Overzicht van
Archieven van de Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand te Wageningen

1811 - 1969
1969
N.B. Dit overzicht betreft de openbare akten van de Burgerlijke Stand die bij het Gemeentearchief
Wageningen zijn te raadplegen. De akten worden pas na verloop van een wettelijk geregelde termijn
openbaar. Die termijnen zijn als volgt:
Geboorteakten
na 100 jaar
Huwelijksakten
na 75 jaar
Overlijdensakten
na 50 jaar.
De niet openbare akten bevinden zich nog bij de afdeling Burgerzaken. Omdat de akten met meer jaren in
één band werden ingebonden, kan het zijn dat reeds openbare akten zich toch nog niet bij het
Gemeentearchief bevinden. Wilt u die toch inzien, dan kan dat meestal na overleg met de medewerkers
van het Gemeentearchief en Burgerzaken.
Onderstaande akten (inv. nrs. 1.1. - 2.2.) zijn op microfiches in te zien in de studiezaal.

Dit overzicht geeft de stand weer per 2 januari 2020

1.

Akten

1.1.

Registers van geboorteakten 1811-1919.

1.2.

Registers van huwelijksakten 1811-1944.

1.3.

Registers van overlijdensakten 1811-1969.

2.

Tienjarentafels
(Indexen per 10 jaar op de verschillende akten)
N.B. De tafels van 1811-1822 zijn opgenomen in de registers van die jaren. Op de
studiezaal zijn van die tafels fotokopieën aanwezig.

2.1.

Tienjarentafels van geboorten 1823-1922.

2.2.

Tienjarentafels van huwelijken 1823-1932,
Achtjarentafel van huwelijken 1933-1940.

2.3.

Tienjarentafels van overlijden 1823-1932,
Achtjarentafel 1933-1940,
Tienjarentafels 1941-1970.

3.

Registers en afkondigingen van ondertrouw

3-11.

Registers van opneming in ondertrouw, 1811-1827, met hiaten.
3. 1811.
4. 1814.
5. 1820.
6. 1821.
7. 1823.
8. 1824.
9. 1825.
10. 1826.
11. 1827.

12-16.

Afkondigingen van ondertrouw te Wageningen, 1824-1827, met nadere toegang. 4
omslagen en 1 stuk
12. 1820-1824, nrs. 1-23
13. 1825,
nrs. 24-49
14. 1826,
nrs. 50-93
15. 1827,
nrs. 94-120
16. Staat van afkondigingen, chronologisch geordend, met verwijzing naar
volgnummer, opgemaakt in 1974. 1 stuk

4.

Registers van naamsaanneming en -bijvoeging

17.

Register van naamsaanneming door joden, 1811-1812. 1 katern
N.B. 2 exemplaren van gelijke inhoud

18-19.

Registers van aanneming van geslachtsnamen, 1812, 1826. 2 delen
18. 1812. N.B. 2 exemplaren van gelijke inhoud.
19. 1826.

20.

Register van bijvoeging van geslachtsnamen, 1831. 1 katern
N.B. Betreft uitsluitend de bijvoeging van de geslachtsnaam Cuperus achter die van
Freijs voor Willemina Angelica Freijs.

5.

Register van afgegeven extracten

21.

Register van afgegeven extracten uit doop- en begraafregisters en uit akten van de
burgerlijke stand, 1816-1864. 1 deel
Inhoudsopgave:
- extracten uit begraaf- en overlijdensregisters, 1816-1832.
- extracten uit doop-, geboorte, begraaf- en overlijdensregisters, 1833-1864.
- (achterin) extracten uit doop- en geboorteregisters, 1816-1832.

