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Abstract
Between continuity and change. The introduction of the civil registry office (burgerlijke
stand) in 1811
The introduction of the civil registry office – burgerlijke stand – in 1811 is often considered
a significant caesura in the registration of personal data. While in previous centuries the
church mainly performed this duty, the government took the task upon itself after 1811. However, this article asserts that this was in fact an instance of remarkable continuity. Already
in the seventeenth and eighteenth century, the government issued laws to ensure accurate
registration by the church and to protect the legal identification of citizens. As this contribution shows, it was precisely with regard to this matter that an increase in centralisation took
place. Until 1750, it was primarily the local authorities that laid down rules on the registration
of persons. In the second half of the eighteenth century, provincial legislation increasingly
came into force, and the civil registry was introduced nationally in 1811.
Keywords: Early Modern Period, Church and State, Legislation, Centralisation, Civil Registry Office,
Personal Registration

Voor genealogen is er, zo lijkt het wel eens,
maar een jaartal écht belangrijk: 1811, het
jaar dat de burgerlijke stand werd ingevoerd. Heel vreemd is dat niet. Wie op
zoek is naar familiegegevens na 1811 komt
in eerste instantie terecht bij de akten van

de burgerlijke stand; wie onderzoek doet
in de jaren daarvoor vindt zijn startpunt
in de doop-, trouw- en begraafregisters.2
Geen wonder dat onderzoeksgidsen en
websites die helpen bij het opzetten van
een stamboomonderzoek het jaar 1811

1 Het onderzoek voor deze publicatie werd gedaan
tijdens een fellowship bij het Nationaal Archief te
Den Haag, 2018-2019.

2 Hierna aangeduid als ‘dtb-registers’ of ‘dtb-boeken’.
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Samuel Muller Fz. (1848-1922), gemeentearchivaris in Utrecht van 1874 tot 1918 en rijksarchivaris van de
provincie Utrecht van 1879 tot 1920.
A.C. Thomann, Het Utrechts Archief, Utrecht, Catalogusnummer 105798

vrijwel zonder uitzondering bestempelen
als een belangrijke cesuur.3
De invoering van de burgerlijke stand
heeft onder historici niet veel aandacht
gekregen. Het zijn vooral archivarissen
geweest die hierover hebben geschreven.
Daarbij draaide het regelmatig om de
3 Zie bijvoorbeeld de website van de Nederlandse
Genealogische Vereniging (NGV), www.ontdekjouwverhaal.nl, pagina: ‘Onderzoek mijn verhaal’ (geraadpleegd december 2019).

vraag of de dtb-boeken, die in 1811 door
de overheid van de kerken waren opgeëist, niet terug moesten naar hun oorspronkelijke eigenaren.4 Om die kwestie,
4 Eric Ketelaar, Archiving people. A social history of
Dutch archives (’s-Gravenhage 2020) 28a. Zie vooral:
R. Fruin, ‘De oude doop-, trouw- en begraafboeken’, Nederlandsch Archievenblad 11 (1902-1903) 79-88; R. Fruin,
‘Boekbespreking’, Nederlandsch Archievenblad 14 (19051906) 116-121; R. Fruin, De archiefwet 1918. Staatsblad no.
378, Tweede stuk (Alphen aan den Rijn 1920) 88-89.
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Isabella Henriëtte van Eeghen (1913-1996), historicus en adjunct-archivaris van het Gemeentearchief
van Amsterdam van 1944 tot 1978.
Martin Alberts, Stadsarchief Amsterdam

en andere vragen, goed te beantwoorden,
was het belangrijk om onderzoek te doen
naar de voorgeschiedenis en de overname
van de registers in verschillende gemeenten, zo stelde de Utrechtse archivaris Samuel Muller Fz. in 1909.5 Bijna veertig jaar
later, in 1948, constateerde historicus en
archivaris Isabella H. van Eeghen in een

uitvoerig artikel over de Amsterdamse
situatie dat de woorden van Muller maar
weinig weerklank hadden gevonden.6
En inderdaad, wie de spaarzame literatuur overziet, moet constateren dat de
aandacht vooral is uitgegaan naar de situatie in afzonderlijke gewesten of steden.
De meeste gegevens zijn te vinden in de

5 S. Muller Fz., ‘De overneming der oude kerkregisters door de ambtenaars van den burgerlijke stand en
hare rechtsgevolgen’, Nederlandsch Archievenblad 17
(1908-1909) 31-56, aldaar 56.

6 I.H. van Eeghen, ‘De doop-, trouw- en begraafboeken te Amsterdam voor de invoering van de burgerlijke stand’, Nederlands Archievenblad 52 (1947-1948)
31-42, 66-76, 123-132, aldaar 31.
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inleidingen op de inventarissen van de
dtb-registers, die verschenen nadat de
boeken in 1919 waren overgebracht naar
de rijksarchieven van de verschillende
provincies. Het resultaat is een interessante, maar tegelijkertijd versnipperde
hoeveelheid archiefvondsten. Wanneer
we deze talrijke gegevens combineren en
nauwkeurig analyseren, leidt dit echter
tot zeer verrassende resultaten en komt
een aantal bredere thematieken naar voren.
Allereerst wordt duidelijk dat het ijkpunt ‘1811’ reeds een lange voorgeschiedenis kende. De kerk hield al eeuwenlang
bepaalde persoonsgegevens bij, bijvoorbeeld van gedoopte kinderen, gehuwde
echtparen of leden van de gemeente. In
de zeventiende, en zeker in de achttiende
eeuw ging de overheid zich echter steeds
vaker met deze kerkelijke registratie bemoeien. De invoering van de burgerlijke
stand gaat dan ook nadrukkelijk over de
verhouding tussen kerk en overheid ten
tijde van de Republiek. Daarnaast raakt dit
onderzoek aan nog een ander belangrijk
thema, namelijk dat van bestuurlijke centralisering. Lange tijd waren het vooral de
lokale overheden die wetten met betrekking tot persoonsregistratie uitvaardigden. Vanaf het midden van de achttiende
eeuw verschoof dit naar de gewesten en
uiteindelijk naar het nationale niveau.
In deze bijdrage zal vooral worden gekeken naar de vraag in hoeverre de invoering van de burgerlijke stand nu werkelijk
een breuk betekende in de registratie van
persoonsgegevens. Door wie en hoe werden voor 1811 gegevens rond dopen, trouwen en begraven bijgehouden? Daarnaast
komt de relatie tussen kerk en overheid
aan bod. Welke regels werden er in de
loop van de tijd uitgevaardigd, gebeurde

dat alleen door de overheid of was ook de
kerk hierbij betrokken? Wat veranderde er
precies op het moment dat de registers in
1811 werden gevorderd en hoe reageerden
de kerkbestuurders op de nieuwe situatie?

De burgerlijke stand
Op 20 september 1792 werd in Frankrijk
een wet van kracht waarin werd bepaald
dat de kerken hun ‘actes de naissances,
mariages et décès’ uiterlijk op 1 januari 1793 dienden in te leveren bij het gemeentehuis, om te dienen als retroacta
van de nieuw ingestelde ‘état civil’. In het
vervolg zouden geboortes, huwelijken,
echtscheidingen en overlijdens worden
geregistreerd door de overheid. In 1796
werd deze wetgeving ook ingevoerd in de
Zuidelijke Nederlanden, grote delen van
Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, gebieden die door Frankrijk waren ingelijfd.7
In 1810 ging het Koninkrijk Holland op in
7 Muller, ‘De overneming’, 32-33. Uitvoerig over de
Franse wet op de burgerlijke stand: G.J. Heederik, Van
kasboekregister tot burgerlijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken,
geboorte en sterfte (Meppel 1973) 146-152. Over de Zuidelijke Nederlanden: A. Cosemans, ‘Volkstellingen,
burgerlijke stand en mémoires in Brabant onder het
Franse regime en in het Verenigd Koninkrijk (17951829)’, Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Handelingen
XVII (1963) 47-66, m.n. 61-64. Betreffende Limburg:
A.J.A. Flament, ‘De burgerlijke stand voor de invoering der Fransche wet van 20 september 1792’, Verslagen omtrent ’s Rijks Oude Archieven XLII (1919) Tweede
deel, 445-576; J.M. van de Venne, Beschrijving van
de doop-, trouw- en begraafboeken (overlijdensregisters) in de provincie Limburg, dagtekenende van vóór
de invoering van de burgerlijke stand (’s-Gravenhage
1953) 9-12. Betreffende Zeeuws-Vlaanderen: Abr. Mulder, Retroacta van den burgerlijken stand in Zeeland
(’s-Gravenhage 1925) XXXII-XXXIII.
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De eerste akte van de burgerlijke stand in Nederland, de overlijdensakte van Marie Miessen, opgemaakt
op 4 juli 1796 in Margraten. Later werd in blauw an 6 toegevoegd. Dit is foutief, volgens de Franse revolutionaire kalender was het an 4.
Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht, Burgerlijke Stand in Limburg: Margraten, inv. nr. 2
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het Franse Keizerrijk en werd de Code Napoléon van kracht in de Nederlandse departementen. Op 1 januari 1811 werd deze
ingevoerd in Noord-Brabant, Zeeland, de
Bommelerwaard, het Land van Maas en
Waal en de stad Nijmegen en op 1 maart
1811 in de overige gebieden.8 Kort daarna
werden de kerkelijke dtb-registers door de
overheid gevorderd.
De invoering van de burgerlijke stand
ging in tal van plaatsen, zeker op het platteland, gepaard met moeilijkheden.9 Veel
kerkbestuurders – over hun reactie later meer – weigerden hun registers af te
staan. Wanneer de administratie wel werd
overgedragen, ontstonden vaak nieuwe
problemen. Zo kwamen kerkelijke grenzen niet altijd overeen met gemeentegrenzen. Waar dienden in een dergelijk
geval de boeken te worden ingeleverd?
Deze kwestie speelde met name bij kerken
die in dunbevolkte gebieden een regiofunctie vervulden10 en bij katholieke kerken die vaak door gelovigen uit de wijde
omtrek werden bezocht. Dat laatste was
bijvoorbeeld het geval in het Utrechtse
dorp Westbroek. Hier meldde de maire op
14 maart 1812 aan de onderprefect dat hij
inmiddels beschikte over alle dtb-boeken
van de gereformeerden. Van de katholieken had hij geen gegevens, aangezien de

8 R.F. Vulsma, Geboekt van wieg tot graf. Burgerlijke
stand, bevolkingsregister en dtb (4e druk; ’s-Gravenhage 1984) 5.
9 Henk Boels, ‘“De moeder aller registraties”. Voorgeschiedenis en invoering van de burgerlijke stand in
Nederland in 1811, gezien vanuit Gronings perspectief’, Pro Memorie 15 (2013) 87-112, aldaar 102-111.
10 A. Pathuis en E.J. Werkman, Beschrijving van de
doop-, trouw- en begraafboeken, enz. in de provincies
Groningen en Drente, dagtekenende van vóór de invoering van de burgerlijke stand (’s-Gravenhage 1953)
13-14.

leden van die gezindte diensten bezochten ‘te Utrecht, Maarssen en elders’. Het
had volgens de maire ook weinig zin die
doopboeken te vorderen. Er viel nauwelijks uit op te maken wie er woonachtig
was in Westbroek.11
Problemen ontstonden ook bij de inrichting van de burgerlijke stand. Van iedere inwoner moesten allerlei gegevens
worden vastgelegd op speciaal daarvoor
ontworpen formulieren. Ambtenaren
begrepen de nieuwe documenten echter
niet, of vulden ze niet volledig in. Tekenend is de situatie in Jutphaas, een dorp
iets ten zuiden van Utrecht, waar het gerecht in de veronderstelling verkeerde dat
kon worden volstaan met het noteren van
het geboortejaar van alle inwoners. Toen
bleek dat ook de geboortedatum moest
worden opgeschreven, werden alle ingezetenen opgeroepen deze door te geven.
Veel dorpelingen – ‘voor al de arbijders’ –
lieten echter niets van zich horen, klaagde
de maire in een brief aan de onderprefect.
Het zou nog wel even duren voor hij alle
gegevens compleet had.12
De uitvoering van de nieuwe regels, en
dan met name rond de huwelijken, zorgde
eveneens voor verwarring. Klaas Pieters
Nap en Bieke Tonnis uit het Groningse
Nieuw-Scheemda wilden graag trouwen
en vroegen de predikant om hun huwelijk volgens oud gebruik in de kerk af te
kondigen. De dominee antwoordde dat
dit niet meer mogelijk was; eerst diende
11 Het Utrechts Archief (HUA), Utrecht, Archieven
van de onderprefecturen van de arrondissementen
Utrecht en Amersfoort 1811-1813, inv.nr. 215: brief van
de maire van Westbroek, 14 maart 1812.
12 HUA, Onderprefecturen van de arrondissementen
Utrecht en Amersfoort, inv.nr. 215: brief van de maire
van Jutphaas en Gein, in antwoord op een rappèl van
de onderprefect van 28 juni 1811.
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Het doopregister van de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch begint in het jaar 1565 en bevat enkele oudere
inschrijvingen uit de jaren 1558-1562.
Erfgoed ’s-Hertogenbosch, DTB-boeken ’s-Hertogenbosch, Rooms-katholieke parochie Sint Jan, inv. nr. 2
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een burgerlijk huwelijk te worden gesloten, pas daarna konden ze voor de kerk
trouwen. Voor de ambtenaren van de gemeente Scheemda was dit echter een heel
nieuwe situatie. Na consultering van het
wetboek bleek dat de huwelijkssluiting
moest worden gedaan door de officier van
de burgerlijke stand. Maar hoe? Ten einde
raad werd informatie ingewonnen bij de
prefect, die ten slotte uitkomst bood.13
Niet alle predikanten waren overigens zo
opmerkzaam als die van Nieuw-Scheemda. De dominee van Nieuweschans, in het
noordoosten van Groningen, voltrok op
17 maart 1811 nog een huwelijk. Dat was
niet volgens de wettelijke richtlijnen en
dus werd het op 22 oktober van datzelfde
jaar door de ambtenaar van de burgerlijke
stand overgedaan.14
Een deel van de problemen bij de huwelijksvoltrekkingen was terug te voeren
op het feit dat de personen die wilden
trouwen een geboortebewijs moesten tonen. Aangezien de burgerlijke stand nog
niet beschikte over een eigen archief, was
men toch weer aangewezen op de kerk.
Maar wat als de doop niet stond ingeschreven? In het geval van Grietje Geerts uit het
Groningse Pekela werd dat opgelost door
zeven getuigen in de leeftijd van 31 tot
70 jaar in te schakelen die voor de vrederechter verklaarden dat Grietje altijd had
gezegd dat ze op 3 oktober 1788 was geboren. Een van de getuigen was zelfs bij de
geboorte aanwezig geweest en had haar in
de kerk ten doop gedragen. Voor de vrederechter was het duidelijk: hij tekende een
13 J.P. Koers, ‘De “familieregering” Stheeman aan
de wieg van de gemeente Scheemda’, Duvekoater 24
(2011) nr. 48, 16-20, aldaar 19; Boels, ‘“De moeder aller
registraties’”, 105.
14 Pathuis en Werkman, Beschrijving, 11.

zogenaamde ‘akte van bekendheid’ en het
huwelijk kon worden gesloten.15
Wie deze gang van zaken rond de invoering van de burgerlijke stand overziet,
krijgt gemakkelijk de indruk dat de registratie van persoonsgegevens voor de
overheid een geheel nieuwe en ietwat onwennige aangelegenheid was. Soms duurde het jaren voordat alles soepel verliep.
Toch werden er al ten tijde van de Republiek door de overheid persoonsgegevens
bijgehouden. Die constatering roept verschillende vragen op. Allereerst: hoe was
in de zeventiende en achttiende eeuw de
registratie van dopen, trouwen en begraven geregeld? En vervolgens: in hoeverre
vormde ‘1811’ nu werkelijk een breuk in de
geschiedenis?

Registraties voor 1811
Al in de eerste helft van de zestiende eeuw
waren er kerken waar de priester aantekening maakte van de doop van pasgeborenen of van de sluiting van een huwelijk.
Uit Gouda zijn bijvoorbeeld excerpten
bekend uit een doopboek, in Bergen op
Zoom, Doesburg, Deventer, Groningen en
Nederweert werd een trouwregister bijgehouden, terwijl de Utrechtse parochie
van St. Nicolaas beschikte over een ‘pastoirs boeck’ dat overigens al in 1535 zoek
was.16 Tijdens het Concilie van Trente in
15 Koers, ‘De “familieregering” Stheeman’, 19.
16 Algemeen: Vulsma, Geboekt van wieg tot graf,
29-31; Gouda: K. Goudriaan en B.J. Ibelings, ‘Een menigte poorters en inwoners’ in: P.H.A.M. Abels e.a.
(red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis
(Hilversum 2002) 37-49, aldaar 43. Bergen op Zoom:
R. F[ruin], ‘Oude trouwboeken’, Nederlandsch Archievenblad 14 (1905-1906) 179; Mulder, Retroacta,
XV. Deventer: J.F.A. Boer, ‘Het huwelijksregister van
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1563 werd officieel besloten dat priesters
in het vervolg dopen en huwelijken dienden vast te leggen. Naast de naam van de
dopeling moesten ook de doopdatum en
de namen van ouders en doopgetuigen
worden vermeld. Huwelijken mochten alleen worden ingezegend door de priester,
in tegenwoordigheid van twee of meer
getuigen. Dit om clandestiene huwelijken
en de daaruit voortvloeiende problemen
rond erfenissen tegen te gaan. De gereformeerde synodes van de zestiende en
zeventiende eeuw namen vergelijkbare
besluiten en benadrukten keer op keer
dat het belangrijk was goede aantekening
te maken van de gedoopten, gehuwden en
lidmaten van de gemeente.17
Het bijhouden van de doopregisters
gebeurde in de meeste plaatsen door de
kerk, bijvoorbeeld door de predikant of
de koster. Alle aansporingen van kerkelijke vergaderingen ten spijt, gebeurde
dat niet overal even consciëntieus. Zeker
zestiende- en zeventiende-eeuwse doopboeken vertonen nogal eens fouten en hiaten. In Dordrecht bestond bijvoorbeeld
jarenlang de gewoonte om doopbriefjes

– het briefje dat de predikant voor of tijdens de doopplechtigheid kreeg overhandigd en waarop de naam van de dopeling
stond18 – op te sparen, om deze later in
te schrijven in het doopboek. Gevolg was
dat de precieze data vaak niet meer te
achterhalen waren of, veel erger, briefjes
geheel verloren gingen. Dat laatste moet
het geval geweest zijn bij de beroemdste
zoon van Dordrecht, Johan de Witt, wiens
doop nergens werd aangetekend. In 1628
beloofden de Dordtse predikanten beterschap: vanaf dat moment werd strikter
genoteerd aan wie en in welke maand het
sacrament was bediend.19
Liet de kerkelijke administratie in de
steden soms al te wensen over, op het platteland was het vaak nog veel droeviger gesteld. Zo werd in de Drentse kerkorde van
1638 vastgelegd dat de predikanten een
doopboek moesten bijhouden, iets wat
in Gasselte, Meppel en Zuidlaren op dat
moment al gebeurde. De eerste gemeente
die daadwerkelijk gehoor gaf aan deze
verordening was Coevorden in 1656, de
overige plaatsen volgden pas na 1672.20 In
andere gewesten was het vaak niet anders,

Deventer uit 1542, het oudste trouwboek in ons land’,
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 1
(1947) 113-118. Doesburg: Ketelaar, Archiving people,
26a. Groningen: Pathuis en Werkman, Beschrijving, 7.
Nederweert: Ketelaar, Archiving people, 26a. Utrecht:
R. van Royen, Beschrijving van de doop-, trouw-, begraafboeken, overlijdensregisters enz. in de provincie
Utrecht, dateerende van voor de invoering van den burgerlijken stand (’s-Gravenhage 1930) 18, nt. 3.
17 H.J. Olthuis, De doopspraktijk der gereformeerde
kerken in Nederland 1568-1816 (Utrecht 1908) 213-124;
Heederik, Van kasboekregister tot burgerlijke stand,
92-96 en 122-128; Henk Looijesteijn en Marco H.D.
van Leeuwen, ‘Establishing and registering identity in
the Dutch Republic’ in: Keith Breckenridge en Simon
Szreter (red.), Registration and recognition. Documenting the person in world history. Proceedings of the British Academy 182 (2012) 211-251, aldaar 214-215.

18 In sommige gemeenten moest de vader van de dopeling zich vooraf melden bij de koster/schoolmeester, die het doopbriefje samenstelde. Het briefje werd
vervolgens voor of tijdens de doop overhandigd aan
de predikant. Zie: Mulder, Retroacta, XI.
19 Hubert Nusteling, ‘De bevolking: van raadsels
naar oplossingen’ in: Willem Frijhoff, Hubert Nusteling en Marijke Spies (red.), Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 (Hilversum 1998) 72-108, aldaar
85-88; H.P.H. Nusteling, E. Havers en Th. van der Weegen, Van de wieg tot het graf. Statistische reeksen voor
de demografie van Dordrecht 1574-1811. Dordtse bronnen 2 (Dordrecht 2008) 18.
20 P. Brood, Inventaris van de doop-, trouw-, overlijdens- en begraafregisters van voor 1811 in de provincie
Drenthe, tevens bevattende registers van aanneming
van geslachtsnamen in origineel en in kopie (Groningen 1979) V.
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hoewel veel afhing van de persoon die de
registers bijhield. Koster D. Klinkert uit
het kustdorp Scheveningen verontschuldigde zich zelfs voor de ontbrekende gegevens, door in 1710 in sierlijke letters aan
het doopboek toe te voegen:
Den Leser ofte ondersoeker der dopelinge zal bevinden datter verscheijde
Namen niet te vinden zijn in dit boek
uijt oorsake datter noijt geen briefjes
gebragt wierden alser kinderen ten doop
gebragt wierde hebbende tot dien eijnde
veele moeijten aangewend dog tot nog
toe kunnen bekomen.21

Ook door katholieken en doopsgezinden
werden al sinds de zestiende eeuw aantekeningen gemaakt van de dopelingen,
terwijl joden vaak een besnijdenisregister bijhielden. Ook hier geldt weer dat de
plaatselijke verschillen groot waren. Bij
de katholieken was, zeker op het platteland, vaak sprake van rondreizende predikers die de dopen soms wel, maar veel
vaker niet of nauwelijks registreerden.
De pastoors van het Utrechtse Abcoude
deden het wel en doopten tussen 1573 en
1578 kinderen uit meer dan dertig omliggende dorpen en gehuchten. De pastoor
van Ootmarsum, een dorpje in het oosten
van Overijssel, was daarentegen veel summierder in zijn aantekeningen. Hij noteerde in 1682 dat hij ongeveer twaalf kinderen had gedoopt maar dat hij hun namen,
op verzoek van de ouders had weggelaten.
Die waren namelijk bang om beboet te
21 Haags Gemeentearchief, Den Haag, Doop-, trouwen begraafboeken ’s-Gravenhage, Scheveningen en
Loosduinen, inv.nr. 384, pag. 355; J.C. Vermaas, Geschiedenis van Scheveningen II (’s-Gravenhage 1926)
284.

worden, aangezien de rooms-katholieke
godsdienst was verboden.22
In de meeste gevallen werden doopboeken bijgehouden door de kerk, maar
er waren zeker uitzonderingen. Op het
platteland was het vaak een door de overheid aangestelde schoolmeester die deze
administratieve taak vervulde. Nu waren
veel schoolmeesters ook als koster in de
kerk actief, maar de praktijk in het Overijsselse Steenwijk laat zien dat de magistraat van dit plattelandsstadje zichzelf
beschouwde als eigenaar van de doopregisters. Niet voor niets diende de koster
die in 1750 werd ontslagen, zijn administratie in te leveren op het raadhuis.23
Anders dan bij registratie van doopplechtigheden was de overheid veel nadrukkelijker betrokken bij huwelijken.
Sinds de Reformatie lag de wetgeving in
huwelijkszaken bij de Staten van de verschillende gewesten. Trouwlustigen dienden, voorafgaand aan het huwelijk, zich te
melden bij de magistraat of de predikant,
met het verzoek de huwelijkse geboden
op te tekenen die vervolgens driemaal van
het stadhuis of in de kerk werden afgekondigd. In sommige grotere steden – Amsterdam, Leiden, Den Haag, Enkhuizen,
Hoorn, Gouda en Groningen – verliep de
ondertrouw via speciale functionarissen

22 A.J.A. Flament, ‘Het doop-, trouw- en sterfregister
van Abcoude 1573-’78, later als zoodanig gebruikt voor
de St. Mathiaskerk te Maastricht 1580-’85 bewaard in ’t
Rijksarchief in Limburg’, Archief voor de Geschiedenis
van het Aartsbisdom Utrecht XL (1914) 93-176, aldaar
96-97; F.M. Hendriks, Beschrijving van de doop-, trouwen begraafboeken, de registers van aangegeven lijken
enz. in Overijssel, dagtekenende van vóór de invoering
van de burgerlijke stand (’s-Gravenhage 1952) 6.
23 P. Berends, ‘Doop-, trouw- en doodboeken in
Overijssel’, Nederlandsch Archievenblad 26 (1917-1918)
134-140, aldaar 138.
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Het dorp Bommenede, op een prent van Pieter Hendricksz Schut, 1654. Dit plaatsje op het eiland
Schouwen-Duiveland behoorde tot 1687 tot het gewest Holland en dus gold hier niet de Zeeuwse, maar
de Hollandse huwelijkswetgeving. Zeeuwen die niet wilden trouwen voor de gereformeerde kerk, konden hier in het huwelijk treden voor de lokale magistraat.
Delft University of Technology, Map 167

die de ondertrouw registreerden, de zogenaamde commissarissen van huwelijkse
zaken. Elders gebeurde het ook wel door
de schout, schepenen of burgemeesters.24 Op het platteland was de verdeling
meestal zo dat niet-gereformeerden voor
de magistraat in ondertrouw gingen, terwijl gereformeerden dat voor de kerkenraad deden. Vervolgens kon het huwelijk
plaatsvinden, waarbij bruidsparen in de
24 Manon van der Heijden, Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht, 1550-1700 (Amsterdam 1998) 37-40.

meeste gewesten de keuze hadden te
trouwen in de gereformeerde kerk, die als
publieke kerk open stond voor iedereen,
of voor de magistraat.
Niet in alle gewesten speelde de overheid zo’n grote rol in de huwelijkssluitingen. Het beste voorbeeld is Zeeland waar
in 1583 een ordonnantie werd aangenomen waarin werd geregeld dat de gereformeerde kerk het monopolie had op
het sluiten van rechtsgeldige huwelijken.
Een situatie die overigens herhaaldelijk
tot ongenoegen leidde onder de predikanten die ook personen moesten trouwen
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die ‘onghedoopt, (…) in belijdenisse ongeloovich ofte in leven goddeloos’ waren.
Met de regelmaat van de klok keerde de
kwestie terug op de kerkelijke vergaderingen en werden de Staten – met weinig
resultaat – opgeroepen hier iets aan te
doen.25 Vooral ook omdat andersgezinden
probeerden te ontsnappen aan de gereformeerde huwelijksgeboden door te trouwen buiten het gewest. Bijvoorbeeld in de
Generaliteitslanden of zelfs in de Spaanse
Nederlanden. Op Schouwen-Duiveland
vormde het plaatsje Bommenede een
bekend toevluchtsoord. Dit dorp werd
gerekend tot Holland en dus gold hier de
huwelijkswetgeving van dit gewest, wat
het mogelijk maakte voor de lokale magistraat te trouwen. Als antwoord hierop
probeerden de burgemeesters van Zierikzee in 1632 om via de Staten het schepenhuwelijk in Zeeland in te voeren. Dat mislukte, maar in de loop van de tijd werd het
in verschillende plaatsten toch mogelijk
voor de overheid te trouwen.26
Begrafenissen, ten slotte, vonden tijdens de Republiek vrijwel altijd in of
naast de gereformeerde kerk plaats. De
uitvoering was meestal in handen van de
kerkmeesters die werden aangesteld door
de overheid en verantwoordelijk waren
voor de kerk en het kerkhof. Wanneer ze
begraafboeken bijhielden, gebeurde dat
vaak om de eigenaren van de graven of
de begraafrechten vast te leggen.27 In een
25 Mulder, Retroacta, XVI-XXI; Fred van Lieburg, Een
eiland na de Reformatie. Schouwen-Duiveland 15721700 (Amsterdam 2011) 239-248.
26 Mulder, Retroacta, XXI-XXII; Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie, 248-249.
27 A.Th. van Deursen, ‘Kerk of parochie? De kerkmeesters en de dood ten tijde van de Republiek’,
Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1976) 531-537; Arjan
Nobel, ‘‘Which of them do belong to the parish or not’.

grote stad als Amsterdam hadden de kerkmeesters die taak weer gedelegeerd aan
de grafmakers, meestal de koster.28 Uit de
beraadslagingen van de synodes gehouden aan het einde van de zestiende eeuw,
wordt duidelijk dat de kerk het begraven
nadrukkelijk zag als een overheidstaak.
Al in 1574 werd in Dordrecht afgesproken
dat de predikanten de magistraten zouden ‘bidden datse den graefmaeckeren
ofte den gheenen die last daer van hebben beveelen boeck te houden van allen
den gheenen die afsterven, op datmen
altijdts als het noot doet vereijsschen can
wie daer ghestorven is.’ Overigens besloot
men tijdens diezelfde vergadering dat de
dominees wel de namen van de overleden
lidmaten zouden noteren, iets wat enkele
jaren later tijdens de synode van Middelburg in 1581 weer overbodig werd geacht.29
Veel hing af van de individuele predikant.
De predikant van Nieuw-Scheemda noteerde zelfs de overleden doopsgezinden,
maar de situatie in het Drentse Gieten is
misschien wel het treffendst. Dominee
Costerus, die in 1733 naar de gemeente
kwam, hield de begrafenissen van alle
dorpelingen nauwkeurig bij, maar toen
hij in 1739 vertrok, noteerde zijn opvolger:
‘Dit als onnodig, heb ik niet vervolgt’.30
Wanneer we de registratie van dopen,
huwelijken en begrafenissen ten tijde van
de Republiek overzien, dan moeten we
The changing rural parish in the Dutch Republic after the Reformation’ in: Andrew Spicer (red.), Parish
churches in the early modern world (Farnham 2016)
179-198, aldaar 186-189.
28 Van Eeghen, ‘De doop-, trouw- en begraafboeken’,
124.
29 L. Rutgers, Acta van de Nederlandsche synoden der
zestiende eeuw (’s-Gravenhage 1899) 139 en 453.
30 Pathuis en Werkman, Beschrijving, 10; Brood, Inventaris, VI.
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concluderen dat dit, los van de lokale verscheidenheid, geen zaak was van de kerk
alleen. De overheid was vooral betrokken
bij de administratie van begrafenissen en
huwelijken, maar zelfs dopelingen werden
soms door de magistraten geregistreerd.
Daarnaast hielden overheden van tal van
specifieke groepen gegevens bij, bijvoorbeeld van poorters, armen of wezen. Historicus Henk Looijesteijn en socioloog Marco
van Leeuwen wezen erop dat de overheid,
als het ging om persoonsregistratie, niet
zozeer geïnteresseerd was in bevolkingsaantallen. Sterker, daar bestonden soms
zelfs bezwaren tegen. Zo hielden stedelijke
regenten graag geheim dat ze, op basis van
hun inwonertal, minder invloed zouden
moeten hebben dan de politieke praktijk
suggereerde. Daarnaast, niet onbelangrijk,
was er nog altijd het voorbeeld van de Bijbelse koning David die was gestraft omdat
hij een volkstelling had laten houden. Redenen om wel gegevens te verzamelen, waren vaak financieel of juridisch van aard.
Men gebruikte ze bijvoorbeeld om belastingen te innen of toezicht te houden op
clandestiene huwelijken.31 Vandaar dat, zoals we zullen zien, de overheid in de zeventiende en achttiende eeuw in toenemende
mate invloed probeerde uit te oefenen op
de kerkelijke registratie.

Toenemende overheidsinvloed
Het bijhouden van de kerkelijke registers
vereiste een goede administratie. In verschillende steden namen kerkenraden al
31 Looijesteijn en Van Leeuwen, ‘Registering identity’, 219-220, die ook uitvoerig allerlei vormen van persoonsregistratie de revue laten passeren, bijvoorbeeld
door gilden, de VOC of de WIC.

vroeg in de zeventiende eeuw maatregelen om de zorgvuldigheid te garanderen.
Bijvoorbeeld door de acta van tijd tot tijd
te visiteren. Bij een dergelijke controle
werden de registers vergeleken met de geliasseerde doopbriefjes en werd gekeken
of de namen van de gedoopten overeenstemden. De gereformeerden in Amsterdam deden dat in 1611, een praktijk die al
snel werd overgenomen door andere kerkelijke gezindten in de stad. In deze periode horen we ook al geluiden over doopboeken die kwijt waren. De Waalse kerk
miste in 1622 twee registers, terwijl in 1628
van de kansel van de Evangelisch-Lutherse gemeente werd afgekondigd dat het
doopboek was zoekgeraakt, in de hoop
dat iemand het zou terug bezorgen.32
Als het ging om veranderingen in
doopboeken dan was het in Amsterdam
in eerste instantie vooral de kerkenraad
die hier op toezag. In 1633 horen we echter
over een wijziging die werd aangebracht
op last van de schepenen. Enkele jaren
later gebeurde hetzelfde, nu op bevel van
de burgemeesters. In de loop van de jaren werd de overheidsbemoeienis steeds
sterker en in de achttiende eeuw was het
voornamelijk het college van burgemeesters dat optrad als de bevoegde autoriteit
bij het aanbrengen van veranderingen.33
In andere steden zien we in deze periode een vergelijkbare tendens.34 Heel
32 Van Eeghen, ‘De doop-, trouw- en begraafboeken’,
32.
33 Ibidem, 32-34.
34 Voorbeelden uit Leiden: F.C.J. Ketelaar, ‘Verbetering van doop-, trouw- en begraafboeken’, Gens Nostra
25 (1970) 27-29. Eveneens verschenen in: N.A. Hamers,
M.J. van ’t Kruijs en R.F. Vulsma (red.), Bij ons in de
familie. Genealogische en heraldische bloemlezing uit
Gens Nostra 1945-1970 (Amsterdam [1979]) 15-17; Voorbeelden uit Utrecht: Muller, ‘De overneming’, 50-53.
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verwonderlijk is dat niet. Een uittreksel
uit een doopboek kon bijvoorbeeld dienen als bewijs van goed gedrag, terwijl
extracten uit dtb-registers vaak werden
gebruikt als juridisch bewijsmiddel in een
publiek proces. Voor het verkrijgen daarvan bestond zelfs een aparte uitdrukking:
‘zijn doopceel lichten’.35 Het kwam overigens wel eens voor dat de rechtbank ook
andere bewijsstukken accepteerde, zoals
in Utrecht waar een zekere Gerrit Langelaar in 1711 zijn geboortedatum bewees
aan de hand van een aantekening die zijn
vader had gemaakt in de familiebijbel.36
Dergelijke uitzonderingen kwamen voor,
maar gewoonlijk waren het de dtb-extracten die dienden als bewijs.
Het belang van een goede administratie was dus groot: aantekeningen konden
verstrekkende, vaak financiële gevolgen
hebben. Een goed voorbeeld vormen de
kwesties die te maken hadden met onwettige kinderen. Mannen die te boek
waren gesteld als vader van een onecht
kind, meldden zich met regelmaat bij de
kerkenraad met het verzoek hun naam uit
het doopregister te schrappen. Wanneer
dit niet gebeurde, zouden ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het
onderhoud van het kind. In veel gevallen
werden zij meteen doorverwezen naar
de lokale magistraten. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Leiden, waar een zekere Maria Meijnderts in 1709 na haar bevalling
stadsgenoot Pieter van Raaphorst aanwees als de vader van haar kind. Op die
manier kwam het ook in het doopboek te
staan. Toen dit Robbert van Raaphorst, de
35 Olthuis, De doopspraktijk, 216; Ketelaar, Archiving
people, 26b-27a.
36 W.S., ‘Familiebijbel als bewijsstuk’, Gens Nostra 49
(1994) 430.

vader van Pieter, ter ore kwam, wendde hij
zich tot de kerkenraad met het verzoek de
naam van zijn zoon te schrappen. Volgens
de predikant was dat een overheidszaak,
waarop Van Raaphorst een rekest stuurde
naar het gerecht waarin hij stelde dat zijn
zoon nog maar zestien jaar was en zich zeker niet had ingelaten ‘met soo een straethoer als sy was’. Van Raaphorst kreeg gelijk
en de naam verdween uit het register.37
In de loop van de achttiende eeuw
werd de schriftelijke onderbouwing van
gerechtelijke stukken belangrijker en
daarmee ook steeds vaker ingezien dat
dtb-registers de rechtszekerheid van burgers beschermden. Vandaar dat verschillende stedelijke overheden niet alleen
de beslisbevoegdheid rond aanpassingen
naar zich toetrokken, maar ook regels gingen stellen die een goede administratie
garandeerden. Dat begon vaak met besluiten over de registratie van niet-gereformeerden. Zo besloten de burgemeesters
van Amsterdam in 1714 dat de doopsgezinden geboorteboeken moesten gaan bijhouden. Het gebeurde namelijk regelmatig dat leden van deze kerkelijke gezindte
het poorterschap wilden verwerven, maar
niet konden bewijzen dat hun vader ook
werkelijk hun vader was. De inschrijvingen in het geboorteregister zouden, zo
besloot het stadsbestuur, in het vervolg
worden gezien als behoorlijk bewijs.38
37 Ketelaar, ‘Verbetering van doop-, trouw- en begraafboeken’, 27.
38 Van Eeghen, ‘De doop-, trouw- en begraafboeken’,
34. Extracten uit doop- of lidmatenregisters waren
vaak cruciaal bij het verwerven van poorterschap, bijvoorbeeld om afstamming van een poorter te kunnen
bewijzen of om te laten zien dat men tot de gereformeerde religie behoorde. Dat laatste was voorwaarde
in verschillende steden, met name in het oosten van
de Republiek, zoals Arnhem, Deventer, Nijmegen,
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Het stadsbestuur van Zwolle ging in 1727
beduidend verder. Hier werden doopsgezinden, joden, katholieken en lutheranen
verplicht om hun kinderen binnen zes dagen na de geboorte aan te geven bij de secretarie, waar ze werden ingeschreven.39
Een volgende stap was dat in sommige
steden kerkgenootschappen werden verplicht om zogenaamde contraregisters
bij te houden. Naast het originele boek
moest een tweede register worden opgemaakt dat bestemd was voor de stedelijke
overheid. De magistraat van Amsterdam
besloot in 1785 alle kerkelijke gezindten
aan te zeggen dat zij twee keer per jaar –
eind juni en eind december – een lijst met
namen van alle dopelingen of geborenen
dienden in te leveren. Deze gegevens zouden worden bewaard in de charterkamer
van de stad. De gereformeerde kerkenraad
toonde niet het minste bezwaar. Sterker,
in het vervolg werd de gebruikelijke visitatie gecombineerd met de overdracht van
de gegevens aan de lokale overheid.40
Hoewel de uitwerking per stad verschilde, werden ook in steden als Utrecht
(1739), Zwolle (1773) en Groningen (1783)
Utrecht en Zwolle. In Den Bosch was inschrijving in
het doopboek helemaal cruciaal: iemand kreeg dan
automatisch het poorterrecht. Zie: Maarten Prak,
‘The politics of intolerance: citizenship and religion
in the Dutch Republic (seventeenth to eighteenth
centuries)’ in: R. Po-Chia Hsia en H.F.K. van Nierop
(red.), Calvinism and religious toleration in the Dutch
Golden Age (Cambridge 2002) 159-175; Betreffende ’sHertogenbosch: Maarten Prak, Republikeinse veelheid,
democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het
revolutietijdvak, ’s-Hertogenbosch 1770-1820 (Nijmegen
1999) 35-36; Aart Vos, Burgers, broeders en bazen. Het
maatschappelijk middenveld van ’s-Hertogenbosch in
de zeventiende en achttiende eeuw (Hilversum 2007)
35.
39 Berends, ‘Doop-, trouw- en doodboeken’, 136.
40 Van Eeghen, ‘De doop-, trouw- en begraafboeken’,
36-37.

maatregelen genomen die vergelijkbaar
waren met Amsterdam.41 Vooral de gang
van zaken in Zwolle is interessant omdat
hier, in de tweede helft van de achttiende
eeuw, werd overgegaan tot het vorderen
van bepaalde registers. Al in 1700 besloot
het lokale bestuur om, op kosten van de
stad, de bestaande doopregisters van de
gereformeerde kerk over te schrijven in
een geheel nieuw register. Verder dan de
periode 1619-1648 kwam de kopiist niet.
Pas driekwart eeuw later, in 1773, werd het
werk op last van het stadsbestuur weer ter
hand genomen en kreeg de koster de opdracht de gekopieerde delen bij de secretaris in te leveren, waar ze in een ‘bijzondere
kasse’ werden opgeborgen. Tegelijkertijd
namen de schepenen en raden een serie
besluiten over de manier waarop de gedoopten in het vervolg te boek zouden
worden gesteld. Alle kerkelijke gezindten dienden vanaf 1 januari 1774, naast de
namen van de dopeling, de ouders en de
getuigen, ook ‘de dag, maand en jaar der
geboorte’ te noteren. Dit moest worden
genoteerd in een heel nieuw verzamelregister, dat zou berusten bij de secretarie.
De redenen om dit besluit te nemen, waren vooral juridisch van aard: alleen op
die manier zouden ‘opregte en getrouwe
attesten kunnen worden afgegeven’. Tegelijk met de besluiten over de doopboeken kondigde het stadsbestuur in 1773 een
serie maatregelen af die betrekking had
op de kerkelijke trouwboeken. Die regels
gingen nog veel verder, vooral omdat werd
bepaald dat in dit geval de originele registers, voor zover ze niet dagelijks door de

41 Utrecht: Muller, ‘De overneming’, 49-50; Zwolle:
Berends, ‘Doop-, trouw- en doodboeken’, 136-137; Groningen: Pathuis en Werkman, Beschrijving, 5-6.
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koster werden gebruikt, naar de secretarie
moesten worden overgebracht.42
De Zwolse vordering lijkt redelijk
uniek, er zijn maar weinig vergelijkbare
gevallen bekend. Een andere uitzondering betreft ’s-Hertogenbosch waar de
katholieken, kort na de inname door Frederik Hendrik in 1629, het bevel kregen
hun doopregisters in te leveren. In 1712
volgde een tweede oproep, nu gericht aan
de gereformeerde en de Waalse kerk. Zij
dienden hun ondertrouwboeken over te
brengen naar het stadhuis waar ze, samen
met de stedelijke registers, zouden worden samengevoegd in het archief van de
schepencommissarissen tot de huwelijkszaken.43
De toenemende overheidsinvloed op
de kerkelijke registratie vinden we vooral terug in de grotere steden. Dat neemt
niet weg dat ook op het platteland meer
aandacht kwam voor een betere administratie, zowel van de zijde van de overheid als van de kerk. De voorbeelden zijn
legio. In 1662 kreeg de schoolmeester van
het Utrechtse Loenen aan de Vecht de opdracht het versleten doopboek van 1609
tot 1662 te kopiëren. Precies hetzelfde gebeurde in 1764 in het Zeeuwse Liefkenshoek met een doopboek over de jaren
1622 tot 1706. De secretaris van de dorpjes
Klaaswaal en Numansdorp, gelegen in de
Hoeksche Waard, werd in 1737 ontslagen
omdat hij zijn papieren, waaronder de
begraafboeken, niet op orde had. Enkele
eilanden zuidelijker, in Kruiningen op
42 Historisch Centrum Overijssel, Zwolle, Stadsbestuur Zwolle, inv.nr. 93, 11 november 1773; Berends,
‘Doop-, trouw- en doodboeken’, 136.
43 L. Kruijff, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Noord-Brabant daterende van vóór de invoering van de burgerlijke stand
(’s-Gravenhage 1965) 5-6.

Zuid-Beveland, werd in 1762 op last van de
schout en schepenen een doodboek aangelegd met een indeling in verschillende
categorieën, waaronder bejaarden en
kinderen tot 14 of 15 jaar.44 Maar het allerbeste voorbeeld komt uit Brouwershaven,
een plattelandsstadje op Schouwen-Duiveland met nog geen duizend inwoners.
Hier besloten de baljuw, burgemeesters
en schepenen in 1757 dat schoolmeester
Cornelis Bestebroer in het vervolg lijsten
moest bijhouden met de geboortes en
sterfgevallen in het stadje. In een ordonnantie werd nauwkeurig omschreven
waaraan de registers dienen te voldoen.
Opvallend is de grote mate van gedetailleerdheid. Zo moesten van de geborenen
de geboortedag en doopdatum en van de
overledenen de sterfdag en begraafplaats
worden vermeld. Ook werd apart genoteerd hoeveel jongens en hoeveel meisjes
er per jaar werden geboren. De administratie had, ook hier weer, een duidelijk
juridisch doel: het uitgeven van certificaties of extracten. Overigens mocht de
schoolmeester alleen de gegevens nazoeken, het uitgeven van de officiële papieren
was slechts voorbehouden aan de secretaris van Brouwershaven.45
De talloze voorbeelden laten heel
duidelijk zien hoezeer verschillende
overheden, zowel in de steden als op
het platteland, in de achttiende eeuw
in toenemende mate werk maakten van
44 Loenen aan de Vecht: Vulsma, Geboekt van wieg
tot graf, 42-43; Liefkenshoek: Mulder, Retroacta, 102;
Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente.
Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 15781801 (Bergschenhoek 2015) 333: Klaaswaal en Numansdorp: Arjan Nobel, Besturen op het Hollandse
platteland. Cromstrijen 1550-1780 (Zutphen 2012) 81-82;
Kruiningen: Mulder, Retroacta, 71.
45 Mulder, Retroacta, XII en Bijlage (XXXVII-XXXVIII).
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Ordonnantie uitgegeven door de Staten van Holland in verband met de belasting op het trouwen en
begraven, ’s-Gravenhage 1695.
Belasting & Douane Museum Rotterdam, nr. 18439

persoonsregistratie. Opvallend is de ontwikkeling. Het begon vaak met controle
op het aanbrengen van veranderingen,
daarna volgde veelal de verplichting tot
het bijhouden van registers door nietgereformeerden en sluitstuk was het
aanleggen van contraregisters. Dat laatste, zo zullen we zien, werd in het laatste
kwart van de achttiende eeuw steeds belangrijker.

Gewestelijke wetgeving
Tot nu toe hebben we gehoord over kerkelijke en stedelijke maatregelen die tot
doel hadden de dtb-administratie te verbeteren. Hierbij kan de vraag worden gesteld in hoeverre er ook sprake was van
gewestelijke wetgeving. In de Zuidelijke
Nederlanden werden door de aartshertogen in de zeventiende en met name in
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de achttiende eeuw herhaaldelijk wetten
uitgevaardigd waarin pastoors werden
opgedragen afschriften te maken van hun
dtb-registers, die bestemd waren voor de
lokale schepenbank of de raad van de
provincie.46 In de Republiek was dat niet
het geval, maar dat neemt niet weg dat er
gewestelijk wel wetgeving werd gemaakt
die goede dtb-registers moest garanderen. In de zeventiende eeuw was dat vaak
nog om belastingtechnische redenen. Zo
kregen de Groningse kosters, grafmakers
en doodgravers in 1670 van de Staten de
opdracht om de namen van overledenen
te noteren in verband met het heffen van
de collaterale successie, terwijl in Holland
in 1695 iets vergelijkbaars gebeurde in verband met de belasting op het trouwen en
begraven.47
Vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw – dus volgend op de stedelijke regelgeving – werden ook veel
gewestelijke wetten ingevoerd die regels
stelden ten aanzien van het bijhouden en
het archiveren van de dtb-registers. Een
van de eerste gewesten was Gelderland
in 1771. Reden voor de invoering van een
reglement was vooral de slechte staat
van de boeken in de plattelandsgemeenten, wat bij het uitgeven van extracten
tot problemen zou kunnen leiden. In
het stuk werd bepaald dat de predikant
of koster contraregisters van de gedoopten, de lidmaten en de getrouwden zou
moeten aanleggen. Daarnaast zou er een
jaarlijkse inspectie plaatsvinden door
de kerkelijke classis, die hierover weer

46 Van de Venne, Beschrijving, 6-9.
47 Pathuis en Werkman, Beschrijving, 10; Ordonnantie van het middel op het trouwen ende begraven. Gearresteert den 26. October, 1695 (’s-Gravenhage 1695).

moest rapporteren aan het Hof van Gelre
en Zutphen.48
Van kerkelijke tegenstand was niet
of nauwelijks sprake. Sterker, zowel in
Utrecht als in Holland werd de discussie
over het invoeren van contraboeken nadrukkelijk aangezwengeld door de kerkelijke autoriteiten. In Utrecht besloot de
classis Amersfoort al in 1731 tot het invoeren van contradoopboeken, een maatregel
die slecht werd nageleefd.49 Dat is wellicht
de reden dat de Zuid-Hollandse synode
– waar nadrukkelijk werd gekeken ‘na ’t
voorbeeld van die van Utregt’50 – na enkele jaren vruchteloos vergaderen in 1777
aan raadpensionaris Pieter van Bleiswijk
vroeg om een ‘politieke voorziening’ van
de stadhouder. Van Bleiswijk zou er eens
over nadenken, maar van uitstel kwam
afstel. Aangezien de kerkelijke classes er
na enkele jaren nog steeds niet uit waren,
werd in 1783 opnieuw de raadpensionaris
ingeschakeld. Het zou echter tot 1792 duren voordat de Staten van Holland in een
resolutie bepaalden dat alle kerkelijke
gezindten dubbele doop- en trouwboeken moesten maken, die op verschillende
plaatsen werden bewaard. Belangrijk detail in de resolutie was het voorschrift dat
in het vervolg niet alleen de doopdatum,

48 Olthuis, De doopspraktijk, 217-218; H.L. Driessen,
De retroacta van den burgerlijken stand in Gelderland.
Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de
registers van overledenen enz., dagteekenende van voor
de invoering van den burgerlijken stand (Utrecht 1933)
2-3.
49 Van Royen, Beschrijving, 10.
50 Olthuis, De doopspraktijk, 218, nt. 2 meent dat er
gekeken is naar Gelderland. Deze bewering wordt
echter ontkracht door Van Royen, Beschrijving, 10, nt.
2 die laat zien dat in Utrecht al sinds 1731 het systeem
van contraboeken bestond.
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Twee doopboeken uit het Gelderse dorpje Hall. In dit plaatsje werden de gewestelijke regels nauwkeurig
nageleefd. Het doopboek over de jaren 1744-1811 bevat, geheel volgens de voorschriften, enkele pagina’s
met aanvullingen en verbeteringen. Daarnaast werd een contra-doopboek aangelegd, hier aangeduid als
‘Kosters-Doop Boek’. Dit register deed dienst tussen 1772 en 1811.
Erfgoedcentrum Zutphen, Retroacta Burgerlijke Stand Brummen, inv. nr. 373 en 374

maar ook de geboortedatum en -plaats
moest worden genoteerd.51
In de gewestelijke wetgeving van de late
achttiende eeuw wordt zelden gesproken
over het inleveren van de dubbele boeken
bij de overheid. Alleen in Overijssel viel
dit besluit in 1791 wel, als onderdeel van
een veel breder pakket aan maatregelen.
Naast het bijhouden van contrarollen en
het houden een jaarlijkse visitatie werden
alle kerkelijke gezindten door de Ridderschap en Steden van Overijssel verplicht
de bestaande boeken te repareren en de
51 ‘Resolutie van de Gekommitteerde Raden van
Holland, betreffende het houden van dubbele trouwen doopboeken, 25 juli 1795’, Nederlandsch Archievenblad 16 (1907-1908) 49-50; Olthuis, De doopspraktijk,
217-219; Van Eeghen, ‘De doop-, trouw- en begraafboeken’, 37-38.

losse papieren in te binden. Predikanten
en pastoors dienden in januari van ieder
jaar de duploboeken in te leveren bij de
drost waar de gemeente onder viel, een
bepaling die echter niet werd uitgevoerd.52
Als het gaat over gewestelijke wetgeving, moet één provincie nadrukkelijk worden genoemd: Zeeland. In 1795
werd hier namelijk het voorstel gedaan
om een burgerlijke stand in te voeren.
Achtergrond hiervan was de strenge huwelijkswetgeving in het gewest, die de
gereformeerde kerk, zoals we eerder zagen, vrijwel overal een monopoliepositie
gaf als het ging om huwelijkssluitingen.
In augustus 1795 meldden zich zowel de
52 Berends, ‘Doop-, trouw- en doodboeken’, 138; Hendriks, Beschrijving, 7.
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lutheranen als de katholieken bij de Provisionele Representanten van het Volk
van Zeeland met het verzoek of ook zij
huwelijken mochten voltrekken. De vergadering legde de vragen voor aan een
zogenaamd ‘Committé van Onderzoek’
dat op 9 oktober met het voorstel kwam
om aanstaande echtparen de vrije keus
te geven. Consequentie was wel dat ook
de registratie in het vervolg op verschillende plekken zou plaatsvinden. Om
‘zwarigheden’ te voorkomen stelde het
Comité voor dat
bij de respectieve Gerechten binnen
deze Provincie zullen worden aangelegd en in ordre gehouden, behoorlijke
Registers van de geboorte, huwelijken
en sterfgevallen welke onder derzelver
Jurisdictie plaats hebben, en dat alle Collegien binnen deze Provincie, ook alleen
op de Extracten uit deze Gerechtelijke
Registers, en op geen andere, speciaal
niet op eenige Kerkelijke Extracten, tot
verificatie van geboorten, huwelijken
en sterfgevallen reguard zullen mogen
slaan.53

De voorgestelde oprichting van een burgerlijke stand werd niet uitgevoerd, maar
er schemert wel duidelijk iets door van
een discussie die de jaren daarna, op nationaal niveau, steeds sterker zou worden. Konden kerkelijke registers, na de
scheiding van kerk en staat, nog wel dienen als wettig bewijs? Het was een van
de onderwerpen van discussie binnen
het Uitvoerend Bewind in 1799. De andere punten betroffen het feit dat de registers nog steeds niet altijd goed werden
53 Mulder, Retroacta, XXII-XXVII.

bijgehouden, dat niet iedere inwoner
er in voorkwam en dat de belangen van
justitie, bestuur en volksgezondheid vereisten dat alle geboorten, huwelijken en
overlijdens werden geregistreerd. Een
wetsvoorstel over de oprichting van een
nieuwe bevolkingsboekhouding strandde in 1801 echter in de Eerste Kamer en
stierf daarmee een stille dood.54 Dat
neemt niet weg dat er steeds meer gegevens van burgers werden vastgelegd.
Zo vond in 1795 een volkstelling plaats,
die ten doel had het aantal zogenaamde
grondvergaderingen vast te stellen dat
een afgevaardigde mocht aanwijzen naar
de Nationale Vergadering. Hierbij werden
niet alleen voornaam en naam, maar ook
beroep en adres vermeld. Indien iemand
elders was geboren, werd ook deze informatie toegevoegd.55

Kerkelijke tegenstand
In 1811 leidde de invoering van de burgerlijke stand, zo constateerden we reeds
eerder, tot problemen. Maar waarom
reageerden de kerken zo afwijzend? De
invoering van de contraboeken had tenslotte zelden of nooit protest opgeleverd.
De verklaring hiervoor is logisch. In dat
geval beschikte de kerk namelijk nog
54 Uitvoerig over de discussies in de periode 17981801: Boels, ‘‘‘De moeder aller registraties’’’, 92-99. Zie
verder: H. Brouwer, Beschrijving van de doop-, trouwen begraafboeken, benevens van de registers van overledenen enz. in Zuid-Holland, dateerende van vóór de
invoering van den burgerlijken stand (’s-Gravenhage
1929) 2, nt. 1.
55 Heederik, Van kasboekregister tot burgerlijke
stand, 212-213; A. Knotter en A.C. Meijer (red), ‘De
gemeentelijke bevolkingsregisters 1850-1920’ in: Broncommentaren 2 (Den Haag 1995) 75-118, aldaar 79.
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steeds over een eigen set registers.56 In
1811 was er sprake van een geheel andere
situatie. Ineens moesten de kerken de originele registers inleveren. Dat leidde in tal
van plaatsen tot verzet en conflicten tussen kerk en overheid. Wie deze conflicten
nauwkeurig analyseert, komt in eerste instantie veel verschillen tegen. Illustratief
is de situatie in de Groningse gemeente
Scheemda waar de maire in augustus 1811
de predikanten gelastte de doopboeken in
te leveren. Eén predikant deed dat zonder
tegenwerpingen, een tweede wilde alleen
extracten overleveren, terwijl een derde
slechts een paar losse vellen gaf ‘welke
hij uit zijn prothocol gesneden hadde in
hetwelk hij oordeelde voor mij [de maire]
voldoende te zijn’.57 Toch vallen er, ondanks de lokale verscheidenheid, in de
protesten een aantal lijnen te ontdekken.
Om te beginnen was een deel van de
bezwaren politiek ingegeven. Na de inlijving van het Koninkrijk Holland in het
Franse Keizerrijk werd de zogenaamde
conscriptie ingesteld en werden jongemannen opgeroepen om zich te melden
voor militaire dienst. Om te bepalen wie
zich moest melden, waren gegevens nodig
uit de doopboeken, iets waar niet alle predikanten aan mee wensten te werken.58
Er waren ook praktische bezwaren.
Een veel gehoord argument was dat
de registers meer bevatten dan alleen
56 Amsterdam was een van de weinige plaatsen waar
het, voor 1811, wel mis ging. In 1805 meende de gereformeerde kerkenraad dat zij, ter controle van hun
eigen doopboeken, vrijelijk kon beschikken over de
contradoopboeken die zich op het stadhuis bevonden. Dat weigerde het stadsbestuur onder de toevoeging dat deze registers eigendom waren van de stad.
Van Eeghen, ‘De doop-, trouw- en begraafboeken’, 38.
57 Koers, ‘De “familieregering” Stheeman’, 19-20.
58 Pathuis en Werkman, Beschrijving, 12-13; Koers,
‘De “familieregering” Stheeman’, 19-20.

opsommingen van dopen, huwelijken en
begrafenissen. Zeker op het platteland
kwam het regelmatig voor dat de handelingen van de kerkenraad in hetzelfde
boek waren opgenomen. In het gewest
Groningen, waar predikanten in sommige
plaatsen bevoegd waren om akten te verlijden, kwam het wel voor dat er ook huwelijkscontracten en testamenten tussen
de dtb-aantekeningen te vinden waren. In
Appingedam, waar zelfs de kerkelijke classis zich met de zaak bemoeide, adviseerde
de prefect van het departement Wester
eems om de kerkenraadsacta er maar tussenuit te snijden, ‘mits daardoor de prothocollen niet beschadigd worden’.59 Er
zijn inderdaad verschillende plaatsen bekend waar het probleem op deze manier
werd opgelost.60
Ook in Amsterdam liepen de gemoederen hoog op. Toch klonken hier andere bezwaren dan de praktische punten die door
de plattelandsgemeenten te berde werden
gebracht. De argumenten van de hoofdstedelijke gereformeerde kerk waren opvallend juridisch van toonzetting. De kerkenraad stelde zich op het standpunt dat
59 ‘Naar aanleiding eener nieuwe uitgaaf van een
oud boek’, Weekblad van het recht. Rechtskundig
nieuws- en advertentieblad (11 januari 1893) nr. 6278,
1-2; Muller, ‘De overneming’, 36-38; Pathuis en Werkman, Beschrijving, 14; Gerben de Vries, ‘Pekela in een
veranderende tijd (1780-1848)’ in: Jan Molema, Jikke
van der Spek en Gerben de Vries, 400 jaar Pekela (Bedum 2006) 70-105, aldaar 77.
60 Voorbeelden hiervan: Bergambacht: Streekarchief
Midden Holland, Gouda, Archief van het ambacht
Bergambacht, inv.nr. 134 (kerkboek, los uit de band,
mist de eerste zestig pagina’s); Collectie doop-, trouwen begraafregisters van Bergambacht en Zuidbroek,
inv.nr. 2 (fragment over de jaren 1756-1792, afkomstig
uit het kerkboek). Wanneperveen: J.G.J. van Booma,
Inventaris van de archieven der hervormde gemeente
Wanneperveen, 1615-1957 (’s-Gravenhage 1972) inleiding.
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de registers aan de kerkelijke gemeente
toebehoorden. Ze vloeiden voort uit de
door de kerk gehanteerde praktijk, namelijk die van dopen en trouwen, en waren
noodzakelijk voor het uitoefenen van de
kerkelijke taken. Daarnaast voerde de kerkenraad aan dat hij helemaal niet bevoegd
was om de stukken over te dragen. Het oppertoezicht lag bij de classis, die jaarlijks
de doopboeken visiteerde. Dat laatste
punt was nogal discutabel, aangezien dit
niet de praktijk lijkt te zijn geweest. Wat
volgde, waren twee maanden van vruchteloze discussie tussen overheid en kerkenraad, waarbij de kerkenraad in augustus 1811 nieuwe argumenten inbracht. De
doopboeken waren nadrukkelijk geen geboorteregisters, zo stelde de kerkenraad.
Daarmee onderstreepte de kerk nogmaals
dat het hier ging om boeken die nauw
verbonden waren met een kerkelijk sacrament. Ze waren privaat eigendom van de
gereformeerde gemeente en daar had de
overheid niets mee van doen. Ten slotte
kwam de Amsterdamse kerkenraad nog
met een opvallend argument: bij frauduleuze opgave was er nooit sprake geweest
van politieke, maar alleen van kerkelijke
correctie. Dat was zeker niet waar. Zoals
we eerder zagen, trad het college van burgemeesters op als bevoegde autoriteit bij
het aanbrengen van veranderingen. Sterker, toen in 1694 een zekere Engeltie Hendriks bij de doop van haar onecht kind
valse namen opgaf van zowel de vader als
de getuige, werd zij, samen met de twee
vrouwen die het kind ten doop hadden gebracht, opgepakt en verhoord.61
Uiteindelijk vond de overdracht van de
kerkregisters in Amsterdam toch vrij snel
61 Van Eeghen, ‘De doop-, trouw- en begraafboeken’,
38-41.

plaats. Eind augustus gaf de gereformeerde kerkenraad zich, onder protest, gewonnen. Dat gold trouwens ook voor de lutheranen en de doopsgezinden. De gang van
zaken in Amsterdam lijkt exemplarisch
voor de situatie in veel andere steden en
dorpen: de meeste kerkenraden verzetten zich, maar bleken uiteindelijk – al dan
niet na dreiging met gerechtelijke stappen – redelijk gezagsgetrouw. Wel lijkt
het erop dat in verschillende plaatsen in
eerste instantie vooral de jonge registers
of afschriften werden ingeleverd.62 Dat
kan ook te maken hebben gehad met het
feit dat de instructies van de maires over
de in te leveren boeken niet helder waren
of omdat ze het zelf gewoon niet wisten.63
Dat gold zeker voor de maire van het Groningse Oudeschans die, na oprichting van
de burgerlijke stand, de registers weer netjes teruggaf aan de kerkelijke gemeente.64

Tot slot: tussen continuïteit en
verandering
Op 31 augustus 1811 vaardigde de prefect
van het departement Westereems een belangrijk verbaal uit. Daarin verordende hij
de maires in zijn district om, in verband
met de conscriptie, de doop- en geboorteboeken van de kerkelijke gemeenten te
vorderen. Deze zouden moeten dienen als
retroacta voor een te vormen burgerlijke

62 Een goed voorbeeld is een lijst met ingeleverde
dtb-registers uit het Noord-Hollandse Broek in Waterland, opgesteld op 29 december 1811. Vrijwel alle boeken dateren uit het laatste kwart van de achttiende
eeuw. Waterlands Archief, Purmerend, Dorpsbestuur
Broek in Waterland, inv.nr. 15.
63 Muller, ‘De overneming’, 36-37.
64 Pathuis en Werkman, Beschrijving, 15.
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stand. Maar dat was niet alles. De maires
dienden
aan de Kerkenraden en Opzieners der
onderscheidene Godsdienstige Gemeenten, in hunne respective Mairies te
kennen te geven, dat het overgeven van
de hiervoren gemelde Doop- en Geboorte-Registers niet behoort uit te sluiten,
dat zij in het vervolg met het houden
van zoodanige Registers op den gebruikelijken voet voortgaan, vermits zulks
niet alleen als een point van goede orde
wordt vereischt, maar ook diergelijke
Registers bij voorkomende gelegenheden
als belangrijke hulpmiddelen zullen kunnen dienen, om het tijdstip van iemands
geboorte aan te wijzen.65

Deze boodschap – doorgaan op de oude
voet – van de prefect van Westereems,
wekt wellicht bevreemding. Wanneer de
overheid een eigen administratie had,
waren kerkelijke registers toch niet meer
nodig? Toch is dit verbaal, om meerdere
redenen, tekenend voor de invoering van
de burgerlijke stand. Een gebeurtenis die
we misschien nog wel het beste kunnen
samenvatten met twee woorden: continuïteit en verandering.
Om te beginnen moet ‘1811’ worden
gezien als een bevestiging van een veel
langer lopend proces. De registratie van
persoonsgegevens was eeuwenlang een
zaak van zowél de kerk áls de overheid.
Kerkenraden en magistraten werkten op
veel plaatsen samen en wisselden met
regelmaat gegevens uit. Vooral doopgegevens dienden regelmatig als schriftelijke onderbouwing van gerechtelijke
stukken en waren, om met de prefect van
65 ‘Naar aanleiding eener nieuwe uitgaaf’, 1.

Westereems te spreken, vaak ‘belangrijke
hulpmiddelen’ bij processen. Langzaam
maar zeker werd de bemoeienis van de
overheid met de kerkelijke registratie
sterker. De opkomst van de bureaucratie
en de toenemende vraag naar schriftelijke onderbouwing van bestuurlijke en
gerechtelijke stukken zorgden ervoor dat
steeds vaker het belang werd ingezien van
goede dtb-boeken. Dit leidde in eerste instantie tot overheidstoezicht op aanpassingen, vervolgens tot de verplichte aanleg van contraregisters en uiteindelijk, in
1811, tot de vordering van de boeken.
Een ander opvallend aspect in de voorgeschiedenis van de burgerlijke stand is de
toenemende centralisering. Tot ongeveer
1750 waren het vooral de lokale overheden – eerst in de steden, later ook op het
platteland – die regels stelden ten aanzien
van de persoonsregistratie. In de tweede
helft van de achttiende eeuw kwam er
steeds meer gewestelijke wetgeving. De
invoering van de burgerlijke stand, tenslotte, geschiedde nationaal. Overigens
kwamen verschillende wetten – lokaal en
gewestelijk – tot stand op verzoek van of
in samenwerking met de kerk. Ook kerkelijke vergaderingen zagen namelijk steeds
vaker het belang van een geordende administratie.
Ondanks alle continuïteit was er in 1811
wel degelijk sprake van veranderingen. Of
misschien beter gezegd, zo werd het heel
nadrukkelijke gevoeld door de kerkbestuurders. En daarin hadden ze gelijk. De
verplichting om de registers definitief in te
leveren bij de overheid was nieuw en een
duidelijke breuk met het verleden. Dat werd
nog eens versterkt door de onrustige politieke situatie, de dreiging van de conscriptie
en de verwarring rond de nieuwe regelgeving. Voor de prefect van Westereems reden
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genoeg om de kerken te vragen ook in het
vervolg de dopelingen nauwkeurig te administreren. Hij was niet de enige. Veel van zijn
collega’s deden hetzelfde en dus werden op
tal van plaatsen de oude gewoontes gewoon
voortgezet tot ze, soms pas na jaren, werden
afgeschaft en verdwenen.66 Ook in dat opzicht bleek de invoering van de burgerlijke
66 In Utrecht werden in de jaren dertig van de negentiende eeuw zelfs nog extracten uit kerkelijke
doopboeken uitgegeven. Zie: Muller, ‘De overneming’,
38, 42 en 55-56; Pathuis en Werkman, Beschrijving, 15.

stand een momentopname in een lang en
geleidelijk proces in de richting van een
nieuwe eenheidsstaat.
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