
 
 
Veendam: Lijst van Ingezetenen 1811-1820. 
Dit bestand bevat de namen van de hoofdbewoner en 
inwonende mannen. Letter van de wijk, geboortejaar en 
plaats en religie. 
Bestand: pdf; aantal pagina’s: 217. 
Inclusief scans. 

 

 

                                                                                                 Transcriptie: Henk Boon en René Middel                                        Gedigitaliseerde bestanden, december 2012. 

 
Veendam: Lijst van Ingezetenen 1826-1834. 
Dit bestand bevat de namen van de mannelijke 
ingezetenen, hun beroep en geboortedatum. 
Bestand: pdf; aantal pagina’s: 7. 
Inclusief scans. 
 

 
 
Veendam: Algemeen Inschrijvings register der 
Bevolking vanaf 1811. 
Dit register bevat meer dan 6000 namen. 
De bewoners zijn ingedeeld per huisnummer en wijk. 
Bevat complete gezinnen en overige inwonende(n). 
Bestand: pdf; aantal pagina’s: 383.  Inclusief scans. 
 

 
 
Wildervank: Lidmaten Hervormde Gemeente 
Wildervank 1702 – 1854. 
Bestand: pdf; aantal pagina’s: 315. 
Inclusief foto’s. 
 

 
 

DIGITALE BESTANDEN. 
 
Genealogie is een prachtige hobby. Veel gege-
vens zijn te vinden in de diverse gemeentear-
chieven, regionale en historische centra. 
 
Soms is het handig bepaalde bronnen thuis in 
alle rust te kunnen bekijken. 
 
Een aantal bronnen betreffende Veendam en 
Wildervank is samen met anderen gedigita-
liseerd. 
 
De bestanden zijn te raadplegen in een Word- 
of pdf-bestand. 
Een aantal bronnen is ingevoerd in een dbase-
bestand.  
 
Gegevens en foto’s van grafmonumenten uit 
de regio zijn via internet te vinden: 
De begraafplaats bij de Hervormde Kerk van 
Veendam: 
http://www.kerkhofveendam.nl
De begraafplaats van Ommelanderwijk en 
Zuidwending: 
http://www.kerkhof-ommelanderwijk-
zuidwending.nl
 
Mocht u meer informatie wensen over de 
gedigitaliseerde bestanden, dan kunt u 
contact opnemen met: 
 
Henk Boon, 
Troelstraweg 21, 
9801 KR Zuidhorn. 
e-mail: boonh@hetnet.nl
website: http://home.kpn.nl/f2hboonjh
of 
René Middel: 
http://www.Middel.org
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Notulenboek van de kerkenraad van de Lutherse 
gemeente Wildervank 1756 – 1813. 
De CD bevat de transcriptie van de periode 1756 – 1813. 
en tevens foto’s van de periode 1813-1868. 
Bestand: pdf; aantal pagina’s 808. 
Afbeeldingen: 475 in jpg (1756-1868). 
 

 

 
 
RA Wildervank 1687 – 1811. 
De DVD bevat de transcriptie van de verzegelingen van 
het Rechterlijk Archief van het kerspel Wildervank. 
Het totaal betreft zo’n 8923 verzegelingen. 
Bestand: pdf; aantal pagina’s 2771. 
Inclusief foto’s van de verzegelingen in .jpg 
Verkrijgbaar als: 
DVD 1687-1811 (geheel RA Wildervank), 
of DVD1 1687-1771 (4670 verzegelingen), 
of DVD2 1771-1811 (4253 verzegelingen). 

 
 
Wildervank doopboek 1729 - 1821.  
Het beschadigde doopboek is aangevuld met gegevens 
tussen [  ] met een bronvermelding betreffende de 
gevonden aanvulling. 
Bestand: Worddoc. Tevens in dbf-formaat. 
Gesorteerd: chronologisch, op naam kind, vader en 
moeder. Inclusief foto’s van doopboek 1729-1803. 
 

 
 
Veendam doopboek 1655 - 1812. 
De transcriptie bevat 16417 dopen; totaal inclusief 
ouder(s) zo’n 48500 namen. 
Gesorteerd: chronologisch, op naam kind, vader en 
moeder. 
Bestand: Worddocument 421 pagina’s/dBase. 
 

 

 
 
Wildervank Volkstelling 1840 
De Volkstelling Wildervank bevat de namen van 4800 
personen, wonende in Wildervank en het daaronder 
vallende Borgercompagnie, Stadskanaal, Westerdiep en de 
personen wonende in schepen. 
Bestand: Pdf; aantal pagina’s 195. 
Inclusief scans. 
 
Ook beschikbaar: 
 
Doopboek Nwe Pekela 1704-1811: 
Worddocument en pdf-bestand. 
 
Diaconierekeningen Nieuwe Pekela 
1739 – 1812. 
525 foto’s in .jpg. 
 
Kerkenhandelingen Nieuwe Pekela 
1726 – 1766. 
283 foto’s in .jpg. 
 
RA Nieuwe Pekela hc’s 1705-1811 
Worddocument en pdf 
 
In bewerking: 
 
Wildervank: Bev. register 1860-70 
Wildervank: aanvullingen doopboek (NH) 
Nieuwe Pekela: Rechterlijk Archief 
Over de gruppe: dtb Weener 

                                                                                                 Transcriptie: Henk Boon en René Middel                                        Gedigitaliseerde bestanden, december 2012. 


