 zie onder
Indoornik.
N.B. De registers zijn in het Latijn geschreven.

Dopen en Trouwen
1667.

Doop- en trouwboek, 1680-1797, 1 deel.
a.
Doopinschrijvingen, juli 1680 - jan. 1797, met hiaten.
N.B. Het gedeelte 1680-1727 is overgeschreven uit de aantekeningen van
Ph. Tuchscheer, pastoor te Grunsfoort. Hierin zijn hiaten van jan. 1722 juli 1723 en van mrt. 1725 - juli 1726. Vergelijking met het register van
Indoornik blijft noodzakelijk, want het afschrift is niet volledig. Ook nog
enige tijd na 1727 bevat het Indoornikse register Wageningse doopaantekeningen.

b.
1668.

Trouwinschrijvingen, nov. 1729 - okt. 1796.

Doopboek, feb. 1797 - mrt. 1811, 1 deel.
N.B. Bevat voorin ‘elucidationes tot de evangeliën’.

1669.

Trouwboek, mei 1797 - feb. 1811, 1 band.

Joodse Gemeente
1670.

Geboorteregister van de Joodse Gemeente te Wageningen, 1757-1810,
1 deel.

Burgerlijke Gemeente
Trouwen
1671.

Trouwboek, 1715-1806, 1 deel.
a.
Trouwboek voor het gerecht, 1715, 1723, 1741.
b.
Trouwakten van Joden voor de magistraat, 1772-1780.
c.
Trouwboek van huwelijkscommissarissen, 1796-1806.

1672.

Trouwboek van huwelijkscommissarissen, 1807 - mrt. 1811, 1 deel.

1673-1674.

Trouwboeken van huwelijkscommissarissen, 1802-1811,
deel.
1673.
nov. 1802 - nov. 1803
1674.
jan. 1805 - mrt. 1811

1675.

Bijlagen bij huwelijksinschrijvingen (inv. nr. 1673), 1802-1803,
1 omslag.

1 band en 1

Begraven
1676.

Maandelijkse opgaven van overledenen en begravenen, door de aanspreker ter secretarie ingediend, 1797-1810, met bijgevoegde memorie
van begraven lijken, 1795-1797, 1 pak [verbroken lias].

1677.

Register van overledenen en begravenen, opgemaakt uit de lijsten door
de aanspreker ter secretarie ingediend, 1760-1765, 1797-1805, 1 deel.

Gequalificeerde
Begraven
1678.

Register van aangegeven lijken, 1806-1811, 1 deel.

8888.

Register van Joden die in Wageningen begraven zijn, 1727-1759.
1 katern.
N.B. Opgesteld i.v.m. de aan de stad toekomende impost, die per 1760 werd
afgeschaft.
N.B. Een transcriptie is gepubliceerd in het boek ‘Hier ligt begraven. De oude
Joodse begraafplaats van Wageningen’ (Zutphen 2018).
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