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Stellingen

7

De medische geboorteregistratie, zoals J. van Heekeren die in zijn wets-
ontwerp van 1799 voorstelt, maar die tot op heden nog niet functioneert,
is het onontbeerlijke sluitstuk van de eeuwenlange pogingen om de

registratie van geboorten landelijk uniform en tegelijk medisch-demo-
grafisch bruikbaar te maken.

2
De vestiging van een leerstoel in de geschiedenis der geneeskunde aan

een of meer Nederlandse universiteiten is een dwingende eis. Daarbij
dient de samenwerking met andere disciplines gewaarborgd te zijn.

J

Om de actuele verhoudingen
hebben gerichte steekproeven
volkstellingen.

4
Principes, partijen en provincies maken van ons land een moderne Re-
publiek der Verenigde Nederlanden met Den Haag als symbolische een-
heid van gezag.

5

De screening van bevolkingsgroepen op risicofactoren voor coronaire
hartziekten is alleen verantwoord als een deskundige begeleiding van de
opgespoorde risicodragers verzekerd is.

6

Ieder mens die van de ontwikkeling der geneeskunde voordeel heeft ge-

had, heeft de plicht zijn stoffelijk overschot beschikbaar te stellen voor
de verdere ontwikkeling van de geneeskunde.

op een bepaald gebied te leren kennen
meer en sneller effect dan tienjaarlijkse



7
De instelling van een landelijk alarmnummer mag in Nederland niet
langer worden vertraagd.

8

Het weken- of maandenlang wachten op een specialistisch consult is
medisch, menselijk en maatschappelijk niet verantwoord.

9
Het administratief doen afwikkelen van een inbewaringstelling door het

bureau algemene zaken van de gemeente druist in tegen het medisch

beroepsgeheim.

10

Het verdient aanbeveling om reeds in een vroeg stadium van acute lym-
fatische leukaemie bij kinderen een intrathecale chemotherapeutische

behandel,ing in te stellen, (eneinde compliicaties binnen het centrale

zenuwstelsel te voorkomen.
R. I. West e.a. Factors in the pathogenesis of central-nervou§-
system leukaemia. Brit. med. 1.3 (1972) 3ll-4

1,t

Bij het stellen van de prognose na een ernstig schedeltrauma is de me-

thode van ventriculografie met isotopen van grote waarde.
K. Kjaersgard Pedersen and J. Haase. Isotope liquorgraphy in
the demonstration of communicating obstructive hydrocepha-
lus after severe cranial trauma. Acta neurol. scand' 49 (1973)

l0-30

t2
Alle geneesmiddelen moeten per stuk worden gemerkt, al is het met een

code.

Behorende bij G. J. Heederik, Yan kasboekregister tot burgerlijke stand, 1973
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Verantwoording

Het geduld dat directie en medewerkers van het Nederlands Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde/TNO te Leiden hebben opgebracht om
de uitkomst van een historisch onderzoek af te wachten is verbluffend.
Het maakt hen in ieder geval mede-initiator van verdere naspeuringen
waartoe deze studie hoopt aan te zetten.
Het bronnenmateriaal is voor het merendeel geput uit de verzamelingen
van het Algemeen Rijksarchief te Den Haag en de universiteitsbiblio-
theken van Amsterdam en Leiden.
Aan de technische verzorging hebben hun medewerking verleend
mej. C. M. Schaap voor de literatuur, mej. A. C. M. van Olst voor de
Engelse vertaling, de heer P. H. de Blocq van Scheltinga voor de foto's
en de heren J. Moeselaar en N. H. de Kleyn voor de coördinatie tussen
de uitgever en de schrijver.
De Franse vertaling is verzorgd door mevr. drs. M. E. Elte-van Lennep,
verbonden aan het Instituut voor Vertaalkunde van de Universiteit van
Amsterdam.



Aan mijn moeder

Voor Irene en Tom
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Registratie in jaartallen

tl,40
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Het Decretum Gratiani, het eerste handboek van katholiek

kerkrecht, bevat voorschriften voor de doop, inclusief de nood-

doop.
De bisschop van Nantes draagt de pastoors op de verrichte

dopen in een register aan te tekenen, met de namen van de

peters en meters.

De Ordonnance de Villers-Cotterets, de eerste officiele aanval

van de burgerlijke autoriteit op de kerkelijke registratie, ver-

langt in het doopboek aantekening van dag en uur van de ge-

boorte en in het begraafboek het tijdstip van overlijden.

Het concilie van Trente bepaalt dat de pastoor doop- en trouw-
boeken bijhoudt.
De synode van Wezel in Duitsland, brainstorming voor een

nationale kerkvergadering in reformatorisch Nederland, plant

in iedere gemeente een doopboek, een ondertrouwregister en

een lidmatenboek; het doopboek tevens te gebruiken als re-

gister van overledenen.
Op de eerste provinciale synode op Nederlandse bodem, in
Dordrecht, verklaart de hervormde kerk het trouwen voor
politiek en een zaak voor de civiele autoriteit. Snel ingrijpen
van de magistraat wordt echter niet verwacht en daarom in
dezelfde vergadering het voorstel om in de tussentijd een eigen

kerkelijke codificatie, o.m. van de registratievoorschriften te

laten drukken en te verspreiden ten gerieve van de predikanten

en het publiek.
Baljuw en mannen van Rijnland openen de mogelijkheid een

geldig huwelijk te sluiten in de kerk of voor de vierschaar;

alleen de registratie is in handen van de overheid: van ieder
huwelijk wordt een akte opgemaakt, welke wordt ingeschreven

r576
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t594

1595

r619

r656

1667

t675

in het register van de klerk van Rijnland en daardoor geldt als

wettig bewijs.
Naar de kerkelijke wetten op last van de Staten van Holland
enZeeland ontworpen zijn de doopboeken openbaar.
In de Ordonnance de Blois draagt de Franse koning de pas-

toors op voortaan ook boek te houden van de huwelijksinzege-
ningen en verder om aan het eind van ieder jaar alle registers
uit de parochie te komen deponeren bij de griffie.
De Politieke Ordonnantie van de Staten van Holland regelt
het burgerlijk huwelijk, maar bevat geen enkele bepaling voor
de registratie ervan.
De kerkelijke wetten op last der Staten van Holland ont-
worpen eisen dat de doopboeken in de kerk bewaard worden.
De magistraat en de predikant verzorgen én bewaren ieder
hun eigen trouwboek.
De Staten van Holland verbieden de vroedvrouwendoop. In
placaten van 1636 en 1642 doen de Staten van Zeeland het-
zelfde.
De Kerkordening van Groningen en Ommelanden schrijft het
noteren van dag en plaats van de geboorte in het doopboek
voor,
De nationale Dordtse synode wil aparte formulieren voor het
dopen van de jonge kinderen en de'bejaarde', maar nog altijd
wordt het aantekenen van de geboortedag van het kind in het
doopboek door de centrale kerkelijke overheid niet voorge-
schreven.
NB Met bejaarden worden niet bedoeld de hedendaagse 65-
plussers, maar de niet-meer-jonge-kinderen, die op oudere
leeftijd worden gedoopt.
Het Echtreglement voor de Generaliteitslanden staat toe dat
zowel de ambtenaar als de predikant een trouwboek ver-
zorgen. Ter voorkoming van het zoekraken van wettig bewijs-
materiaal in officio wordt aan de getrouwden onmiddellijk na
de huwelijksceremonie een'trouwbrief in het voorgeschreven
model meegegeven.

De Code Louis hernieuwt en detailleert de bestaande Franse
registratiebepalingen. Nieuw zijn de dubbele registers; het
dubbel berust als schaduwregister bij de griffie.
De Staten-Generaal verplichten medici en verplegend per-
soneel van de militaire hospitalen om geregeld opgave te doen
van het aantal en de soort van ziektegevallen: een zeventiende-
eeuwse morbiditeitsstatistiek.

10
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De Franse koning verscherpt de controle op de registratie van

dopen, trouwen en begraven en hij stelt ambtenaren aan, spe-

ciaal belast met de registers en het afgeven van rechtsgeldige

uittreksels daaruit: greffiers, gardes et conservateurs.

De Franse monarch probeert het net rond de kerkelijke regis-

tratie steeds nauwer aan te halen en hij benoemt contröleurs

des registres et des extraits de baptëmes, mariages et sépul-

tures.
De clerus blijft zich verzetten tegen inmenging door de over-

heid in de registratie en haar invloed is van dien aard dat de

kantoren van de gardes conservateurs en in 1716 ook die van

de contröleurs weer worden gesloten: alle schaduwregisters

weer bij de griffies.
De Déclaration van Lodewijk XV is een strakke instructie

voor de Franse boeken van dopen, trouwen en begraven. Het

laten ondertekenen van beide exemplaren van het dubbele

register betekent een extra bijdrage aan de betrouwbaarheid

van het vastleggen en later bewijzen van de burgerlijke staat

van personen.

De protestanten krijgen het zelfde recht als de katholieken om

hun huwelijken, geboorten en sterfgevallen te laten vastleggen

in officiele registers. Voor het eerst worden in Frankrijk de

geboorte en het overlijden en niet meer dopen en begraven ge-

registreerd.
De Staten van Holland verlangen het bijhouden en gescheiden

bewaren van dubbele doop- en trouwboeken en in het doop-

boek aantekening van dag en plaats van de geboorte van het

kind.
De Wet op de burgerlijke stand legt in Frankrijk het regis-

treren van huwelijken, geboorte en sterfte in handen van de

gemeente.

In Holland en later de andere provincies kan een huwelijk
enkel nog voltrokken worden door de burgerlijke overheid.

Amsterdam schakelt de verloskundigen in bij de officiele ge-

boorteaangifte.
Het Amsterdamse rapport No. XXXIV pleit voor geregelde

volkstellingen, samen met een gedetailleerde registratie van

huwelijken, geboorte en sterfte als wetenschappelijke basis

voor een continue bevolkingsboekhouding en ondersteuning

van het welzijnsbeleid van de stad.

De Instructie voor de agent van nationale opvoeding bevat

basisartikelen voor het opzetten van een landelijke burgerlijke
r798
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1800

180r

1809

181 1

1829

1 838

stand en een uniforme doodsoorzakenstatistiek.
Het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek besluit dat de
bestaande kerkelijke registers niet langer aan de eisen vol-
doen en pleit voor een wettelijke regeling van de registratie
van huwelijken, geboorte en overlijden.
De staatssecretaris van volksgezondheid, Jan van Heekeren
biedt de agent van opvoeding een ontwerp van wet voor lande-
lijke registratie van huwelijken, geboorte en sterfte aan. Ac-
tueel is het inschakelen van de verloskundige bij de geboorte-
aangifte, maar zodanig dat op de eerste Nederlandse medische
geboortekaart zowel de vader als de vroedvrouw de geboorte
van het kind verklaren.
De personele commissie uit de Eerste Kamer onder voorzitter-
schap van senator A. J. Verbeek maakt van het wetsontwerp
van J. van Heekeren een practische en onmiddellijk te ge-

bruiken instructie voor landelijke registratie.
Het Tweede Kamerlid P. L. van de Kasteele acht het inrichten
van de door Van Heekeren en Verbeek voorgestelde regis-
tratie voor de maatschappij zo noodzakelijk niet en de inrich-
ting ervan zoveel strafwet niet waard. De Tweede Kamer zendt
het ontwerp onbekrachtigd aan de Senaat terug en dit betekent
dat alle inspanningen om te komen tot landelijk uniforme
registratie op niets uitlopen en voorlopig van de baan zijn.
In het Wetboek Napoleon, ingericht voor het koninkrijk Hol-
land, wordt het beginsel van registreren van huwelijken, ge-

boorte en overlijden aangenomen, maar de uitvoeringsbepa-
lingen verschijnen niet.
In de ingelijfde Hollandse departementen gelden de Franse
geneeskundige wetten en de code Napoléon met daarin de
artikelen over de burgerlijke stand. De inlijving duurt drie
jaar, maar vanaf 1811 blijft tot aan de invoering van het
Burgerlijk Wetboek in Nederland een burgerlijke stand func-
tioneren overeenkomstig de Franse reglementen.
Eerste algemene volkstelling in Nederland. Sindsdien iedere
tien jaar een census met een direct demografisch doel.
Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bevat in feite nog altijd
de bepalingen betreffende de burgerlijke stand, zoals die in
1803 in Frankrijk worden vastgesteld en een jaar later in de
code civil worden opgenomen.

t2
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Toch waag ik het dit werk de wereld in te zenden

zooals het is. Ik geloof daaraan beter te doen dan door
te blijven vijlen en schaven totdat het gereedschap

mij uit de hand valt.
FocKEMA ex»ru,er 1906
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Inleiding en verantwoording

De landelijke registratie van huwelijken, geboorte en sterfte, waarop

voor een niet onbelangrijk deel het volksgezondheidsbeleid wordt ge-

bouwd, heeft een lange historie. De kiem wordt gelegd in de middel-

eeuwen, de vrucht ontwikkelt zich vanuit gescheiden, plaatselijke en

provinciale en zelfs ectopische groeihaarden, zoals de Franse kasboek-

registers, tenslotte toch tot een levensvatbaar systeem van registratie, dat

ondanks aangeboren gebreken, zoals het ontbreken van een medische

geboorteregistratie en een obductieplicht, dank zij intensieve hoofdzake-

lijk politieke scholing en het goed geconstitutioneerde milieu van het

koninkrijk der Nederlanden uitgroeit tot het apparaat van de burgerlijke
stand, hetwelk de bestuurlijke en geneeskundige overheid de middelen

verschaft om op de plaats en in de voorspelbare toekomst te waken over

het gezondheidswel en wee van alle ingezetenen, in de stad en op het

platteland.

Demografie
De demografie, letterlijk volksbeschrijving, beschrijft en verklaart aan-

talsverschijnselen (Godefroy 19 62), maar ook aantalsverschuivingen in
een bevolking (1.1*). Onderwerp van studie zijn daarom niet alleen de

gegevens betreffende de grootte en samenstelling: de stand van de be-

volking, maar misschien nog meer de verschijnselen en hun oorzaken die
leiden tot veranderingen: de dynamiek van de bevolking. Een populatie

is als totaliteit een wonderlijk mozaiek van krachten en de resultante, die
men in de gedaante van getallen waarneemt, is opgebouwd uit een on-
eindige reeks van determinanten. Eerlijkheidshalve zouden dan ook alle
mogelijke factoren, maar zeker de meest voor de hand liggende als bio-

* De toelichtingen vindt de lezer op bladzij 253 e.v.
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logische, sociale en psychologische, economische zowel als politieke,
maar evengoed godsdienstige, culturele en geografische invloeden op het
bevolkingsproces in aanmerking genomen moeten worden.
Het is bekend dat economische schommelingen hun weerslag hebben op
de toestand van de bevolking. Al in de vijftiende eeuw schrijft Franciscus
Patricius (t 1494) dat, wanneer de beschikbare hoeveelheid landbouw-
grond geen gelijke tred houdt met de bevolkingsaanwas, schaarste aan
producten en stijgende prijzen het gevolg zijn (Van Hinte L942), reden
waarom een deel van de merendeels jongere inwoners uit de streek of uit
het land wegtrekt en een ander deel eenvoudig de huwelijkssluiting uit-
stelt tot betere tijden. Resultaat in beide gevallen is dat de bevolking van
het betreffende gewest of land als geheel ouder wordt.
Het huwelijk is in dit geval, zoals Godefroy het uitdrukt, de 'handle
waarmee de aantalsontwikkeling wordt geregeld'. Dezelfde procedure
stelt overigens drie eeuwen later - in 1798 in zijn Essay on the principle
of population - Malthus voor, nl. uitstel van het huwelijk als dé maat-
regel die de mens zelf in de hand heeft om de bestaansmiddelen met de
groei van de bevolking in evenwicht te houden (1.2).
Maatschappelijke, sociaal-psychologische, culturele en geografische fac-
toren hebben ieder voor zich een eigen inspraak, maar wat meer gewicht
in de schaal legt, zij hebben door interactie een gemeenschappelijke en
geintegreerde invloed op de grootte, opbouw en dynamiek van de be-
volking. De altijd weer optredende verschillen tussen stad en platteland
zijn ongetwijfeld op een dergelijke interactie terug te voeren.
In de praktijk beperkt de bevolkingsstatistiek, de demografie zich ener-
zijds tot het systematisch en met behulp van statistische methoden ver-
werken van informatie betreffende de populatie, anderzijds tot wat in
de angelsaksische literatuur bekend staat als vital statistics, de statistiek
van geboorte, groei en ontwikkeling, huwelijkssluiting en -ontbinding,
ook migratie, en verder ziekte, veroudering en overlijden.

Uit de geschiedenis zijn voldoende voorbeelden bekend waaruit blijkt
dat de politieke macht op gezette tijden belang stelde in louter be-
volkingsaantallen. Dit gebeurde vaak om zuiver defensieve redenen: bijv.
in de aanschrijving van de amptman van Bommel, Tieler- en Bommeler-
waarden van 18 mei 1702, die een opgave verlangt van manschappen
'die bequam sijn onder de sestigh jaren', of bij de telling met het oog
op de'liberale gifte tot afweeringe van den vijand' die werd geheven naar
aanleiding van de Franse inval in de zuidelijke Nederlanden in 1747.
Een tweede steeds terugkerende aanleiding tot tellen was de een of
an{ere vorm van belasting, zoals de haardstedentelling: 'soo ten platte-
lande als in de steden zal moeten gedaan worden een accurate opne-

t6



minge van de huijsen met derselver groote,'t getal der personen en haere

qualiteiten'.
In vele gevallen gingen militaire en belastingdruk samen, getuige de toe-

lichting op de kohieren van het familiegeld, een belasting die in 1693

door de Staten van het kwartier van Nijmegen geheven werd'omdat de

ordinarisse middelen ende schattingen geensins genoech ende suffisent
sijn, om daermede te konnen betalen het groot aental van compagnien

op dese Provintie . . . gerepartieert' (1.3).

Een derde reden van regelmatig opduikende aandacht voor de populatie

als telobject is de bevolkingspolitiek, het in de bevolkingsaantallen in-
grijpen en sturen door de overheid. Een zodanige regeringsmaatregel kan

de bevolkingsgroei afremmen: bijv. legalisering van het doden van het

'zoveelste' kind in het gezin, na de geboorte. Juist een aanmoediging tot
volksaanwas daarentegen is de gedachte van het mercantilisme, onder

woorden gebracht door Theodoor Ludwig Lau, nl. dat de macht en de

rijkdom van een staat parallel gaan met het aantal ingezetenen. Ge-

dreven door dezelfde idee neemt op 14 februari 1650 de Frankische

Kreistag het besluit, dat het verboden is dat mannen beneden de leeftijd
van 60 jaar in kloosters worden opgenomen, en verder dat 'jedem
mannszpersonen 2 Weiber zu heyrathen erlaubt seyn' (Van Iíinte 1942).

Deze numerieke belangstelling voor de bevolking is, hoezeer ook toege-

spitst op getallen, nog lang geen statistiek. Pas wanneer men een regel-

maat in de getallenreeksen en dus in de bevolking gaat waarnemen,

wanneer men in een bevolking die door de jaren min of meer stabiel

blijft periodiek terugkerende (groeps)verschuivingen aan de hand van
getallen aantoont en nog probeert te verklaren ook, pas dan mag men

gaan spreken van wat wij thans statistiek noemen. Hierbij dient men

wel te bedenken dat geen eensluidende definitie van het begrip statistiek
bestaat en dat dit ook niet de plaats is om daar op in te gaan. Wij houden

ons aan de korte omschrijving van Verrijn Stuart 1910: statistiek is de

methodische boekhouding der voor massale waarneming vatbare levens-

verschijnselen.
Het woord statistiek komen wij voor het eerst tegen in een in het jaar

t672 verschenen geschrift van Helenus Politanus, getiteld Microscopium

statisticum quo status imperii Romano-Germanici repraesentatur, het

zou etymologisch af te leiden zijn van ragione di stato, waarmee in Italië
ten tijde van de renaissance de politiek werd aangeduid en waarvan zo-

wel het substantivum statista als het adjectivum statisticus zolu ziin af"-

geleid.

De eerste statistici zijn politieke 'staatkundigen' die niet in de eerste

plaats cijfers en getallen gebruiken maar die de administratieve toestand
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van de staat in al zijn onderdelen beschrijven. Kameral-Statistik noemt
men deze beschrijvende staatkunde, waarvan de meest bekende ver-
tegenwoordiger Achenwall in 1749 statistiek definieert als 'die Lehre
von der Staatsverfassung'. Inzicht in statistische of wiskundige methoden

is er niet, massale waarnemingen doet men niet (1.4). Tegen het beschrij-
ven van de staat zoals de Kameralstatistici dat deden - zonder gebruik te
maken van cijfermateriaal terwijl het er wel was! - rees verzet: de Ta-
bellenstatistik.In l74L al publiceerde de Deen P. Anchersen de eerste

vergelijkende statistiek over een aantal staten in tabelvorm, aan A. F.
Biisching danken wij een systematische uitgave van officiele cijfers,
Crome tenslotte doet in 1782 een belangrijke verzameling grafische

voorstellingen over de bevolking van Duitsland het licht zien.
De twee-partijen strijd over het hoe van de statistiek - in feite over wel
of niet cijfers - was lang en hevig, maar leidde tot niets. Dat is jammer
en wat in ieder geval is te betreuren, is dat die tweekamp niet op zijn
minst iets van studie heeft opgeleverd over de methodiek van het ver-
werken van het telmateriaal, om maar niet te spreken van de wijze van
verzamelen, de registratie.
Wat de tegenstanders elkaar allemaal naar het hoofd hebben gesmeten,

de kritiek die Von Schlözer, opvolger van Achenwall de 'Tabellen-
knechts' aanwrijft, is zeker niet ongegrond: hun materiaal is gebrekkig,
geenszins volledig en wat zeer kwalijk is, er is gebruik gemaakt van ge-

fingeerde cijfers!

Terugkerend tot de bevolkingsstatistiek, ook van een ijverig compilator
als Biisching kan niet gezegd worden dat hij meer doet dan zijn staats-
beschrijving illustreren met tabellen. Het is terecht een stap vooruit dat
ambtelijke gegevens - voorheen geheim - thans in de vorm van tabellen
openbaar worden gemaakt, maar het blijft jammer dat geen aandacht is
besteed aan de analyse van het toch unieke cijfermateriaal of aan de
regelmaat in het optreden van de verschillende bevolkingsverschijnselen.
Jammer omdat het in groepen splitsen én analyseren van teluitkomsten
van demografische verschijnselen niet nieuw is. Al in 1662 is in Enge-
land verschenen het boekje 'Natural and political observations upon the
bills of mortality" van de hand van John Graunt die van 1629 tot 1661,
d.w.z. over een tijdvak van dertig jaar geboorte- en sterftecijfers van de
Londense kerspelen heeft bestudeerd en bewerkt. Graunt, die als de
grondlegger van de huidige demografie wordt beschouwd - het woord
demografie wordt overigens pas twee eeuwen later gebruikt, waarschijn-
lijk het eerst in 1855 door Achille Guillard in zijn Elements de statistique
humaine au démographie comparée - constateert een aantal opvallende
wetmatigheden, zoals een jongensoverschot bij de geboorte en toename
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van het aantal geboorten na epidemieën, het bestaan van een zeker even'

wicht in de getalsverhouding mannen,/vrouwen; verder een overwegen

van sterfte over geboorte, terwijl de totale bevolking van Londen in
dezelfde drie decennien toeneemt: conclusie van Graunt dat de groei

van de populatie het gevolg moet zijn van migratie, en wel meer immi-
gratie dan emigratie.

Inmiddels hadden de vital statistics uit een geheel andere hoek, die van
de levensverzekering, aandacht getrokken. Het zal niemand verbazen te

vernemen dat de ge$,oonte van lijfrentekoop en -verkoop sinds de vroege

middeleeuwen in de Vlaamse en Nederlandse gewesten bestond en zich
vandaaruit over een groot deel van Europa verspreidde. De rente was

voor elke leeftijd gelijk, met het gevolg dat het voordelig was een lijf-
rentebrief (van de stedelijke of gewestelijke overheid die om welke reden

dan ook toevloed van geld wenste) te kopen op het leven van jonge ge-

zonde individuen, 'ja men vond weldra uit dat meisjes van zes jaar in
dit opzicht de meest gunstige kansen boden' (Van Schevichaven 1922).

Evenmin zalhet iemand verbazen dat in dezelfde Nederlandse gewesten

Philips II in 1570 en ook het stadsbestuur van Amsterdam in 1598 de

'verzekeringen op het menschelijk leven', die meer speculaties en wed-
denschappen op het leven waren geworden, genoodzaakt waren te ver-
bieden.
Enige wetenschappelijke basis voor het berekenen van de koopsommen
was er niet; was de renteberekening aanvankelijk voor alle leeftijden
gelijk, in de Instellingen van Voorzorg die in de tweede helft van de

zeventiende eeuw voor de nagelaten betrekkingen van de leden der
gilden ontstonden waren de contributies wel afhankelijk van de leeftijd
gesteld: hoe jonger des te lager de contributie. Zonder te weten dat de

sterftekans wiskundig valt te berekenen had men er wel al rekening mee

gehouden.
Pas de ontwikkeling van de getallenleer door Fermat en de waarschijn-
lijkheidsrekening door Pascal en Christiaan Huyghens, die daarover een

boekje schrijft 'Van rekeningh in spelen van geluck', maar vooral de

toepassing van deze wiskundige methoden bij het berekenen van de

koopsom voor lijfrenten door Johan de Witt legt de wetenschappelijke
grondslag voor het levensverzekeringswezen en in het algemeen voor het
verwerken van waarnemingsuitkomsten: nog altijd vormt de kansreke-
ning de basis voor de mathematische statistiek.
Johan de Witt, raadspensionaris en bekwaam financier van Holland be-
sluit in l67L de republiek aan de nodige pecunien te helpen op de wijze
van een lijfrentenverkoop van staatswege. Op 30 julí 167l dient hij zijn
Memorie bij de Staten van Holland in, getiteld'Waerdije van Lijf-Renten
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naar proportie van Los-Renten'. Hij geeft erin een methode aan waarbij
niet langer de koopprijs van een lijfrente een slag in de lucht betekent,

maar volgens welke de waarde van een lijfrente op het leven - afhanke-
lijk van de leeftijd - kan worden berekend. Hij maakt daarbij gebruik van
de kersverse waarschijnlijkheidsrekening en van de levenskans die ge-

middeld iedere mens op een bepaalde leeftijd heeft. Voor het becijferen
van die levenskans, anders gezegd sterftekans moet hij de beschikking
hebben over tenminste twee parameters: 1. het aantal personen op wier
leven een lijfrente gekocht is, de populatie, en z.het aantal sterfgevallen
in deze populatie, onderscheiden naar leeftijd.
Johan de Witt haalt zijn grondmateriaal uit de Blaffaerden, lijfrente-
registers die aantekeningen bevatten betreffende het overlijden van dui-
zenden ingeschrevenen, en hij berekent een afnemende kans op over-
leven voor vier groepen, opklimmende in leeftijd tussen 4 en 81 jaar.

De levenskans van alle mensen tussen 4 en 54 gesteld op 1, is diezelfde

kans voor de groep van 54-64: 2/s, vooÍ 64-74: Vz en voor de 74-81
jarigen: Ye.

Eigenlijk vormen deze vier indexcijfers wat demografen noemen een

sterftetafel: een tabel die aangeeft hoeveel van een gefixeerd aantal
mensen (verzekerden, bevolking) van gelijke leeftijd (eventueel geslacht,

burgerlijke stand) na x jaren vermoedelijk nog zullen leven; de actuaris-
sen spreken ook van tafel van levenden. Liever noemen wij De Witts
Waerdije een proto-sterftetafel, immers hij zou een toets met de kans-
tabellen die nog altijd de titel sterftetafel dragen niet kunnen doorstaan.
In de eerste plaats heeft de Witt zijn levenskansen berekend uit alleen
de overlijdensgevallen en hij is uitgegaan van een niet gefixeerde popu-
latie die ook verder niet repraesentatief is voor de bevolking van het
toenmalige grondgebied. De Witt heeft geen rekening gehouden met de
grootte en opbouw van de bevolking, noch met aantal geboorten of
migratie; trouwens de groep 4-54 vormt een te omvangrijke leeftijds-
klasse.

Dezelfde klacht geldt overigens wetenschappelijk solidere kanstabellen,
zoals de oudste sterftetafel ter wereld van de Amsterdamse burgemeester
Jan Hudde, welke deze in een brief aan Huyghens in augustus 1671

bekend maakte en die was berekend uit de sterfte onder personen op
wier hoofden lijfrente-contracten in de Vereenigde Provinciën waren
verkocht in de jaren 1586-1590 §eurdenburg 1929) en zelfs de be-
roemde sterftetafel van Halley uit 1693, die 5869 sterfgevallen uit de

registers van de stad Breslau over de jaren 1687 tot 1691 naar leeftijd en
geslacht analyseerde.

De waarde van deze vroege sterftetafels schuilt niet in eerste instantie in
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de onfeilbaarheid van de grondgegevens, hoewel de lijfrenteregisters als

financiële boekhouding wel eens minder aanvechtbaar zouden kunnen
zijn dan bijv. de kerkelijke registers; evenmin maakt de geldigheid van
de opgeleverde uitkomsten diepe indruk: de door Halley gevonden
sterfte bleek ongunstiger dan de werkelijke sterfte. De verstrekkende be-
tekenis die deze analyses desondanks hebben is dat zij de eerste aar,zet
zijn, niet alleen voor de ontplooiing van het levensverzekeringswezen
maar evenzeer voor een wetenschappelijke aanpak van de bevolkings-
verschijnselen: de vital statistics bestuderen in hun onderlinge relaties en

afzeÍten tegen de grootte en hoedanigheid van de bevolking.
Aan het begin van de achttiende eeuw is een know how aan wiskundige
methodiek voorhanden die door toekomstige rekenaars zal worden ge-

raadpleegd en moet worden aangevuld en verbeterd. De kiem is gelegd,

het enthousiasme gewekt en allerwegen worden bevolking en vital statis-
tics onder de loupe genomen; een aanzienlijke productie aan geschriften
is er het gevolg van. Ook een aantal Nederlandse namen uit die tijd, zoals
Nicolaas Struyck en Willem Kersseboom kunnen met ere genoemd wor-
den, maar het is allerminst de bedoeling om een uitgebreide verhande-
ling te schrijven over de verdere voortgang speciaal van de bevolkings-
statistiek, in de verschillende handboeken is daarover voldoende te

vinden. Waar het wel om gaat, is om te signaleren welke versterking de

in het voorgaande geschetste gedachtengang t.a.v. de ontwikkeling van
de bevolkingsstatistiek in de loop van de achttiende eeuw nog opdoet.
Om die reden noemen wij het boek dat in l74l in Berlijn verschijnt:
Die göttliche Ordnung in den Verànderungen des menschlichen Ge-
schlechts, aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben
erwiesen. Het is geschreven door J. P. Siiszmilch, veldprediker in het
Pruisische leger van Frederik de Grote en later predikant in Berlijn.
Siiszmilch, die de analytische studies van Graunt en de anderen kent en

waardeert, is zeven jaarbezíg met het (laten) aanslepen van geboorte- en

sterftemateriaal uit alle delen van Europa, bij elkaar uit 1076 gemeenten,
en hij is bij het bestuderen van al die getallen gefrappeerd door de voort-
durend waargenomen regelmaat in het gehele pakket van vital statistics.
Het is de pastor niet kwalijk te nemen dat hij in die orde een goddelijke
ordening herkent, die lange tijd verborgen is geweest en die onder het
beeld van getallen wordt geopenbaard. Theologisch en teleologisch is
de uitleg dat door goddelijke hand een wonderbaarlijk evenwicht in de
maatschappij wordt gehandhaafd, want aldus Si.iszmilch wanneer men
huis voor huis zou gaan kijken en tellen, zou men ongetwijfeld of alleen
meisjes of alleen jongens vinden, in ieder geval een ongelijke verdeling.
Zo zou het jongensoverschot dat ook hij waarnam bij de pasgeborenen
bedoeld zijn als tegenwicht voor de hogere sterfte onder het mannelijke
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bevolkingsdeel, er zou zelfs een onveranderlijke sterftewet zijn en de

gemiddelde levensduur van de mensen door de grote'rekenkundige'voor

altijd bepaald zijn. Maar - en dat maakt zijn werk van wezenlijk belang

voor de ontwikkeling van de statistiek - in een tijd dat Achenwall nog

volop zijn staatsbeschrijving doceert, wijst Siiszmilch er met nadruk op

dat van een dorp of gehucht vaak het inwonertal te bescheiden is om

daarin allerlei onregelmatigheden in de onderscheidene bevolkingsver-

schijnselen te ontdekken. 'Hoe groter de sommen aangroeien, hoe nader

ze aan de ware wetten der natuur komen, en hoe meer de ongeregeld-

heden in kleine getallen, om zoo te spreken, verslonden worden'. Met

andere woorden, pas tvanneer men een flink aantal afzonderlijke waar-

nemingen poolt tot één grote populatie - wanneer men massaal waar-

neemt - kan de regelmaat in de diverse getallenreeksen voor de dag

treden.
Siiszmilch poneert hier een stelling die twee en een halve eeuw later nog

geldt ten aanzien van statistisch onderzoek, nl. wat bekend staat als de

Wet van de grote getallen voor de steekproefgrootte: het kleiner worden

van de afwijking tussen het steekproefgemiddelde en het gemiddelde van

de populatie, dus een nauwkeuriger schatting bij een toenemend aantal

waarnemingen. Om die reden heeft de toegewijde aalmoezenier-demo-

graaf uit zo veel mogelijk gemeenten cijfermateriaal verzameld, al moet

hierbij worden aangetekend dat, gelet op de eis van nauwkeurigheid en

eenvormigheid van registreren, dit laatste de geloofwaardigheid van de

geproduceerde staalkaart niet ten goede komt. Het werk van Siiszmilch

heeft er ongetwijfeld wel toe geleid dat sedert juni 1747 in geheel Pruisen

de bevolkingsstatistiek geregeld werd bijgehouden (de voorschriften wel-

ke in 1683 op dat punt waren gegeven werden veronachtzaamd). Wat dat

betreft is Pruisen, met Zweden datin 17 46 tot een landelijke bevolkings-

boekhouding besloot, de Republiek meer dan een halve eeuw vooruit.

samenvattend kan gezegd worden dat in de tweede helft van de acht-

tiende eeuw de belangstelling die men voordien had voor de bevolking

als telobject is uitgegroeid tot aandacht voor bevolkingsverschijnselen in

de zin van vital statistics, inclusief de verklaring van die verschijnselen.

In die tijd heeft men trouwens interesse in allerlei fenomenen, vooral

biologische, die in maat en getal uit te drukken en met wiskundige me-

thoden te benaderen zijn (anthropometrie). Illustratief is wat Wasse, een

Engels geestelijke voor het eerst in 1724 waarneemt en wat J. F. Blu-

menbach in 1800 nog eens memoreert ten aanzien van de lengte van de

mens, 'dat naamelijk, indien men een Mensch des ogtends meet, hij ruim

een vinger breed grooter bevonden wordt, dan des avonds'. Ook de voor

de hand liggende demografische verschijnselen als geboorte, huwelijk,
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ziekte en overlijden, naast mig"ratie en de zuivere bevolkingsaantallen,
zijn in toenemende mate onderwerp van massale waarneming gemaakt

en een enorme voorraad getallen is er het gevolg van. Het inzicht dat ólle
krachten die een bevolking maken tot wat hij werkelijk is: een dyna-
mische maatschappij, ontstaat pas halverwege de negentiende eeuw,

wanneer de Belg Quételet zijn physique sociale als nieuwe wetenschap
lanceert en wanneer Jules Guérin (1848) het begrip sociale geneeskunde

introduceert: La médecine sociale est l'ensemble des rapports entre Ia
médecine et la société.

Historische demografie
De demografische intelligence wordt in de huidige tijd in toenemende

mate geraadpleegd en ingezet voor het op de voet volgen van de actuele

bevolkingsontwikkeling en er worden beleidslijnen aan ontleend ten be-
hoeve van bijv. volksgezondheid of bevolkingspolitiek. Maar behalve
momentaan kunnen de demografische verhoudingen over een langere
periode worden bestudeerd en wel in twee richtingen, prospectief en

retrospectief. De waardering voor deze beide vormen van grensover-

schrijding of liever gebiedsverruiming is duidelijk onder woorden ge-

bracht in het rapport van de commissie ter voorbereiding van een demo-
grafisch instituut van de sociaal-wetenschappelijke raad van de Konink-
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen van september 1968,
waarin letterlijk staat: 'Enerzijds zal bestudering van de huidige demo-
grafische situatie mede gericht moeten zijn op een inzicht in te ver-
wachten tendenties voor de toekomstige bevolkingsontwikkeling (be-

volkingsprognose). Anderzijds zal voor een juist inzicht in de huidige
demografische situatie de bestudering van de aantalsverhoudingen en

-veranderingen in het verleden onontbeerlijk zijn (historische demogra-
fie)'.
Het is nog juister om deze laatste gedachte uit te breiden en wel in die
zin dat toepassing van kennis van de vital statistics uit een meer of
minder ver verleden niet beperkt blijft tot een beter begrip van de actuele
bevolkingssituatie, maar dat diezelfde soft-ware mede wordt benut om
een voorspelling over de toekomstige populatie wellicht dichter bij de

waarheid te helpen dan wanneer die wordt gedaan enkel met gebruik-
making van recente gegevens. Ook op de World Population Conference
van 1965 is in de zittrng over succes en falen van bevolkingsprognoses
gepleit voor historische research, maar veel meer de moeite van het ver-
melden waard is de methode die een van de sprekers voorstelde, nl. om
van meer dan één vertrekpunt luit, zeg 1800, 1820, l84O enz. de toe-
stand van de bevolking in hetzelfde eindjaar, bijv. 1920 maar evengoed
het jaar 2000 te berekenen en daarna een aantal van die prognoses te
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analyseren en met elkaar te vergelijken.
Het aantrekkelijke van deze werkwijze is dat de historische demografie
materiaal uit elk willekeurig tijdvak afzeÍtegen en correleert met gelijk-
soortig cijfermateriaal uit een andere periode en in feite demografische

modellen uit verleden, heden en toekomst als onderdelen van één door-

lopende bevolkingsstatistiek in elkaar zet. In dit licht gezien is de his-

torische demografie meer dan welke tak van wetenschap een interdisci-
plinaire wetenschap en als zodanig vermoedelijk een van de meest ver-
gevorderde onder de sociale wetenschappen van nu (Van der Woude
t969).

Een van de boeiendste vertrekpunten op de kalenderlijn is zonder twijfel
de periode die in geheel Europa zo abrupt een menigte aan ingrijpende
veranderingen heeft te zien gegeven, de Franse revolutie. Voor Neder-
land vindt een daarmede te vergelijken en in vele opzichten identieke
explosie, zij het in gemitigeerde vorm, plaats met de Omwenteling van
1795.IJet bestuderen van de bevolkingsstatistische verschijnselen in Ne-
derland in het begin van de negentiende eeuw vindt dan ook het meest

correct plaats vanuit het stipte vertrekpunt dat is gemarkeerd door het
jaartal 1795. }IeÍ zou echter onjuist zijn alleen het jaar 1795 of hoog-
stens een paar surplus-jaren erbij te bestuderen. De Franse demograaf

Meuvret heeft niet voor niets in 1946 gewezen op de crises de subsis-

tances, korte 2 à 3 jaar durende perioden van achteruitgang (bijv. mis-
oogst, epidemie), welke een bliksemeffect in het bevolkingsproces te-

weegbrengen. Deze crises zou men gemakkelijk over het hoofd zien

wanneer men een te klein aantal jaren zou uitdiepen, en natuurlijk ook

wanneer men de intervallen tussen de vertrekpunten op de doorlopende
kalenderlijn te groot maakt. Ondanks het feit dat de meeste crises de

subsistances tot een gewest beperkt bleven, kunnen zij door hun ernst

of omvang wel degelijk de landelijke situatie beinvloed hebben. Meuvret
noemt als voorbeeld van een dergelijke crisis misoogst of plundering

door gewapende benden, in beide gevallen ontstaat er schaarste aan

goederen op de plaatselijke markten, lopen de priizen op, loopt het

aantal huwelijkssluitingen snel terug en wordt het aantal ziekte- en sterf-
gevallen verveelvoudigd. Doordat als een natuurlijke selectie de zwak-

sten zoals ouderen en kleine kinderen het eerst aan een dergelijke cata-

strofe ten offer vallen, verschuift de leeftijdsopbouw van de bevolking

ten gunste van de jeugdige klassen, met als gevolg dat ondanks het

dalend aantal huwelijkssluitingen het geboortecijfer boven het normale
peil kan stijgen en blijkbaar toch nog voldoende aanwas gegarandeerd

wordt.
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Medische demografie
De medisch-demograaf is uiteraard het meest direct betrokken bij biolo-
gische fenomenen als geboorte, ziekte en overlijden en indirect het huwe-

lijk, maar hij veronachÍzaamt niet de invloed van migratie op de toe-

stand, speciaal de gezondheidstoestand van de bevolking. Bij zulk onder-

zoek in historisch-demografische scope zal - precies als bij modern

sociaal-medisch speurwerk - de trias gezondheid-ziekte-sterfte als een

drie-eenheid naar voren springen (De Haas 1967) enals zodanig moeten

worden beschouwd en behandeld. Huwelijksvruchtbaarheid, pariteit en

leeftijd van de moeder, naast doodgeboorte, moederlijke sterfte en de

oorzaken van de sterfte zijn enkele topics die onderwerp van studie

kunnen uitmaken. Het met cijfers en getallen benaderen van ziekte en

gezondheid bij (groepen van) een bevolking is echter niet alleen het

werkgebied van de statistiek of de medische demografie, maar ook dat

van de epidemiologie. Maar de drie takken van wetenschap overlappen

elkaar en zijn moeilijk te scheiden; wij zullen in dit bestek ook niet pro-

beren de verschillen en overeenkomsten aan te stippen.

Informatie over ziekte is schaars en gebrekkig, zelfs in de tegenwoordige

tijd is een algemene morbiditeitsstatistiek nog steeds een vrome wens.

Recente vergelijkende studies over morbiditeit en mortaliteit van bijv.
de cardiovasculaire aandoeningen lopen stuk op het ontbreken van een

echte ziektenstatistiek, welke geraadpleegd zou moeten en kunnen wor-
den in samenhang met de doodsoorzakenstatistiek die al jaren nauw-

gezet wordt bijgehouden. De geneeskundige plaatsbeschrijvingen en de

verslagen over geheerst hebbende ziekten of epidemieën ten spijt vormt
ziekte een dermate zwakke schakel in de keten van vital statistics dat

morbiditeitsgegevens voor een overall-view eenvoudig geen adequate

input kunnen leveren.

Zowel vertrek als vestiging hebben een merkbaar effect op de aantals-

verhoudingen binnen een bevolking, meestal regionaal en als verschui-
vingen op grote schaal plaatsvinden ook landelijk. Medisch is de invloed
van migratie echter minder ingrijpend of het zolu zo'n acuut gebeuren

moeten zijn als, wat in vroeger tijden herhaaldelijk voorkwam, een in-
vasie van zwervers of andere figuren, die de volksgezondheid van de

ene dag op de andere in gevaar brachten en dat dikwijls juist op een

ogenblik dat de reserves van een bevolking door welke catastrofe dan

ook minder puissant waren.

Van de vital statistics hebben de acta zoals geboorte, trouwen en over-

lijden, die in tegenstelling tot biologische en normaal variabele gebeurte-

nissen als groei en ontwikkeling of veroudering door een vast merkpunt:
de kalenderdag bepaald zijn, sinds mensenheugenis aandacht gehad. Uit
de vroeg-Chinese geschiedenis schijnen demografische studies bekend te
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zijn, de Romeinen kenden zogenoemde volksakten voor het aantekenen
van huwelijkssluitingen en -ontbindingen en van geboorte en begraven.
Uit de middeleeuwen is niets bekend over wat wij thans de burgerlijke
stand noemen, in de oud-vaderlandse geschiedenis (en niet alleen van
Nederland) daarentegen worden huwelijken, geboorte en sterfte met
meer of minder regelmaat en nau\rygezetheid aangetekend en later ook
met behulp van statistische methoden bestudeerd.
Ook volkstellingen zijn tot in de vroegste historie beschreven. Wij zullen
niet herhalen welke betekenis de overheid in de loop der tijden aan be-
volkingscijfers hechtte. Van veel meer importantie is te weten welke
waarde de geneeskundige, de medisch-demograaf ziet in de kennis om-
trent grootte en opbouw van de bevolking van een land of een gewest.

Het is nl. niet voldoende om de preciese aantallen van bijv. geboorten of
sterfgevallen in een stad of een heel land te kennen, maar het is een eis

- die in de na t795 in de Bataafse republiek verschijnende rapporten
met klem verdedigd wordt - om de vital facts te beschouwen in onder-
linge relatie en in samenhang met de verhoudingen en verschuivingen
binnen de bevolking als zodanig. Pas dan krijgt men een zo reëel moge-
lijk beeld van wat zij noemen 'den gantschen staat der Maatschappy'.
In hedendaagse bewoordingen heet dat: het komt de studie van de
medisch-demografische verhoudingen alleen maar ten goede wanneer
men de cijfers van huwelijken, geboorte en sterfte afzettegen de diverse
bevolkingsaantallen en ze transformeert tot kengetallen om daardoor
adequate tools in handen te hebben om de gezondheidstoestand van de
bevolking te peilen.

Registratie
Overeenkomstig de intitulé van dit eerste hoofdstuk hebben wij in het
totale bestand van de bevolkingsstatistiek coupures aangebracht ten-
einde niet in een mer à boire onder te gaan. Demografisch interesseren
ons die bevolkingsverschijnselen die massaal en met behulp van statis-
tische methoden kunnen worden waargenomen en die in cijfers en (ken)
getallen zijn uit te drukken: vital statistics, beschouwd in relatie tot be-
volkingsaantallen. Medisch-demografisch hebben wij gekozen voor die
vital facts die in de vorm van een kalenderdag te constateren en te no-
teren zijn: geboorte, huwelijkssluiting en -ontbinding en overlijden. His-
torisch-demografisch hebben wij als vertrekpunt op de continue kalen-
derlijn voor het bestuderen van de medisch-demografische verhoudingen
in Nederland in het begin van de negentiende eeuw antidaterend de
keuze laten vallen op het jaar 1795: het begin van de Bataafse republiek
en later koninkrijk der Nederlanden.
Wanneer men al centreert en met behulp van cijfers van huwelijken,
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geboorte en sterfte alleen inzicht wil krijgen in het totum van medisch-

demografische verhoudingen en een overall-view over de gezondheids-

toestand van een bevolking, dan moet men er wel op bedacht zijn dat

het cijfermateriaal dat men kiest en als uitgangsgegeven gebruikt vol-
doende hard is en representatief voor diezelfde bevolking op het grond-

gebied en in het tijdvak dat men op het oog heeft.

Ideaal is om numerieke gegevens te benutten die in de te onderzoeken

periode zelf. zijn opgetekend en verzameld en die in de een of andere

vorm van bevolkingsboekhouding zijn bewaard gebleven. Voor huwe-

lijken, geboorte en sterfte zijn dat aan de ene kant de registers, waarin
geval voor geval wordt aangetekend en aan de andere kant de atlassen

of soortgelijke tabellarische overzichten die een cijferschriftelijk verslag

uitbrengen van het gecompileerde en gerangschikte materiaal. Om de

grootte en de opbouw van de bevolking te leren kennen raadpleegt men

de uitkomsten van volkstellingen.
Maar de moeilijkheid is nu juist dat het registreren van bevolkingsfeiten

- zoals dat thans in Nederland vanzelfsprekend gebeurt door burgerlijke

stand, bevolkingsregister en volkstelling - in de voorbije eeuwen niet

altijd of niet altijd even nauwkeurig heeft plaatsgevonden. Om die reden

zal men er niet eens altijd in slagen om contemporaine informatie over

huwelijken, geboorte en sterfte, en over de bevolking als populatie te
verwerven.
Maar wat wellicht veel ernstiger hindert is de handicap dat in vele ge-

vallen nu net niet precies dat is vastgelegd en geregistreerd, dat men

thans zou willen bestuderen en waarvan men uit medisch-demografisch

oogpunt meent dat dat nu juist het beste geregistreerd had kunnen en

moeten worden. In concreto betekent dit dat bijv. de kerkelijke registers

die eeuwenlang zijn bijgehouden wel de nodige inlichtingen verschaffen

over de huwelijkssluitingen, tenminste van diegenen die aan de heersen-

de kerk waren gelieerd, maar dat daaruit niets te leren valt omtrent zo

belangwekkende momenten als geboorte en overlijden en wel eenvoudig

omdat deze laatste niet werden genoteerd, maar in de plaats daarvan

dopen en begraven: doop- en begraafregisters. In de landelijke registers

die in het begin van de negentiende eeuw worden ingevoerd worden ge-

boorte en sterfte wel aangetekend.
Het is duidelijk dat wij ten aanzien van alle bronnen die ons uit een be-
paalde periode ter beschikking staan, welk gegeven wij daaruit ook
putten, ten allen tijde op onze qui vive dienen te zijn waar het gaat om

de betrouwbaarheid en representativiteit van de gebruikte cijfers. En of
men nu de juiste bronnen voorhanden heeft of dat men genoodzaakt is

zijn toevlucht te nemen tot vervangende gegevens - bijv. in de plaats van
een volkstelling een haardstedentelling, waaruit men de gezinsgrootte
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en met een reductiefactor de bevolkingsgrootte kan afleiden - men zal
zich steeds weer moeten afvragen of het verslag dat men uiteindelijk ge-

bruikt ook werkelijk van die bevolking weergeeft wat het pretendeert
weer te geven. Wij stuiten op de registratie en wij wijzen er meteen op
dat registratie weliswaar inhoudt het inboeken en vastleggen van be-
paalde gegevens, maar dat die actie mank gaat als men niet al bij dat
inboeken aandacht schenkt aan het conserveren en tegelijk attent is op
de eis van teruglezen maar ook momentaan raadplegen van de inge-
schreven gegevens. Wanneer men tenslotte de inhoud transformeert tot
numeriek collectivum en dit presenteert op de wijze van tabellen, maakt
men de registers bovendien toegankelijk voor statistische benadering en

een background voor planning en beleid van zowel de burgerlijke als de
geneeskundige overheid.
Registratie moet in alle gevallen accuraat en volgens uniforme instructie
geschieden, maar registratie voor een geheel land - en daarbij een door-
lopend journaal - betekent meer dan het op papier zetten van een in-
structie alleen. De registratie moet ook uitgevoerd worden en het register
zelf, het aantekeningenboek moet solide en onkreukbaar en toch een
practisch hanteerbare pater noster van medisch-demografische boek-
houding zijn.
Wil iedere akte inderdaad op de kalenderdag nauwkeurig en in het ge-

hele land identiek geregistreerd worden, dan is een centrale autoriteit
nodig, die enerzijds steunt op een algemene en burgerlijke wetgeving en

die anderzijds de administratieve organisatie garandeert welke onont-
beerlijk is voor landelijk uniforme registratie, doorlopend in de tijd.
Voor de boekhouding van geboorte en sterfte is behalve een goed geleid
ambtenarenapparaat bovendien de medewerking van de geneeskun-
digen, artsen en vroedvrouwen gewenst, daarbij denkend aan een doods-
oorzakenstatistiek of een medische geboorteregistratie die thans - wij
schrijven 1.973 - in Nederland nog altijd niet bestaat, maar die in ieder
geval wordt voorbereid. Het hoeft geen betoog dat deze medewerking het
meeste effect sorteert indien het centrale bestuur op dat punt nauw
samenwerkt en overleg pleegt met een eigen geneeskundig bestuur, dat
van dat centrale bestuur onder goedkeuring van de volksvertegenwoor-
diging voldoende eigen bevoegdheden heeft gekregen om ten aanzien
van de medische registratie te instrueren en te controleren.

Verantwoording
In de voorgaande paragrafen is het terrein van deze studie disciplinair
afgepaald en wij hebben ons zorgen gemaakt om de kwaliteit van de

beschikbare cijferbronnen. WU hebben geconstateerd dat goede re-
gistratie het uitgangspunt is voor acceptabele en bruikbare cijfers van
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volkstellingen en een feit is dat registratie alleen maar lege artis kan

worden uitgevoerd dank zij het bestaan van een grondwettelijk gezag en

een gedisciplineerd ambtenarenapparaat, met medewerking van artsen

en vroedvrouwen en last but not least van de bevolking zelf.
Het is verantwoord om het tweede hoofdstuk te beginnen met een staat-

kundig overzicht en de administratieve organisatie van de staat sedert

het onder één bestuur komen van alle provincies in de Bataafse republiek,
alleen al om de opbouw van het geneeskundig bestuur en het registratie-
apparaat, die nu eenmaal passen in de totale structuur, beter te be-

grijpen. Nederland vestigt voor het eerst in zijn geschiedenis - zij het
onder invloed en naar model van Frankrijk - een algemeen grondwette-

lijk bestuur in de staatsregeling van 1798. De zorg van de overheid voor
de volksgezondheid wordt samen met die voor het onderwijs gebundeld

in het agentschap van nationale opvoeding, in 1804 volgt de instelling
van een geneeskundig bestuur.
Hoofdstuk 3 is gereserveerd voor het tot stand komen van deze genees-

kundige staatsregeling, welke maar liefst zestig jaar stand houdt en wel
tot het in werking treden van de wet op het geneeskundig staatstoezicht

in hetjaar 1865.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de kwestie van de registratie van huwelijken,
geboorte en sterfte, welke aanvankelijk haphazard geschiedt, door de

kerkelijke overheid wordt uitgevoerd en die pas in het jaar 1811 in het
ingelijfde Holland werkelijk landelijk wordt. Het is niet zo vreemd dat,

waar de inrichting van de nieuwe eenheidsstaat en daarna die van een

geneeskundig bestuur alle aandacht van de representanten van het
Bataafse volk opeisen, de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte
op het tweede plan komt. Maar het ontwerp ligt gereed en er is alleen

doorzettingsvermogen en afwachten van het gunstige ogenblik voor
nodig om een dergelijke landelijke registratie tot stand te brengen. In
1809 wordt de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte in de wet
(van het koninkrijk Holland) genoemd, in 1811 algemeen ingevoerd en

bij de stichting van het koninkrijk der Nederlanden overgenomen en

voortgezet.
Het is al eerder opgemerkt, de opbouw van de grondwettelijk gefundeer-
de en centraal geregeerde eenheidsstaat is tot stand gebracht onder in-
vloed en naar het voorbeeld van de Franse bestuursinrichting. Omdat
Frankrijk sedert de revolutie van 1789 niet alleen staatkundig, maar ook
op het terrein van de burgerlijke wetgeving en op dat van de registratie
(burgerlijke stand) het model levert dat door verschillende Europese
landen - en zeker door Nederland dat van 1810 tot 1813 zelfs Frans
grondgebied is - wordt overgenomen, is een blik op de ontwikkelingen in
Frankrijk onvermijdelijk. Diverse Bataafse grondwetten en staatsvormen
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zijn eenvoudig copieën van Franse constituties. De code civil, in 1811

met de andere vier Franse wetboeken in de Hollandse departementen
ingevoerd, is als zodanig tot 1 october 1838 van kracht gebleven, het
jaar dat het Burgerlijk Wetboek wordt ingevoerd. De eerste Franse wet
op de burgerlijke stand, het decreet van 20 september 1792 is in elk
goval bekend geweest aan de samensteller van het eerste Nederlandse
ontwerp van een wet op het invoeren van trouw, geboorte en sterfte-
registers, Jan van Heekeren (1799). Dit ontwelp is niettemin in zoverre
uniek dat de motivering voor het landelijk uniform registreren mede be-
paald wordt vanuit de medisch-statistische hoek: 'uit een geneeskundig
oogpunt beschouwd' - vital statistics in dienst van de volksgezondheid.
De zorg die nodig is om de preciese bevolkingsaantallen te leren kennen

- nodig om de verzamelde en beschikbare cijfers tegen af te zetten -
wordt beschreven in hoofdstuk 5. De eerste landelijke en geregelde
volkstelling vindt plaats in het jaar 1829, de volgende elke tien jaar
later. Dit betekent dat Nederland samen met de geregelde registratie van
huwelijken, geboorte en overlijden vóór 1840 beschikt over een be-
volkingsboekhouding en daarmede over medisch-demografische gege-

vens, die in die tijd van groot belang zijn en die in historisch verband hun
betekenis blijven behouden.
In hoofdstuk 6 volgt een evaluatie van de eeuwenlange inspanning om
te komen tot een landelijk uniforme registratie van de drie belangrijke
mijlpalen in het menselijk bestaan en de medisch-demografische aspec-

ten daarvan.
Voorzover in de tekst herhalingen voorkomen, zijn deze ingepast met de

bedoeling dat de lange lijn van de geschiedenis van de registratie tot het
einde toe herkenbaar blijft, ook voor die lezers die evenmin als de auteur
op een historische en juridische opleiding staat kunnen maken. Om de-
zelfde reden zijn in de toelichtingen behalve de minder toegankelijke
archiefstukken ook een groot aantal in druk verschenen, maar deson-
danks voor de gemiddelde lezer moeilijk bereikbare bronnen opgenomen.
Het ligt in de bedoeling om in een vervolg op deze studie, mogelijk in een

team van een aantal bij het onderwerp betrokken disciplines, aan de

hand van beschikbare cijfers te illustreren dat door het tot stand komen
van een werkelijk gouvernementele registratie en geregelde volkstellin-
gen de basis is gelegd voor het verkrijgen van een meer exact demo-
grafisch beeld van de Nederlandse bevolking dan zonder deze landelijke
registratie. Voor het overige blijft gelden dat geen enkele onderzoeker
ooit alle feiten zal achterhalen en daarom moge deze inleiding eindigen
met dezelfde woorden waarmee Edward Bellamy zijn'Looking back-
ward 2000-1887'besluit: Fortunate is he who, with a case so desperate
as mine, finds a judge so merciful.
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2
Staatkundig overzicht

Eenheid is een voornaam vereischte van elke magt,
die tot besturen en handelen is geroepen.

oB srluw 1864

Het gebied dat achtereenvolgens aangeduid wordt als de Bataafse repu-
bliek, het koninkrijk Holland en sedert 1815 als het koninkrijk der
Nederlanden, verwerft vlak voor het begin van de negentiende eeuw een

centrale regering en weet die te behouden.

Vestiging van een centraal bestuur 1795-L798
De gewestelijke zelfstandigheid, vastgelegd in de Unie van Utrecht in
1579 en gehandhaafd in de Republiek der Vereenigde Nederlanden
(1588-1795), bereikt tegen het einde van de achttiende eeuw een

hoogtepunt. De verschillende provincies, zelfs steden zijn binnen hun
grenzen volledig souverein. De Staten-Generaal vertegenwoordigen de

republiek naar buiten, maar de Provinciale Staten maken eigen wetten,
de provincie is de grootste eenheid van gezag (2.1). Bij de Unie van
Utrecht is niet voorzien in een centrale regering, de gewesten houden elk
hun eigen regeringsvorm. 'Van een algemeen bestuur der eigenlijke
finantiën, van de binnenlandsche zaken, de justitie, de politie, kon vol-
strekt geen rede zijn' (De Brauw 1864). Ook op het gebied van de volks-
gezondheid neemt elk gewest, iedere stad zijn eigen maatregelen.
De Omwenteling van L795,het onder invloed komen van de gecentrali.
seerde, Franse bestuursinrichting, maakt een einde aan deze veelheid
van regeringen, al duurt het tot 1798 voordat de eerste grondwet voor
de gehele (Bataafse) republiek in werking treedt. Veel (oude) partij-
belangen staan het in korte tijd tot stand brengen van een centraal be-
stuur, waarop ook nog het volk invloed heeft, in de weg. Maar de her-
vorming moet komen, het is zaak, aldus Legrand (1895), 'de tot nu opge-
offerde rechten van den Staat te versterken, of om juister te spreken,
deze in hun geheel vast te stellen, en in plaats van de gemachtigden eener
provinciale oligarchie, eene werkelijke vertegenwoordiging, als orgaan
van het Nederlandsche volk, in het leven te roepen. Deze vernieuwing
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was niet enkel voor de Franschen gewenscht om meerdere kracht te

geven aan de gesloten alliantie, maar zij was ook in het belang der natie

zelve, die daardoor in het bezit zou worden gesteld van een krachtiger en

beter werkend regeerstelsel. Geen wonder, dat heel een geslacht van
patriotten, warme vrienden van den vooruitgang, er naar hebben ge-

streefd dit werk tot stand te brengen, in weerwil van alle crisissen en

stormen, welke het had te doorstaan alvorens te slagen'.

De provincie Holland - en daarin de stad Amsterdam - heeft de leiding

bij de Omwenteling, de veranderingen zijn tijdig voorbereid door revo-

lutionaire comités. De vernieuwing van het bestuur in de steden verloopt
in een week: de Provisionele Vertegenwoordigers van het Volk van

Holland hebben hun eerste zitting op maandag 26 iannai 1795 in
Den Haag. Staande deze vergadering vormen de afgevaardigden uit de

municipaliteiten (de nieuwe naam voor de vroedschappen) drie uit-
voerende comités, waaronder het Comité van algemeen welzijn, dat o.m.

alle geneeskundige zaken behartigt.
Begin maart L795 zijn alle provincies in de macht der Fransen (2.2).De
Staten-Generaal, die tot het bijeenkomen van de Nationale Vergadering,
1 maart 1796,het bewind blijven voeren, bestaan nu uit de provisionele

representanten van de verschillende gewesten. De souvereiniteit van het

Bataafse volk - door de nog niet voltallige Staten-Generaal half februari
vastgesteld - wordt door de Franse regering erkend in het Haagse Ver-
dragvan 16mei1795.
Het vaststellen van de nieuwe staatsinrichting verloopt minder vlot; er

moet eenheid in de regering van de Bataafse republiek komen, maar de

vrijheid van de provinciale en stadsbesturen mag daar niet aan worden
opgeofferd. De partijen staan fel tegenover elkaar, zo fel dat er na twee
jaar vergaderen nog geen grondwet is. Twee staatsgrepen en invloed van
Parijs zijn nodig om de republiek tenslotte, in het vierde jaar der Bataaf-
se vrijheid, zijn eerste algemene regering te geven (2.3). De Staatsregeling

van 1798, volgens Groen van Prinsterer (1846) een'tamelijk getrouwe

afdruk der Fransche Staatsregeling van 1795', is de eerste grondwet van
de Bataafse republiek.
De souvereiniteit van het volk en de ondeelbaarheid van de staat zijn
de twee beginselen rond welke de staatsregeling is gebouwd (2.4). Het
centrale gezag berust bij de gezamenlijke leden. 'Geen Lid, geen gedeelte

der Maatschappij, kan zich het opper-gezag aanmaatigen. Hetzelve is de

bron van alle openbaare Magten', zo staat het in de eerste van zijn
Burgerlijke en Staatkundige Grondregels.

De Bataafse republiek is naar de letter van de staatsregeling van 1798

een gecentraliseerde staat (2.5) en dat houdt de belofte in dat een ambte-

narencoqps kan worden opgebouwd, dat speciaal verantwoordelijk zal
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zijn voor de uitvoering van een uniforme registratie van huwelijken, ge-

boorte en sterfte en voor het geregeld houden van volkstellingen. De
eveneens mogelijk gemaakte stichting van één centrale geneeskundige

autoriteit biedt de extra garantie dat alle informatie die - zo niet onder
dwang dan toch onder collegiale drang - omtrent de gezondheidstoe-

stand van de bevolking verzameld wordt, ook inderdaad met de grootste

mate van nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bijeengebracht wordt. Deze
zo vurig gewenste en in 1798 wel degelijk al geplande organisatie biedt
tegelijk de zekerheid dat de maatregelen die de overheid neemt -hetzij
acuut als antwoord op ontvangen signalen, hetzij na rijp beraad na het
raadplegen van centraal beschikbare gegevens - ook de meest geslaagde

en doelgerichte en in de ware betekenis van het woord feedback zijn.

Papieren eenheid 1798-1805
In een goed ingerichte staat moeten, naar de triasleer van Montesquieu
(1748) de drie staatsfuncties - wetgeving, uitvoering en rechtspraak -
scherp gescheiden gehouden en over drie afzonderlijke organen verdeeld
worden. In de Acte van Staatsregeling (1798) staat letterlijk: 'De drie
voornaame Magten in eene welgeregelde Republiek zijn: 1) De Ver-
tegenwoordigende Hoogste Magt, 2) De Uitvoerende Magt, 3) De Reg-
terlijke Magt'.
De wetgevende macht berust bij de volksvertegenwoordiging, het Ver-
tegenwoordigend Lichaam, dat is gesplitst in een Eerste en Tweede
Kamer. Het Uitvoerend Bewind draagt de executieve macht; het is toe-
vertrouwd aan 5 Directeuren, die voor de verschillende afdelingen van
bestuur worden bijgestaan door 8 Agenten (2.6). Het land is bestuurlijk
verdeeld in departementen, ringen en gemeenten. Een nieuwe rechter-
lijke indeling stelt vredesrechters aan in iedere gemeente, verschillende
rechtbanken en één gerechtshof in elk departement.
Op papier heeft de Bataafse republiek een centrale regering met de

departementale en gemeentebesturen als louter administratieve licha-
men, ondergeschikt en verantwoording schuldig aan het Uitvoerend Be-
wind. Alle gewestelijke zelfstandigheid is over boord gezet, zelfs de
grerzen en namen van de departementen herinneren niet langer aan de

vroegere provincies. De landsregering regelt ook alle plaatselijke belan-
gen, maar spoedig zal duidelijk worden dat centralisatie op deze wijze te
rigoreus en in genen dele Hollands is. De tegenwerking van de departe-
mentale en stadsbesturen blijft dan ook niet uit en vele van de in Den
Haag geredigeerde en gedirigeerde bepalingen blijven een dode letter;
conclusie: de ondeelbare staat functioneert (nog) niet. Trouwens al
worden de departementsbesturen in maart 1799 inderdaad in werking
gebracht, er zijn veel meer zaken die voorlopig nog niet worden ge-
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regeld, zoals de inrichting van de gemeentebesturen, instelling van de

burgerlijke rechtbanken en algemene belastingen.

Een geneeskundig bestuur, ofschoon dringend noodzakelijk en al in
1795 door Bicker bepleit gezien de gezondheidstoestand van de Bataven

vooral op het platteland, behoort in deze politieke constellatie evenmin
tot de mogelijkheden. Het opschorten van de definitieve opheffing van

de gilden - waaronder de invloedrijke collegia medica en de apothekers-

gilden - krachtens art. 53 van de staatsregeling en een zevental publi-
caties van het Uitvoerend Bewind (2.7) vervallen verklaard, speelt

degenen die ijveren voor het tot stand komen van één geneeskundige

autoriteit ook niet direct in de kaart. En dan te bedenken dat J. van

Heekeren, commissaris tot de zaken der geneeskundige staatsregeling,

al op 22 november 1799 een volledig plan voor de organisatie van het

geneeskundig bestuur indient, op 28 november gevolgd door een even

gedegen rapport over de invoering van geboorte-, trouw- en sterfteregis-

ters.

In 1801 wordt in de Bataafse republiek een nieuwe constitutie van

kracht (2.8). Het Staatsbewind draagt de uitvoerende macht, maar ook
een groot deel van de wetgevende, hoewel art. 38 bepaalt dat het Staats-

bewind nimmer enige wetgevende macht uitoefent. Het Staatsbewind
heeft het recht wetten voor te stellen, terwijl het Wetgevend Lichaam
(één Kamer) de wetsvoorstellen onveranderd moet aannemen of ver-
werpen. De staatsregeling van 1801 perkt de volksinvloed op het bestuur
in, daarentegen geeft zij de departementen en de gemeenten hun auto-
nomie terug, hetgeen daarop neerkomt dat de 'lagere' bestuursorganen

krachtens resp. art. 7l en 74 de bevoegdheid krijgen om binnen de

gterzen van het haar gedelegeerde gezag eigen verordeningen vast te

stellen en uit te voeren (2.9). De eenheid van de staat blijft dus gehand-

haafd. De functie vaÍt agent komt in de grondwet van 1801 niet meer

voor, de agentschappen worden opgeheven en vervangen door Raden

van drie leden.
Het Staatsbewind raakt op zijn beurt in discrediet, de twaalf leden zijn
het noch met elkaar noch met de volksvertegenwoordiging en de de-
partementale besturen eens, werkelijke eenheid in het bestuur ontbreekt.
Maar al is het Staatsbewind volgens Nijhoff (1893) 'in zich zelf ver-
deeld, niets deugdelijks in het algemeen belang verrichtend', voor het
terrein van de volksgezondheid is het tegendeel waar: in 1804 ver-
schijnen de 'Verordeningen omtrent het Geneeskundig Onderzoek en

Toevoorzigt binnen de Bataafsche Republiek'en in 1805 de Publicatie,
waarbij de eerste nationale pharmacopee, de Pharmacopoea Batava
wordt ingevoerd.
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Eenhoofdig gezag 1805-1810
De Bataafse republiek is van Frankrijk afhankelijk en wel zo sterk dat
zijn staatsinrichting de veranderingen in het keizerrijk op de voet volgt.
Iedere grondwet, ook die van L805, levert het bewijs. Napoleon, sedert
1799 de eerste van de drie consuls, krijgt de absolute macht, wanneer hij
bij Sénatus-consulte van 18 mei 1804 (Bull. IV-l, no. 1) de titel van
keizer krijgt.
Ook in de republiek dicteert hij een eenhoofdig gezag: Rutger Jan
Schimmelpenninck, de raadpensionaris, terzijde gestaan door secreta-
rissen van staat en een Raad van State, krijgt bijna vorstelijke macht
(2.10). Al laat de keizer Schimmelpenninck niet langer dan een jaar aan
de macht, tijdens het bewind van de raadpensionaris komen belangrijke
centrale voorzieningen tot stand: De wet van 19 juli 1805 reorganiseert
het departementale bestuur en de wet van 20 december 1805 brengt
eenheid in de inrichting van het bestuur der gemeenten. De secretaris van
staat voor de financiën, I. J. A. Gogel voltooit zijn stelsel van algemene
belastingen (2.1I), terwijl de door hem ingevoerde grondbelasting leidt
tot het inrichten van een kadaster.
De Additionele artikelen vanT maart 1806 maken de uitvoering van het
geneeskundig toezicht, in 1804 opgedragen aan departementale com-
missies, meer uniform en via de secretaris van staat voor de binnenlandse
zaken en diens commissaris tot de zaken der geneeskundige staatsrege-
ling direct afhankelijk van de raadpensionaris. Het volksonderwijs, eer-
der geregeld in 1801 en 1803, wordt losgemaakt van de kerk en bij de
wet van 3 april 1806 onder toezicht gesteld van departementale school-
opzieners (2.L2).
In 1806 maakt Napoleon een einde aan de Bataafse republiek en be-
noemt zijn broer Lodewijk tot koning van Holland (2.13) ofzoals Colen-
brander (1911) schrijft 'een Fransch prefect van hoogeren rang'. Het is
de voorbereiding op directe afhankelijkheid van de Nederlanden van de
Franse keizer en de staatsinrichting verandert dan ook niet wezenlijk, de
koning zeÍ - zij het als constitutioneel monarch: 'zamenstemming van
den Koning en het Wetgevend Ligchaam' - het eenmansbestuur voort
dat in feite vanuit Parijs gedicteerd wordt.
De medische regelingen blijven dezelfde, hoewel met het in werking
treden van het Wetboek Napoleon, ingericht voor het koninkrijk Hol-
land, op 1 mei 1809 de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte

- die het in de Bataafse republiek niet tot een wet heeft gebracht - voor
de eerste maal voor het gehele land wettelijk wordt voorgeschreven.

Inlijving 1810-1813
De onderhorigheid aan Frankrijk - alle grondwetten zijn naar Frans
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voorbeeld gemaakt - wordt na vijftien jaar Bataafse Vrijheid volledig,

wanneer Napoleon de Hollandse departementen bij zijn keizerrijk inlijft.
De inlijving verloopt in twee etappen: bij Sénatus-consulte van 24 aptil
1810 de departementen aan de linker Rijnoever (Zeeland, Brabant en

het land tussen Maas en Waal), de overige departementen bij Keizerlijk

Decreet van 9 juli 1810, waarvan het eerste artikel luidt: 'La Hollande

est réunie à I'Empire'. Eén decreet (KD 13.9.1810) regelt de verdeling

van alle elf departementen - ingaande 1 januari I 81 1 - in negen nieuwe

departementen, terwijl afzonderlijke besluiten voor de landen aan de

linker Rijnoever en de zeven nieuwe noordelijke departementen de in-
richting van het bestuur en de invoering van de Franse wetgeving

regelen.
Het KD van 18 october 1810 (Bull. lY-322, no. 6043), 'contenant Rég-

lement général pour l'Organisation des départemens de la Hollande',
dient als nieuwe grondwet voor de zeven noordelijke, in alle stukken

genoemd de Hollandse departementen; voor de zuidelijke geldt meer dan

ééndecreet, alleingaande 1 januari 1811 (2.14).

Aan het hoofd van de Hollandse departementen - de zuidelijke vallen

daar niet onder - staat de gouverneur, generaal Charles Frangois Le-
brun, voor de financiën bijgestaan door de intendant I. J. A. Gogel en

voor de binnenlandse zaken door de intendant, baron d'Alphonse, die

met de prefecten - hoofden van de departementen - de uitvoerende

macht heeft. Het zijn deze prefecten, onder-prefecten en maires, die

dank zij een perfecte administratie de tabellen bijeenbrengen, waaruit
baron d'Alphonse zijn 'Apergu sur la Hollande' met nauwkeurige ge-

gevens over de bevolking van de zeven Hollandse departementen voor
het jaar 1. 81 L samenstelt (2. 15).

Met de inlijving gaat gepaard het in werking brengen van een reeks

Franse wetten, in de zuidelijke en noordelijke departementen op onge-

lijke tijdstippen en geregeld bij afzonderlijke besluiten (2.16). Op 1

augustus 1810 worden in de departementen aan de linker Rijnoever

reeds enkele Franse wetten en bepalingen van kracht, met name ge-

noemd in twee decreten, beide gedateerd 22 juni, aangevuld - ingaande

I januari 1811 -doorhetKD van 19 october 1810.

Eveneens met L januari 1 81 1 worden in dezelfde gebieden ingevoerd de

vijf Codes, waaronder het Wetboek Napoleon, verder de Franse genees-

kundige wetten, en een aantal afzonderlijke wetten, belangrijk voor de

registratie van huwelijken, geboorte en sterfte (KD 8.11.1810; Bull. IV
327 bis, no. 6108).
Alle bovengenoemde wetten, successievelijk in werking gebracht in de

zuidelijke departementen, worden in één besluit, het KD van 6 januari

1811 - ingaande L maart 1811 - executoir verklaard voor de zeven
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Hollandse departementen. Decreten van latere datum breiden de lijst
van Franse wetten, van kracht verklaard binnen de negen Hollandse
departementen, uit.
De inlijving bij het keizerrijk duurt drie jaar, bij de bevrijding in novem-

ber 1813 zijn de Franse wetten in Holland nog maar net van kracht (uit-
gezonderd de latere provincie Limburg, waar de Codes sedert I october

1795 en de Franse geneeskundige wetten sinds hun afkondiging in 1803

gelden). Dat de Franse wetgeving desondanks zoveel aandacht geniet, is

gelegen in het feit, dat ondanks de inspanningen, sedert 1798 en later
L813, nationale Nederlandse wetboeken samen te stellen, het Wetboek
Napoleon (waarin artikelen betreffende de burgerlijke stand) pas in het
jaar 1838 plaats maakt voor een nieuw burgerlijk wetboek en de Code
pénal zelfs tot 1886 gehandhaafd blijft. De Franse geneeskundige wetten
worden wel onmiddellijk afgeschaft (Besluit 29.1.1814, no.72, Stbl. 22).

Bevrijding en voorlopig bestuur 1813-1815
Met de val van Napoleon in zicht ontwerpt G. K. van Hogendorp al in
1812 een Schets voor een grondwet, waarin Oranje souvereine macht
krijgt. De tijding van de nederlaag van de keizer tegen de geallieerden in
de Volkerenslag bij Leipzig, 16-18 october 1813, betekent in noord-
Nederland het sein voor openlijke opstand; de latere provincie Holland
maakt zich als eerste vrij.
Op 21 november 1813 (Stbl. 1) vestigen Van der Duyn van Maasdam en

Van Hogendorp, in naam van Oranje, een voorlopige regering: Alge-
meen Bestuur der Vereenigde Nederlanden. Bij besluit van29 november
(Stct. 1.1.1814, no. 1) worden commissarissen-generaal gesteld aan het
hoofd van de ministeriele departementen; onder de taken van de com-
missaris-generaal voor de binnenlandse zaken wordt de geneeskundige

staatsregeling met name genoemd.

Wanneer de Prins als souverein vorst het bewind overneemt en het voor-
lopige bestuur ontbindt (Besluit 6.12.1813, Stbl. 4), blijven de hoofden
van de departementen hun ambt waarnemen, ingaande 6 april 1814 met
de titel van Secretaris van Staat. Willem I neemt van Napoleon een sterk
centraal bestuur over, dat in 18 14 door de Grondwet voor de Vereenigde

Nederlanden wordt bestendigd.
Kort nadat de laatste Nederlandse gemeente van de Franse overheersing

is bevrijd @elfzijl 23 mei 1814), besluiten de grote mogendheden dat
Nederland en Belgie één staat zullen vormen. Deze vereniging van de

zuidelijke met de noordelijke gewesten maakt al in 1815 herziening van
de constitutie van 1814 noodzakelijk (Wet van 23.3.1815, Stbl.29).
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Koning IViIlem I 1815-1840
Bij Proclamatie van 16 maart 1815 (Stbl. 27) verklaart Willem I, dat de

17 provincies (9 noordelijke, Limburg en 7 zuidelijke) van de nieuwe

staat 'van nu af, vormen, het Koningrijk der Nederlanden'. De nieuwe
grondwet verschijnt op 24 augustus 1815 in het Staatsblad (Stbl. 45).
De koning houdt grote macht, hij benoemt en ontslaat zijn ministers. De
Staten-Generaal bestaan uit twee Kamers: de Eerste Kamer wordt door
de koning voor het leven benoemd, de leden van de Tweede Kamer
worden gekozen door de Provinciale Staten.
De Provinciale Staten handelen vrij, maar hun besluiten kunnen ver-
nietigd worden, als zij met het algemeen belang strijdig bevonden wor-
den. Ook het plaatselijk bestuur'is aan den eenen kant zoo vrij mogelijk
ingesteld, maar aan de andere zijde is een behoorlijk verband gebragt

met de Staten der Provincien en met de Kroon. Deze eerste in den Staat
gevestigde Oppermagt mist ook bij deze deszelfs eigenaardigen invloed
niet', aldus Van Hamelsveld in Pandecten I (1827).
De Franse wetboeken blijven na 1 8 13 van kracht, totdat volgens het be-
sluit van L december 1813 (Stbl. 3) daaromtrent nadere bepalingen
zullen zijn gemaakt. Het duurt tot 16 mei 1829 voordat de overgang van
de vroegere tot de nieuwe wetgeving wordt geregeld (Stbl. 29 en 33). Op
1 october 1838 tenslotte wordt het nieuwe Burgerlijk lVetboek, met
andere nationale wetboeken, ingevoerd (KB 13.4.1838, Stbl. l2), in
Limburg op 1 januari 1842 (KB 10.10.1841, Stbl. 43).
De vereniging van Belgie met Nederland is niet blijvend; in 1830 @el-
gische opstand) verklaart een voorlopig bewind Belgie onafhankelijk, bij
het verdrag van Londen: 19 april 1839 (KB 22.6.1839, Stbl. 26) worden
Belgie en Nederland formeel gescheiden. Voor het koninkrijk der Neder-
landen betekent dit een nieuwe grondwetswijziging in 1840 (Publicatie

4.9.1840, Stbl.47).
Verbitterd en teleurgesteld over de kwestie Belgie en over de steeds

dringender wordende eisen der liberalen op het gebied van de invloed
van de volksvertegenwoordiging op de regering, doet koning Willem I
kort na het tot stand komen van de nieuwe grondwet afstand van de

troon ten behoeve van zijn zoon, Willem II (Proclamatie 7.10.1840,
stbl.63).

K6ning Willem II 1840-1849
Op het ogenblik dat Willem II koning wordt (Proclamatie 7.10.1840,
Stbl. 64) is de staatsvorm nog altijd die van 1815: monarchaal met nau-
welijks enige invloed van de volksvertegenwoordiging. Deze vorm van
bestuur past echter steeds minder in de tijd waarin in alle landen van
Europa op hervormingen wordt aangestuurd. In 1844 doen de liberale
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Negenmannen o.l.v. J. R. Thorbecke hun eerste voorstel tot herziening

van de grondwet, in het jaar 1848 komt deze tot stand.

De grondwet van 1848 verschilt in belangrijk opzicht van die van 1815

en 1840. Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden worden
rechtstreeks gekozen door de ingezetenen, de Eerste Kamerleden worden
niet meer benoemd door de koning, maar door de Provinciale Staten.

De vergaderingen van de colleges zijn openbaar. De ministers zijn volle-
dig verantwoording schuldig aan de Tweede Kamer. Deze wiiziging van
de grondwet van 1815 is de meest ingrijpende die ooit heeft plaatsge-

vonden: de macht van de koning is beperkt, die van de volksvertegen-
woordiging vergroot.
Enkele maanden na het opnemen van de nieuwe constitutie in het Staats-

blad (Publicatie 14.10.1848, Stbl. 71) overlijdt de koning. Het is Willem
III, die de beginselen van de nieuwe grondwet uitvoert.

Evenwicht centraal- gedecentraliseerd bestuur
Woensdag 2l maart 1849 aanvaardt Willem III de regering (Proclamatie

21.3.1849, Stbl. 7), de koning verklaart, in overleg met de volksver-
tegenwoordiging,'aan die Grondwet volledige werking' te geven, en hij
komt zijn belofte na.

Op 1 november 1849 treedt het eerste ministerie Thorbecke op, met de

liberale voorman zelf als minister van binnenlandse zaken. Nooit zijn
zoveel wetten tot stand gekomen als onder dit kabinet; de belangrijkste:
in 1850 de Postwet, de Wet op de Munt, de Kieswet, de Provinciale wet
en de Wet op het Nederlanderschap, in 185 1 de Gemeentewet.

Het denkbeeld dat de lagere organen hun eigen'huishouding'regelen en

besturen, onder toezicht van het centrale gezag, is in beginsel neergelegd

in de grondwet van 1848 (art. 129-137 voor de provincie, art.1,38-L44
voor de gemeente). De Provinciale wet (6 juli 1850, Stbl. 39) en de Ge-

meentewet (29 juni 1851, Stbl. 85) werken deze gedachte practisch uit.
De wetgever kent aan de provincie en de gemeente, naast zelfbestuur
(het zelÍ uitvoeren van landelijke regelingen), ook zelfwetgeving (auto-

nomie) toe. Art. l34van de Gemeentewet luidt: 'Aan den Raad behoort,
met betrekking tot de regeling en het bestuur van de huishouding der
gemeente, alle bevoegdheid die niet bij deze of eenige andere wet aan

den Burgemeester, of aan Burgemeester en Wethouders is opgedragen'.

Art. 135: 'Aan hem behoort het maken van de verordeningen, die in het
belang der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid worden vereischt

en van andere, betreffende de huishouding der gemeente'. In de Provin-
ciale wet staan gelijkluidende bepalingen.

De plaatselijke verordeningen moeten inderdaad plaatselijk zijn, zij
'treden niet in hetgeen van algemeen Rijks- of provinciaal belang is',
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aldus art. 150 van de Gemeentewet. Worden de plaatselijke verordenin-
gen wel strijdig gevonden met het algemeen belang, dan kunnen zij
worden ongedaan gemaakt; art. 153 van de Gemeentewet: 'De plaatse-

Iijke verordeningen kunnen, zoover zij met de wetten of het algemeen
belang strijden, door Ons worden geschorst of vernietigd'. De waar-
borgen zijn aanwezig, gemeente en provincie nemen zelf de maatregelen
die zij nuttig en noodzakelijk achten, de centrale overheid past deze in
in het algemene beleid. Met de Provinciale en de Gemeentewet is een

evenwicht bereikt tussen het centrale gezag et de aan de lagere bestuurs-
lichamen overgedragen plaatselijke zeggenschap.

Grondgebied *

De Republiek der Vereenigde Nederlanden (1588-1795) bestaat sedert
de vrede van Munster (1648), waarbij de koning van Spanje de Neder-
landen erkent als vrije en onafhankelijke mogendheid, uit 7 provincies
(Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijsel, Friesland en Gronin-
gen), het landschap Drente (niet vertegenwoordigd in de Staten-Gene-
raal) en de Generaliteitslanden (Staats-Brabant, Staats-Limburg en

Staats-Vlaanderen - zo genoemd omdat zij niet een eigen Statenvergade-
ring hebben, maar bestuurd worden door de Staten-Generaal). In 1713

komt daarbij Staats-Opper-Gelder. In januari 1795 bezetten Franse
legers het grondgebied van de republiek, die van nu af de naam draagt
van Bataafse republiek. Bij het Haagse Verdrag van 16 mei 1795 staat
de Bataafse republiek een aanzienlijk deel van de vroegere generaliteits-
landen: Staats-Vlaanderen (Zeeuws-Vlaanderen), Staats-Opper-Gelder
(Venlo) en Staats-Limburg (Maastricht) aan Frankrijk af. Staats-Brabant
blijft deel van de republiek uitmaken.
De Bataafse republiek bestaat uit de negen provincies, waarin eind 1795
de eerste algemene volkstelling wordt gehouden: Friesland, Groningen,
Drenthe, Overyssel, Gelderland, Bataafsch-Braband, Zeeland, Holland
en Utrecht.
In het jaar 1798 (Acta van Staatsregeling, art. 3) wordt de republiek
verdeeld in acht departementen met nieuwe namen en grerzen: Eems,
Oude Yssel, Rhijn, Amstel, Texel, Delf, Dommel en Schelde en Maas.
Behalve deze indeling wordt het land, zonder te letten op de departemen-
tale grenzen, nog verdeeld in 94 kiesdistricten van 20.000 zielen, en

ieder district in 40 grondvergaderingen (art. 6).
De staatsregeling van 1801 geeft de departementen de namen en grerzen
van de vroegere provincies terug (art. 21). Doordat Drente en Overijsel
voorlopig echter één departement blijven, telt de Bataafse republiek in

* Zie gokleurde kaarten achter in P. f. Blok, deel VII.
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dat jaar toch maar acht departementen: Friesland, Stad en Landen (Gro-

ningen), Overijsel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland en Brabant.

Er komt in zoverre verandering in deze territoriale verdeling, dat in
1805 Drente weer een eigen departement wordt: in 1806 neemt koning

Lodewijk negen departementen van de raadpensionaris over.

Met het invoeren van de nieuwe organisatie van het bestuur in 1807

worden uit Holland twee nieuwe departementen: Amstelland en Maas-

land gevormd, terwijl het elfde: Oost-Friesland - in ruil voor Vlissingen

- op 30 januari 1808 bij het koninkrijk Holland wordt gevoegd. Afge-
zien van kleinere grenswijzigingen komt er pas verandering in de kaart

van het koninkrijk Holland, wanneer Napoleon bij KD van L februari
1810 (Bull. IV-263, no. 51,47) het gehele eiland Walcheren inlijft bij het
Franse département de l'Escaut. De 16de maart, bij het Tractaat van
Parijs, wordt de koning andermaal van een aanzienlijk stuk van zijn rijk
beroofd: Zeeland, Brabant en het land tussen Maas en Waal, die als

landen aan de linker Rijnoever bij Sénatus-consulte van 24 april 1810

(Bull. IV-281, no. 5344) worden ingelijfd bij het keizerrijk.
Enkele maanden later, op 9 juli 1810, worden bij Keizerlijk Decreet

(Bull. IV-299, no. 5724) de overige negen departementen ingelijfd. De

herindeling van het grondgebied van geheel Holland, incl. de landen aan

de linker Rijnoever, in negen nieuwe departementen - in te gaan op

1 januari 1811 - wordt omschreven in het KD van 13 september 1810
(Bull. IV-3 13, no. 5949).
De zeven nieuwe, bekend als de Hollandse departementen, die in opper-
vlakte (2.504.383 ha) nagenoeg overeenkomen met de negen departe-

menten van het koninkrijk Holland nó het Tractaat van Parijs - in welk
gebied de gegevens verzameld zijn die d'Alphonse bijeenbrengt in zijn
Apergu sur la Hollande - dragen de volgende namen: Zuiderzée, Bou-
ches de la Meuse, Bouches de l'Yssel, l'Yssel supérieur, Frise, Ems

occidental en Ems oriental.
Zeelandis op 15 mei van hetzelfde jaar tot een afzonderlijk département
des Bouches de l'Escaut gemaakt (Bull. IV-288, no. 5463 en 292, no.
5549), Brabant is terug te vinden in de departementen Bouches du Rhin
en Deux Nèthes. Het gebied van de latere Nederlandse provincie Lim-
burg was al op 1 october 1795 gevoegd bij Frankrijk, voor het grootste

gedeelte bij het département de la Meuse inférieure en voor een kleiner
deel bij het département de la Roer. In november 1813 komt de latere
provincie Holland als eerste in opstand tegen de bezetting, het Algemeen
Bestuur neemt voorlopig de regering op zich, totdat Willem I het bewind
in handen neemt. De indeling van de departementen blijft tot de grond-
wet van 1814 gehandhaafd, alleen de namen worden Nederlandse.

Ruim een week nadat Willem I de taak van het Algemeen Bestuur over-

4t



neemt, besluit hij (15.12.1813, Stbl. 11) dat Zeeland en de andere ge-

bieden, die deel hebben uitgemaakt van de Staat der Vereenigde Neder-
landen, 'behooren vrij gemaakt en ontslagen, en Provisioneel verbonden
te worden aan het thans in de Vereenigde Nederlanden bestaande Gou-
vernement, in alle deszelfs betrekkingen'. Dit geldt 'mitsgaders zoo-
danige andere deelen dier Departementen, welke onder Gods zegen,
eerlang van het Fransche bestuur zullen bevrijd worden'. Als op 23 mei
1814 eindelijk de laatste gemeente (Delfzijl) onder Nederlands bestuur
komt, is de grondwet van 1814 al bijna twee maanden van kracht. Deze
herstelt in hoofdzaak de vroegere indeling in negen provincies (art. 53),
er komt één provincie Brabant (art. 54), terwijl het voormalige Staats-
Vlaanderen bij Besluit van 20 juli 1814, Stbl. 83 bijZeeland, wordt ge-

voegd. Het Besluit van20 juli 1814, Stbl. 84 en de Wet van 10 februari
1 8 15, Stbl. 14 regelen de grenzen van de provincie Brabant nader.
Bij de eerste Vrede van Parijs (30 mei 1814) bepalen de geallieerden die
Napoleon verslagen hebben, dat het vorstendom der Nederlanden een
grote gebiedsuitbreiding zal ten deel vallen. Dit houdt in de vereniging
van Belgie met Nederland; in 1815 worden de grenzen van de nieuwe
staat vastgesteld.
De grondwet van 1815 bepaalt in art. 1 dat het Koninkrijk der Neder-
landen bestaat uit de volgende zeventien provincies: N-Braband, Z-Bra-
band, Limburg, Gelderland, Luik, O-Vlaanderen, W-Vlaanderen, Hene-
gouwen, Holland, Zeeland, Namen, Antwerpen, Utrecht, Vriesland,
Overijssel, Groningen en Drenthe. Oost-Friesland is aan het keurvor-
stendom Hannover toegevoegd, Luxemburg (dat Willem I krijgt in ruil
voor zijn Duitse landen) zal deel uitmaken van de Duitse Bond, maar zal
de Nederlandse grondwet hebben.
Precies vijfentwintig jaar duurt de vereniging van Belgie met Nederland,
dezelfde mogendheden die de vereniging hebben bewerkt, gaan in 1839
accoord met de scheiding. Bij het Verdrag van Londen (19 april 1839)
worden de nieuwe grenzen, zowel van Nederland als van Belgie, vastge-
steld; de tekst van deze verdragen is opgenomen in het Staatsbladno.26
van dat jaar.

Bij de grondwetsherziening van 1840 wordt Holland gescheiden in twee
provincies: Noord- en Zuid-Holland, zodat het koninkrijk der Neder-
landen van nu af bestaat uit elf provincies: Noord-Braband, Gelderland,
Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Vriesland, Overijssel,
Groningen en Drenthe, mitsgaders het Hertogdom Limburg (art. 1).

Het groothertogdom Luxemburg krijgt in 1841 een eigen grondwet en

vertegeilvoordiging, zodat het geheel van Nederland wordt gescheiden.
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3

Geneeskundig bestuur

En dit toch, meene ik, de groote zaakte zijn, door welke

vooral een Geneeskundige, wanneer hij deezen

zijnen uitgebreideren, maar tevens edelen plicht
naarstiglijk vervult, tot het welzijn zijner medeburgeren

een uitmuntend en bestendig deel kan toebrengen;
want ofschoon deeze algemeene voorzorgen voor de

gezondheid der inwooneren, welken ik daar zo even

met een woord hebbe aangestipt, niet op zijn'last, maar

op dien der Overheid, bekragtigd en in het werk
gesteld worden; zo zal egter het inzien der zaak klaarlijk
leeren, dat zodanige maatregelen nimmer op goeden

grond kunnen genomen en konstmaatig uitgevoerd
worden, dan na behoorlijke raadpleeging en met mede-

werking van Geneeskundigen.
rra. vex cnurs 1778

De zorg van de overheid voor de volksgezondheid krijgt in Nederland
landelijk voor het eerst gestalte in de figuur van de agent van nationale
opvoeding. De staatsregeling van 1798 is de wettelijke basis en meteen

ook het uitgangspunt voor het opbouwen van een geneeskundig bestuur,

dat aan het centrale bestuur voldoende eigen bevoegdheden ontleent om

zijn zorgen te laten gaan over letterlijk alles wat maar 'strekken kan ter
bevordering van de gezondheid en de physieke welvaart van het Bataaf-
sche' en later het Nederlandse volk.

Gezondheidszorg à la caÍe
Zorgvan de overheid voor de gezondheidstoestand van de bevolking is
geen novum, ook niet in Nederland. Wie de moeite neemt de maat-
regelen en bepalingen op het punt van de volksgezondheid bijeen te
lezen, is in staat daarvan een indrukwekkende bloemlezing samen te

stellen. In 1799 is dergelijk werk gedaan door J. van Heekeren jr., de
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zoon van de Amsterdamse apotheker en de latere commissaris tot de

zaken der geneeskundige staatsregeling. Zijn 'Verzameling der Voor-
naamste Zaaken Betreffende het geene bij onderscheidene Regeeringen
in deeze Republiek omtrent de Genees- Heel- Vroedkunde en Artsenij-
mengkunde gestatuëerd is' telt 45 met de hand geschreven bladzijden.
In dit werkstuk heeft de energieke vijfentwintig jarige medicinae doctor
de verordeningen gebundeld, welke door verschillende stadsbesturen in
de Republiek der Vereenigde Nederlanden waren uitgevaardigd. Zijbe-
treffen reglementen voor de geneeskunde, heelkunde, vroedkunde en

artsenijmengkunde, alsmede voorzieningen ter beteugeling van de kwak-
zalverij.
Uit de opsomming leest men de bezorgdheid van het algemeen bestuur
om de gezondheid van zijn onderdanen. De overheid doet er alles aan

om ziekte en dood verre te houden, maar deze inspanningen zijn juist de

reden dat men spijt krijgt. Spijt dat al die voorschriften die weliswaar
verschillend luiden, maar die naar inhoud en doel overeenstemmen, niet
in een en dezelfde vorm gegoten zijn. De bestrijding van de heus verderf
zaaiende epidemieën zou er op zijn minst overzichtelijker door geweest

zijn. Hoe dan ook, het niet bestaan van uniforme regels in het raam van
de gezondheidszorg mag men betreuren, het is te begrijpen. Tot het einde
van de achttiende eeuw ontbreekt ieder centraal bestuur, alle steden

maken hun eigen wetten, de grootste eenheid van gezag is de provincie.
Ook de zorg voor de openbare gezondheid komt in organisatie niet
boven de grenzen van het gewest uit. De meeste bepalingen gelden zelfs

voor een gebied, niet groter dan een stad. In het jaar 1795 komt daar

verandering in, de eerste taak van de Provisionele Representanten van
het Volk van Holland is het vaststellen van de nieuwe vorm van bestuur,

in 1798 komt de eerste grondwet tot stand en het is te verwachten dat
de geneeskundigen deze centralisatie zullen aangrijpen om de inrichting
van een geneeskundig bestuur in te passen in de organisatie van het alge-

mene bestuur in de gehele Bataafse republiek.
Het is trouwens geen overdaad wanneer de geneeskundigen proberen

munt te slaan uit de Omwenteling van 1795, de gezondheidstoestand van
de bevolking - zeker die op het platteland - laat eind 1Sde eeuw alles te

wensen over. Maar is er zo'n verlangen onder de geneeskundigen naar

vernieuwing? De behoefte aan bundeling van krachten is in ieder geval

actueel. Nergens, zo formuleert Thorbecke het in een van zijn Schetsen

(1860), is 'de overmagt van de nieuwigheid over het oude'in een zo goed

voorbereide bodem ontvangen als juist in Nederland. Wanneer in 1787

het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen een prijsvraag uit-
schrijft, 'welke schikkingen kunnen 'er, door de gezamenlyke geleerde

Maatschappyen in ons Vaderland, gemaakt worden enz.', geeft Bonn in
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het met de gouden erepenning bekroonde antwoord als conclusie de be-

staande genootschappen 'tot ééne cELEERDE REPUBLIK of CrvrcBNesBSr

VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN te vereenigen, en voor altOos te ver-

binden,' (3.1). De beschikbare krachten kunnen het voordeligst worden

gebundeld, de inspanningen worden gecoördineerd en liefst gecentrali-

seerd. En de geneeskundigen? Is dat verlangen naar bundeling en ver-

nieuwing - dus verandering - onder de geneeskundigenzo sterk? Eerlijk
gezegd., niet. Maar dat is te verklaren en wij citeren daartoe Schoute

(1924): 'De meeste doktoren en chirurgijns, hoewel gebreken erkennen-

de, bevonden zich heel wel in hun plaatselijke vereenigingen, terwijl juist

de tweede helft der 18de eeuw hun, in wetenschappelijk opzicht, zekere

erkenning en winst had gebracht door de rol die zij hadden mogen spelen

bij de oprichting en de opkomst der geleerde genootschappen'.

Hoe het ook zij, of wij tegen het eind van wat men terecht noemt de

eeuw der genootschappen een 'vrij hecht medisch gemeenschaps-leven'

vinden of niet, enige georganiseerde samenwerking van overheid en ge-

neeskundigen is er niet en wij kunnen dan ook stellen dat de zorg van de

overheid voor de volksgezondheid in wezen betekent zorgom de gezond-

heid - uit angst voor calamiteiten - en niet zozeeÍ zorg voor de gezond-

heid - in de zin van Positieve gezondheidszorg, een begrip dat in 1970

ingeburgerd is, maar dat in 1770 toch niet helemaal vreemd is! Er is
namelijk een roepende in de woestijn, Matthias van Geuns (1735-1817),

professor te Harderwijk en later te Utrecht die in verschillende redevoe-

ringen welke gebundeld zijn uitgegeven in 1801, ten strijde trekt voor

'der hooge waardije en noodzaaktjkheid van een algemeene Staatkundig

en gezaghebbend bestuur en beveiliging der Volksgezondheid'en daarbij

wijst op de tweeledige taak die de geneeskundige heeft, nl. 'in ziekten of
ongesteldheden gereedelijk hulp te bieden', maar in de tweede plaats tot

het algemeen welzijn der maatschappij samen te werken met de burger-

lijke overheid. 'Ik heb naamlijk hier het oog, oP die instellingen en voor-

zoÍgen, welken van wegens eene burgerlievende Overheid ter verbetering

of beveiliging der Votks-gezondheid in het werk gesteld ziin, of aange-

wend zouden kunnen worden, en die in onze eeuw met meer oplettend-

heids worden nagespeurd en door Geneeskundigen behandeld, onder den

gepasten naam van Genee s kundige Staatsre geling' .

In de grote steden is de burger er nog niet zo slecht aan toe'daar toch die

kunstoefenaars zich ligtlijk en van zelf in zodanige plaatsen ter neder

zetten, waar zij verwagten kunnen, hunnen arbeid en hulp met even-

redige en rijkelijke vrugten veraangenaamd te zullen vinden'. Maar in de

kleine steden en dorpen zijn de voorzieningen minder ideaal en de moge-

lijkheden om daarin verbetering te brengen nog verder aÍ van het ideaal.

Het is toch te gek dat men de gezondheidszorg 'overgelaaten hebbe aan
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baardschrapers en oude wijven; ja dat het ook aan allen, die maar goed-
vinden als beschikkers over leeven en dood zich optewerpen, volkomen
vrij staa, zich tot dat einde neër te zetten waar het hen maar behaage,
vooral ten platten lande'! De bewoners van het platteland zijn er inder-
daad het slechtste aan toe en dan niet eens door het gebrek aan theore-
tische kennis van de dorpschirurgijn, maar doordat zij overgeleverd zijn
aan een leger onbekwame lieden die - zoals Bicker het in 1795 in zijn
Vertoog uitdrukt - op 'eene zoo schandelyke als schadelyke wyze in
onze Steden zelfs gedoogd worden'. Hij doelt 'vooral op de alzins ge-

vaarlyke toelaating van diepönkundige Dorp-Artsen, reizende en bly-
vende Kwakzalvers, Marktschreeuwers, Trompetblaazers en Geheim-
verkoopers' of hoe al die figuren mogen heten die eenvoudig de kans
niet moeten krijgen om 'de gezondheid der eenvoudige Landlieden meer
straffeloos dan die der Stedelingen' te benadelen. Het is met recht ge-

zondheidszorg à la carte en die komt nu eenmaal niet ten goede aan het
gros van de bevolking, die daarentegen het meest gebaat is bij een ge-

neeskundige staatsregeling zoals M. van Geuns die voorstelt. Alleen,
Van Geuns is te vroeg. Het wachten is op de storm die al het oude los-
maakt: de revolutie die - zij het aanzienlijk geluwd - als de Omwenteling
van 1795 de Republiek bereikt. Trouwens ook in Frankrijk hebben de
geneeskundigen moeten wachten op het tot stand komen van de nieuwe
constitutie tot zij hun'Nouveau Plan pour la Constitution de la Medicine
en France, presenté à l'Assemblée Nationale, par la Societé Roy. de

Medecine' in l79l konden indienen.

Plannen L795-1798
Wanneer in 1795 liberté en égalité, de twee principes van de Franse
revolutie eindelijk tot oyer de Hollandse grerzen zijn doorgedrongen en

de ermee gepaard gaande politieke en burgerlijk-sociale hervormingen
tot de mogelijkheden zijn gaan behoren, weten de medische plannen-
makers het zeker: de geneeskundige staatsregeling zal ook in de Bataafse
republiek een feit worden. Maar als de invoering van algemene wetten
al jaren confereren en delibereren nodig heeft, hoe zalhet het stichten
van een centraal geneeskundig bestuur vergaan? Een voor het gehele

land uniform systeem van openbare gezondheidszorg past nu eenmaal
in de organisatie van het algemeen bestuur.
De eerste stappen naar dit in één hand leggen van de zorg voor de volks-
gezondheid kunnen niet beter worden geanalyseerd dan door alle aan-
dacht te schenken aan het in de Bataafse republiek gemeenschappelijk

voor onderwijs en geneeskunde in het leven geroepen ministerie: het
departement van nationale opvoeding. De agent der nationale opvoe-
ding, de verpersoonlijking van alle inspanningen op dit punt, staat
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daarbij model.
Wie meer dan de jurist is de aangewezen persoon om de weg te vinden
in een wirwar van concepten, overeenkomsten, reglementen, bepalingen,

voorschriften, wetten en besluiten? De Bataafse republiek maakt er vele.

Het is de grote verdienste van mr. D. Cannegieter een leidraad te hebben

samengesteld voor het opsporen en bestuderen van de eerste landelijke
verordeningen op het gebied van de volksgezondheid. Zijn posthuum

uitgegeven proefschrift'Honderdvijftig jaar gezondheidswet' begint bij
de eerste stappen op dit gebied: het jaar 1795. Wij maken dankbaar ge-

bruik van het pionierswerk van Cannegieter, maar menen dat het des-

ondanks zin heeft het opbouwen van een organisatie van gezondheids-

zorg ten behoeve van de gehele republiek zo grondig als maar even

mogelijk is na te pluizen. Het opzetten van een landelijke registratie van
huwelijken, geboorte en sterfte is voor een aanzienlijk deel mede af-
hankelijk van het bestaan van een dergelijk geneeskundig bestuur en dito
wetgeving.

Committé van algemeene Gezondheid 1795 - De Provisioneele Reprae-

sentanten van het Volk van Holland zijn maat net met hun nieuwe naam

vertrouwd, of L. Bicker, stadsgeneesheer te Rotterdam met de titel van
professor in de medicijnen en de fysica, lid van de vergadering, vraagt
hun aandacht. De 15de mei 1795 houdt hij een Vertoog'over de nood-
zaakelijkheid van een Committé van algemeene gezondheid of Genees-

kundige Staatsregeling, in ons Land aan te stellen'(3.2). Op 5 juni dient
hij zijn Concept-Plan in: Het Committé zal - in drie Hoofd-Artikelen -
tot taak krijgen, maatregelen te nemen op het punt van de algemene
gezondheidzorg, toe tezien op de deugdelijkheid van spijzen en dranken,
verder zorg te dragen voor een goede scholing der geneeskundigen en

voor een juiste uitoefening van de genees- en heelkunde.

Helaas is dr. Bicker verhinderd zijn Vertoog spoedig 'leesbaar aÍte-
schr5rven, en tot den Druk bekwaam te maken', maar in het bijvoegsel van
het Dagblad van 1 september 1795 kan de tekst dan toch worden ge-

publiceerd en het is de moeite waard die te lezen. In totaal 14 bladzijden,
voor zijn tijd niet eens te veel, maar dat komt omdat de Repraesentant
Bicker weet 'dat de werkzaamheden en bezorgingen dezer Vergadering
thans te meenigvuldig en te gewigtig zlm om haar met wydloopige ver-
toogen den kostbaaren tyd te ontneemen'.

De casuistiek die Lambertus Bicker (1732-1801) aansleept om te be-
reiken dat er bij alle comités die in het leven geroepen worden nog een

gevoegd zal worden, nl. dat van Algemeene Gezondheid, is te veel om
op te noemen. Wij verzuimen in elk geval niet te wijzen op de actuele
topics die Bicker onder de aandacht van de volksvertegenwoordigers
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brengt, zoals daar zijn: industriele luchtverontreiniging en lood, onder-
steuning van een vaccinatieprogramma door de overheid en gezond-
heidsvoorlichting en -opvoeding.
De vergadering is overtuigd: 'Er zal een Committé van algemeene Ge-
zondheid, of geneeskundige Staatsregeling worden daargesteld'. Het
concept wordt in handen gesteld van het Committé van Algemeen Wel-
zyn om advies. Dit valt gunstig. Bicker en Brugmans krijgen de opdracht
het plan nader uit te werken. Zij moeten tevens enige geschikte personen
aanwijzen, die in het Committé kunnen worden benoemd.
In de vergadering van 29 october 1795 brengt de president het voorstel
in deliberatie. Er is algemene waardering, maar het besluit is toch 'uit
aanmerking dat het doel van het Committé van algemeene Gezondheid
meer nationale uitgebreidheid en medewerking schynt te vorderen, het
decreet van den 28 September laatstleden: dat 'er een Committé van
algemeene Gezondheid zyn zotde, op te schorten, en gemelde Burgers
Bicker en Brugmans te verzoeken, hunne gedachten in tyd en wyle, dies-
aangaande, aan de Nationale Conventie te suppediteeren'. Men kan
zeggen dat de inrichting van een geneeskundig bestuur op de lange baan
geschoven wordt, maar dat is niet helemaal eerlijk. De representanten
van het Bataafse volk zijn zozeer betrokken bij het tot stand brengen
van een constitutie en de nieuwe inrichting van de staat dat zij menen dat
ook een afgesplitst stuk gezag: een geneeskundig bestuur een nationale
zaak is en moet steunen op de instemming en de medewerking van de
voltallige volksvertegenwoordiging

Geneeskundige Staats-Commissie 1796 - Gelukkig duurt het uitstel niet
lang. Op 25 november komt het bericht dat het nieuwe Lichaam op
1 maart zal bijeenkomen (3.3). Op 1 maart 1796 is de Nationale Ver-
gadering inderdaad bijeen. Er is meteen een nieuw plan, na dat van
Bicker een tweede poging te komen tot een geneeskundige staatsregeling.
Het is het 'Kort Vertoog ter Verbeetering van het Genees- en Heelkun-
dige in ons Gemeenebest'. David Heilbron (1762-1847), medicus prac-
ticus in Den Haag, biedt het de Vergadering met een begeleidend Adres
op 27 aprll 179 6 aan (3.4).
De medicinae doctor verdeelt zijn aandacht over: de geneeskunde in het
algemeen, met in het bijzonder de opleiding ('te weinig Nosocomia Cli-
nica of Ziekenhuizen, de leerrykste oeffenscholen voor den komenden
Geneesheer'); de gerechtelijke geneeskunde; de staatkundige genees-

kunde; en de Volks Geneeskunde ('een Geneeskundige zedenkunde').
Van al deze onderdelen wijst hij de gebreken, maar evengoed de midde-
len ter verbetering aan. De grootste nadruk evenwel legt ook Heilbron
op de staatkundige geneeskunde. Zijn wensen op dit punt zijn in feite de
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aanleiding geweest tot het schrijven van het 74 pagina's tellende Kort
Vertoog.
Heilbrons plan is uitgebreider dan dat van Bicker, al is de strekking
dezelfde. Van de regering vraagt hij: 'inrichtingen en wetten van de

Landbestierders kunnen verbeterd worden'en als pregnant voorbeeld de

'Luchtzuivering in Steden, Gasthuizen, Scholen, Kerken, Schepen'- ook
175 iaar geleden een nationaal probleem; verder toezicht op levens-

middelen en maatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten en

'voorzorg eindelyk omtrent de kuische en wettige uitoefening dier kunst,
door den kwakzalver of piskyker niet te onteeren, doch ook door den

braven arts gemoedelyk natekomen'.
In het begeleidende adres voert Heilbron vele onvolmaaktheden aan o.a.
in de genees- en heelkunde (waarbij inbegrepen de verloskunde en de

farmacie), die toch 'in een wel gecultiveerd Land zoo veel mogelijk in
een staat van volkomenheid behooren te zijn'. Deze opmerkingen klin-
ken ons sedert Van Geuns en Bicker al niet meer zo buitenissig in de

oren, maar een geluid dat nog wel boven het gebruikelijke rumoer uit-
komt is de notitie 'dat eindelijk alle pogingen ter verbetering van den

kant der Artsen en Natuurkundigen vruchteloos zijn, indien dezelve niet
door de Regeering geruggesteund worden, en dezelve haar gezagin deze

doet gelden'! Aan de andere kant geeft hij toe dat men de nodige en

nuttige verbeteringen 'niet onmiddellijk uit den schoot der Landbe-
stierders te wagten hebbe' als niet een team van medische deskundigen
haar ervaring en kennis mede in dienst stelt van die organisatie van de

openbare gezondheidszorg.

Als het meest geschikte middel om de nodige veranderingen en ver-
beteringen te bereiken beveelt Heilbron de Vergadering daarom aan te
besluiten tot instelling van een bijzonder adviserend en toezichthoudend
lichaam: een Geneeskundige Staats-Commissie, een Opper-collegium
Medicum, dat onder verantwoordelijkheid van de volksvertegenwoordi-
ging voor de volksgezondheid dezorgzou moeten dragen.
In toelichting 3.4 is al aangetekend dat Adres en Kort Vertoog aange-
vuld met de rapporten der commissies en enkele bijlagen in L797 in
druk verschijnen. Het is dit boek - In den Haag, by I. van Cleef, 1797 -
dat in hetzelfde jaar besproken wordt in de Algemeene Vaderlandsche
Letter-Oefeningen. En de kritiek liegt er niet om. De recensent prijst de
schrijver om zijn voorstel om aan het publiek hygienische leefregels te
geven en wat hem vooral aanspreekt is de manier waarop, nl. 'ook door
het mededeelen van algemeene Gezondheidslessen aan het volk, door de

daartoe geschikte Geneeskundige Almanakken'. Het gif steekt echter in
de staart. In de laatste alinea van de boekbespreking beticht de criticus
David Heilbron ervan dat hij met zijn Opper-collegium Medicum, ook al
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zou dit gebeuren onder de titel van Geneeskundige Voorzorgen, een'on-

draagelyke dwingelandye zoude invoeren, en den Bataven een juk op-

leggen, erger, dan 'er ooit door eenig Volk is gedraagen'. En dat laatste

is vanzelfsprekend het gruwelijkste dat men de mensen kan aandoen in
het derde jaar van de Bataafse vrijheid.
De uitval is wel te verklaren, al is hij niet goed te praten' In zijn Adres

refereert Heilbron 'aan veele andere en bijzonder aan de Fransche

Artsen', alleen op de eerste pagina van het Kort Vertoog noemt hij een

van die vele andere en schrijft dat 'het genoeg zrln zal, den beroemden

FRANK te noemen'. En daar breekt de hel los. Want die beroemde

FRANK is precies de J. P. Frank (1745-182I) die in Duitsland een

'system einer vollstàndigen medicinischen Polizey' gepubliceerd heeft,

een handleiding voor openbare gezondheidszorg, waarin de overheid

middelen aan de hand worden gedaan om toe te zien op en om te zorgen

'voor den aanwas eener gezonde bevolking'. Franks maatregelen zijn
echter directief en worden de bevolking en het uitvoerende ambtenaren-

corps opgelegd; zij worden niet, zoals in Holland juist wordt voorgesteld

en later in de praktijk gebrach! genomen met goedvinden en met de

medewerking van de geneeskundigen. Vandaar dat de helaas onbekende

recensent van Heilbrons boek de auteur naar het hoofd slingert met zijn
geneeskundige staatsregeling een'Gerechtshof van Medicinale Inquisitie'
aan te prijzen.
Wie Franks boeken leest - H. A. Bake heeft een Hollandse vertaling ver-

zorgd - zal toegeven dat zijn public health erg politioneel aandoet en de

voor politieke en burgerlijke vrijheid en gelijkheid vechtende Bataven

tegen de borst stuit. Maar de recensent had zich de woede kunnen be-

sparen, want in de kring der Representanten van het zelÍdeBataafse volk

zou een System zoals dat Frank 'in de herssenen is gekomen' geen enkele

kans maken.
Er is moed voor nodig om nog iets ten goede van Frank te zeggen, maar

het moet wel al blijft het op deze plaats bij aanstippen van enkele voor de

registratie aanbevelenswaardige zaken. In de eerste plaats het voorstel om

nauwkeurig aantekening te houden van alle zY\taa,geÍe vrouwen in de

tweede helft van de zwangerschap: 'ten minste met het einde der vyfde

maand'. Daarbij moeten degenen die obstetrische hulp verlenen ver-

plicht worden 'van al het merkwaardige ter behoorlyker plaatse oPgaave

te doen': de medische geboorteregistratie die wij hierboven gesignaleerd

hebben en die wij in hoofdstuk 4 nader zullen bezien. Hierbij sluit aan

de aangifteplicht voor misgeboorten, die alle zouden moeten worden

onderzochl 'dit is ter bevordering der Geneeskunde'. Begrijpelijk is de

zoÍg var. de Duitse regering om het opgroeiende geslacht en de maat-

regelen zijn o.m. beter onderricht der vroedvrouwen, gezonde opvoeding

50



en niet te vergeten goede voorlichting. Een prachtig staaltje daarvan is
de oplossing die Frank aan de hand doet tegen de gewoonte die in zwang
is - en die spruit uit het bijgeloof dat het kind, voordat het gedoopt is,

aan de 'magt des duivels en der toverhexen onderworpen waare'- dat
nl. de moeder, maar ook de min die niet telkens op wil staan om het de
borst te geven, het kind 'veel liever by zich onder de deekens neemt'.
Frank tekent aan dat op deze wijze honderden kinderen eenvoudig dood-
gedrukt worden en hij wijst daarom op het verbod dat in Florence geldt:
'dat op straffe van bannissement nog moeder nog zoogster een kind
nevens zich aan de borst in het bed neemen mag, ten zy het in een zooge-
naamd Arcuccio of huisje ligge, waarin het tegen alle beweegingen der
moeder of zoogster beveiligd is'. Het zou zonde zijn om niet ten minste
de afbeelding van een zo simpel maar practisch hulpmiddel in de strijd
tegen de kindersterfte uit de vergetelheid te halen en wij drukken deze

dekenboog -'Deeze machine is zeer eenvoudig, en bestaat in het geheel

uit vier plankjens a.b.c.d. en een yzer boogje'- in afbeelding 3.1 af.

Wij hebben ons tot deze offside laten verleiden door de onvriendelijke
woorden van de onbekende recensent in de Vaderlandsche Letter-Oefe-
ningen en diens ongerustheid dat de Geneeskundige Staats-Commissie
die Heilbron voorstelt zou leiden tot dezelfde medische politie als die
waar Frank in Duitsland behoefte aan had. Wij delen deze ongerustheid
niet en wij worden daarin gesteund door een notitie van de vertaler van
Franks System, H. A. Bake, over het tegengaan van allerlei misbruiken
door strenge wetten: 'deeze weg staat in onze Republiekeinsche Regee-
ringsform hier toe niet wel open, gelyk ik meermalen hebbe aangemerkt'
en er blijft dus niet anders oyer - en dat is wat de plannenmakers in de
Bataafse republiek hopen te bereiken - dan dat een college van bekwame
geneeskundigen geformeerd wordt die met de overheid zullen samen-
werken voor de verbetering van de volksgezondheid.
David Heilbron Cz. biedt zijn Adres betreffende de uitoefening der
genees- en heelkunde hier te lande op 27 april 1796 aan de Nationale
Vergadering aan en in dezelfde zitting wordt een Personele commissie
benoemd 'om hetvoorschreeve Adres endaar neevens gevoegd vertoog te
examineeren en de vergadering daaromtrend te dienen van consideratien
en advis'. De voorzitter van deze commissie, Niehoff brengt op 17 augus-
tus 1796 rapport uit en verklaart het met de strekking van het betoog
eens te z4n. }Jet is niet doenlijk en ook niet relevant de inhoud van het
rapport in extenso weer te geven. Van belang is dat ook Nieuhoff en de
zijnen tot de slotsom komen dat overheid en volksgezondheid 'in het
naauwst verband'met elkaar staan en dat de verstandige staatsman, 'die
men met recht als de Arts van Volk en Staat beschouwt', de geneeskunst
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als trouwe raadgeefster eerbiedigt. Zij schromen dan ook geen ogenblik

om als advies uit te brengen dat de vergadering zal decreteren: 'Neer-

lands Volksbestuur wil, en zal, Neerlands burgeren gelegenheid geven,

om zich tot kundige en bekwame Genees- en heelmeesters te vormen;

- Neerlands Volksbestuur zal, et wil, de Genees- en heelkunde bevoor-

deren, ten meesten nut en dienst van burger- volk- en Staat'. Het is
frappant dat in het hele rapport Nieuhoff gesproken wordt van Neer-

lands en niet van Bataafsch, precies zoals al eerder de uitdrukking'het
volk van Neederland' gebruikt is, in een officieel stuk van de Nationale

Vergadering van 1796, nauwelijks een jaar na het tot stand komen van

de Bataafse republiek.
De rapporteurs staan positief tegenover een geneeskundige staatscom-

missie, zij hebben lof voor Doctor Heilbron, maar zij hebben genoeg

oog voor het werkelijke probleem dat z1j het niet raadzaam achten een

dergelijk geneeskundig bestuur'thands dadelyk daar te stellen. Wij stellen

te veel prys op dit stuk, dan dat wy desselfs invoering willen wagen in dit
ons constitutieloze tydvak'. De representanten van het volk van Holland
wachten in october 1795 op het bijeenroepen van de Nationale Ver-
gadering, de leden van die vergadering wachten een jaar later op hun

beurt op het gereedkomen van de grondwet, omdat zij - terecht - menen

dat het formeren van een geneeskundig bestuur geen sinecure is, maar

daarentegen 'constitutioneel verdient ingericht te worden'. Er moeten

met het oog op dit laatste nadere richtlijnen gegeven worden: de ver-

gadering accordeert en nog dezelfde dag- 1'7 augustus 1796 - benoemt

zij hiertoe de commissie Lublink (later de commissie Stijl).

Nog voordat de commissie Stijl verslag heeft uitgebracht, krijgtzii gezel-

schap van een tweede commissie, de Commissie'welker last is, de vraag

te beàntwoorden, of in het Plan van Constitutie iets aangaande het Ge-

nees- en Heelkundig toevoorzigt behoort gezegd te worden?'. Woensdag

3 mei 1797 brengen beide commissies, die uit nagenoeg dezelfde leden

bestaan, tegelijk rapport uit. Zij delen de Nationale vergadering mede,

dat zij van ganser harte de instelling van een Geneeskundig Toevoorzigt
toejuichen. Zij menen ten tweede de nodige artikelen aangaande de

volksgezondheid in het Ontwerp van Constitutie te moeten opnemen!

Hoe gunstig overigens dit advies, hoe welwillend de vergadering, de ge-

neeskundige staatsregeling komt er nog altijd niet. De adviezen, uitge-

bracht door de leden Hoffman en Van Maanen, breken het Kort Vertoog
van David Heilbron toch nog de nek. De zaak wordt aan het op stapel

staande Wetgevend Lichaam overgedragen.

Gezondheidszorg en grondwet - To the point en van fundamentele be-

tekenis is zeker de uitspraak van de commissie Stijl, die er op aandringt
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dat in de grondwet - waar hard aan geploeterd wordt - artikelen be-
treffende de gezondheid worden opgenomen. Het komt er alleen niet
van. En hoe nadrukkelijk ook de vermaning van Stijl aan de Burgers
Repraesentanten 'hoe men bij het formeeren van een Constitutioneel
Plan met stilzwijgen had kunnen voorbij gaan een Volksbelang, 't welk
onder de hoogste en heiligste moet geteld worden', de volksgezondheid
raakt op dood spoor. In het Ontwerp van Grondwet dat het Bataafse

volk 30 mei 1797 wordt voorgelegd, wordt - geloven wij Cannegieter -
over de geneeskunde niet gerept (3.5).
In de Staatsregeling van 1798 komt het woord'gezondheid' één enkele
maal voor, en wel in artikel 62 van de Burgerlijke en staatkundige
Grondregels. Dit luidt: 'Zij (de Vertegenwoordigende Magt) strekt, ins-
gelijks, door heilzaame wetten, haare zorg uit tot alles, wat in het alge-
meen de gezondheid der Ingezetenen kan bevorderen, met wegruiming,
zooveel mooglijk, van alle belemmeringen'.
Dat de wettenmakers uit de Bataafse tijd ook in dit opzicht pioniers zijn,
blijkt overduidelijk uit de ene zin die Cannegieter aan dit citaat toevoegt:
Dit is overigens de eerste en laatste keer, dat de volksgezondheid in een

Nederlandse grondwet is vermeld!' Cannegieter schrijft dit in 1954 en

inmiddels is een Proeve van een nieuwe grondwet verschenen. Artikel 69
van het ontwerp luidt: 'De wet stelt regels vast omtrent de maatschappe-
lijke rechten van de ingezetenen'. Daarin komt het woord 'gezondheid'
niet voor, maar de uitleg van onze wetgevers-tijdgenoten is dat de sociale
grondrechten - en gezondheid is een grondrecht van de mens - eerst

volledige betekenis krijgen na uitwerking door de wet en andere over-
heidsmaatregelen, en niet door het opnemen van een volzin met het
woord'gezondheid' erin alleen. Om nu toch aan de wensen met betrek-
king tot de materie van de maatschappelijke grondrechten tegemoet te
komen is artikel 69 opgenomen en in dat ene artikel is de taak van de

wetgever ten aanzien van de maatschappelijke rechten omschreven, 'zon-
der dat een nadere differentiatie van die rechten is aangegeven'. Ge-
zondheid is een van die rechten, maar als zodanighad men juist de term
'gezondheid' wel moeten opnemen, omdat sedert het tot stand komen
van het Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie in 1946 gezond-
heid heel wat meer is dan louter afwezigheid van ziekte en ongemak, nl.
een totaliteit: een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maat-
schappelijk welzijn. En zo'n toestand is het noemen in de grondwet
alleszins waard.
Blijft dat gezondheid voor de eerste èn de laatste maal in een Neder-
landse grondwet wordt genoemd: in het jaar 1798, het vierde jaar der
Bataafse vrijheid. Dat houdtvoor de volksgezondheid en indirect voor de
registratie van huwelijken, geboorte en sterfte in Nederland, beloften in.
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Opbouw tandeliike gezondheidszorg 1798-1805
Wij hebben gezien dat twee staatsgrepen en druk van Frankrijk nodig

zijn om de Bataafse republiek in 1798 eindelijk aan ziin eerste grondwet

te helpen. En natuurlijk zijn de jaren daarna niet onmiddellijk het toon-

beeld van hechte politieke eenheid, maar de constitutie biedt ten minste

de zekerheid dat voor het eerst in de geschiedenis van Nederland een

geneeskundig bestuur opgezet kan worden. Wij volgen deze weg die

moeizaam verloopt, maar die tot een goed resultaat leidt omdat alle

partijen de noodzaak van een nationale gezondheidszorg onderstrepen.

Het bestaan van een geneeskundig bestuur is mede van betekenis voor
het opbouwen van een landelijke registratie van huwelijken, geboorte en

sterfte.

Agentschap van Nationale Opvoeding 1798-1801 - Direct na de eerste

coup op 22 jan:uari 1798 worden de bestaande uitvoerende comités ont-

bonden en vervangen door een Voorlopig Uitvoerend Bewind; drie

dagen later wordt het benoemd en geïnstalleerd. Ziin eerste taak is zes

departementen te formeren, te weten voor buitenlandse en voor binnen-

landse zaken, voor justitie en voor financien, voor oorlog en voor ma-

rine.
Het Uitvoerend Bewind wijkt in zoverÍe van zijn opdracht af, dat het de

binnenlandse zaken verdeelt over een Agent van politie en binnenland-

sche correspondentie en een Agent van nationale opvoeding. Ook het

agentschap van nationale oeconomie is nieuw.

Op 9 maart 1798 wordt opgericht het departement van nationale op-

voeding (afb.3.2), tegelijkertijd stelt de uitvoerende macht de agenten

en hun secretarissen aan. De eerste agent der nationale opvoeding wordt
de patriot en oud-Franeker professor Theodorus van Kooten (1749-
1813), die beroemd is om zijn latijnse verzen. Z1nbiogtaaf Byvanck

schrijft daar van: 'Wij moeten hem niet au sérieux nemen, den man die

het onnoodigste deed wat een mensch maar kan begaan: Latijnsche

veÍzen maken . . .'. Zelf zegt Dorus, met zijn kleine neusje, zijn ronde

kin, zijn kastanjebruin pruikje: 'Ons geletterd publiek is zoo bl. . .

pedant, dat het mijn prullen niet leest, gesteld dat het genoeg latijn ver-

stond. Ik schrijf voor niet meer dan een half dozijn vrienden en voor
mijzelf; voor mijzelf in de eerste plaats. Denkt ge niet dat het een plezier

is zijn eigen verzen in zijn eigen bijzijn en voor zijn eigen gehoor alleen

te reciteeren?'. Deze man, waarvan de Politieke Donderslag van 20

augustus 1798 vraagt'Lang slapen -- lekker eten, -- behoort dat tot de

nationale opvoeding?', wordt de eerste man van nationale opvoeding.

Maar hij is dan ook uit Amsterdam meegenomen naar Den Haag en tot
Agent gemaakt door Wybo Fynje, die zelf lid werd van het Uitvoerend
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Bewind.
Op 1 mei is de Proclamatie van de aangenomen constitutie, de vierde mei

treedt de Staatsregeling van 1798 in werking (3.6). Vertegenwoordigend
Lichaam en Uitvoerend Bewind kunnen worden gekozen. De Consti-
tuerende vergadering heeft zijn plicht gedaan en kan worden ontbonden,
maar dit laatste gebeurt niet. Wat wel gebeurt is dat de Constituerende
vergadering zichzelf zonder meer tot Vertegenwoordigend Lichaam uit-
roept en dus aan het bewind blijft. In de tweede plaats is al op 17 maart
de voorlopige keuze van de leden van het Uitvoerend Bewind'thands, in
effecte' bekrachtigd 'als ware die aanstelling uit kragt der naderhand in
te voeren Staatsregelingzelve geschiedt'. Resultaat: de unitarissen, voor-
standers van een centraal bestuur, houden het heft in handen. Maar deze

handelwijze, dit vanaf de eerste minuut met voeten treden van de grond-
wet, zet kwaad bloed. 'Het onbestaanbare van deze Decreten, en het
strydige van dezelve, zo met de even aangenomen acte van Staatsrege-
ling, als met 's Volks onvervreemdbare Oppermagt, die de Staatsregeling
zelve vooraf gaaÍ, valt zo zeeÍ in het oog', dat er iets gedaan moet worden:
de tweede staatsgreep van 12 juni 1798 is onvermijdelijk (3.7). Ver-
kiezingen worden uitgeschreven, het volk kiest zijn afgevaardigden in
het Vertegenwoordigend Lichaam. Dit komt 31 juli bijeen. Het splitst
zich in een Eerste en een Tweede Kamer. De volgende dag benoemt het
vijf nieuwe Directeuren. Eindelijk heeft de Bataafse republiek - in de
plaats van een 'Systhema van regeeringloosheid en geweld' zoals zich
dat voorafgaande aan de 12de juni ontwikkelde - dan toch zijn werkelijk
constitutionele regering. Nu kan eindelijk ook weer het werk worden
aangepakt dat al zoveel jaren is voorbereid in het belang van de volks-
gezondheid.
De inrichting van het bestuur, neergelegd in de staatsregeling van 1798,
is een copie van de Franse constitutie van 1795. Alleen het agentschap
van nationale opvoeding maakt daarop een uitzondering. In Frankrijk is
meerdere malen voorgesteld de nationale opvoeding af te splitsen van
binnenlandse zaken, pas in de eerste grondwet van de Bataafse republiek
is dit denkbeeld verwezenlijkt.
Artikel 92 van de staatsregeling bakent het werkterrein van nationale
opvoeding af en bepaalt dat daaronder begrepen is 'de Geneeskundige
Staatsregeling, de vorming der NationaalZeden, en de bevordering van
het openbaar Onderwijs, en van Konsten en Wetenschappen'.

Instructie voor de Agent -Zo gauw als na de tweede staatsgreep het Ver-
tegenwoordigend Lichaam bijeenkomt, begint het met het ontwerpen
van de instructies voor de agenten. Artikel 93 van de staatsregeling legt
het deze plicht op.
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Woensdag 8 augustus 1798 benoemt de Eerste Kamer een commissie ter

ontwerping van een instructie voor de agent van nationale opvoeding.

Tot leden worden benoemd de Burgers Verbeek, Guljé, van Leyden,

Lublink de Jonge en Remmers. Niettemin moet Agent van Kooten - in
dit opzicht even onfortuinlijk als zijn collega's - het tot het einde van het

jaar stellen zonder instructie (3.8). De lotgevallen van de rapporten,

welke uitlopen op de Instructie, geven daarvoor voldoende verklaring.

Zijvolgenhier: (3.9).

De commissie ter ontwerping van de instructie voor de agent van natio-

nale opvoeding legt de eerste october een concept voor aan de Eerste

Kamer. Er volgt een tweede lezing op 5 october' Een week later - 12

october - de (voorgeschreven) derde lezing. Deze maal wordt het con-

cept artikel voor artikel behandeld. Hier en daar worden kleine wijzigin-
gen voorgesteld en aangebracht. Ook in de artikelen'Van de Genees-

kundige Staatsregeling' (de artikelen 30-40). Maar de instructie wordt

aangenomen.
De Tweede Kamer verwerpt hem echter op 27 october.

Het besluit van de Tweede Kamer wordt in handen gesteld van de com-

missie Verbeek. Deze deelt op L7 november de leden der Eerste Kamer

mede, om welke reden de Tweede Kamer de instructie niet heeft kunnen

bekrachtigen:'zynde betreklyk het aanstellen van Schoolmeesters door

het plaatselyk Bestuur' (en niet, zoals de Burger Linthorst voorstelt, door

de Departementale Schoolbesturen). Verbeek adviseert in de reden van

weigering te berusten; de Kamer volgt hem. De President van de Tweede

Kamer, bijeen op 20 november, proponeert om als nu de Instructie te

bekrachtigen: Maar Linthorst blijft tegen. De president stelt de behande-

ling twee dagen uit. De 22ste november volgt de beslissing. De leden

Aufmorth en Linthorst kunnen zich niet aan het besluit van de Eerste

Kamer conformeren. De Instructie wordt nog altijd niet aangenomen!

De Eerste Kamer, geadviseerd door Van Leyden, blijft echter bij haar

besluit - zitting van 14 december 1798.

Eindelijk - 21 december - komt het in advies gehouden voorstel weer in

de Tweede Kamer. Linthorst zegt 'dat hy nu wel ziende, dat het niet

anders zyn konde, zich tegen de sanctie niet langer zal opponeeren'. De

president herhaalt zijn vraag of de Vergadering zich aan de Instructie
kan conformeren. Hij concludeert conform. De Tweede Kamer, onder

voorzitterschap van de Burger J. Ondorp, bekrachtigt de Instructie.

Hoezeer het te betreuren is dat het tot stand komen van een zo nodig

houvast voor de agent is opgehouden door het geharrewar om de school-

meesters (art. 10), op 21 december 1798 wordt de Instructie voor de

Agent der Nationale Opvoeding bij Decreet vastgesteld (3.10).

Wat behelst de Instructie? De Instructie legt de taak van de agent in
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regels vast. Die voor de agent van nationale opvoeding telt 57 artikelen.

De redactie van de Nieuwe Algemene Konst- en Letter-Bode publiceert

de tekst ervan in haar nummers van 22 februari en 1 maart, anno 1799

(3.1 1).

Omdat bij het drukken'merkelyke abuisen in dezelve waren ingeslopen'

gelast het uitvoerend Bewind zijn Algemeene secretaris de Instructie te

laten herdrukken. Op 20 september 1799 stuurt de secretaris de 'van de

vorige erreuren der Drukpers gezuiverde Instructie' aan de agent toe.

Wij volgen de tekst van deze herdruk.
Het eerste artikel van zijn Instructie draagt onze agent - en dat is Th. van

Kooten - op zich te gedragen overeenkomstig de bepalingen bij de

staatsregeling voorgeschreven; de laatste artikelen (43-57) bevatten een

pakket administratieve instructie.
De artikelen 2-30 betreffen het onderwijs, de kunsten en de openbare

zeden; wij lichten het tweede artikel er uit om zijn moderne research-

opdracht, nl. 'om natesporen alles, wat zou kunnen strekken tot ver-

betering der verstandelyke, zedelyke en ligchaamelyke Opvoeding' en

omdat dit consequenties inhoudt voor bijv. schoolgezondheidszorg.

Dit is ook allerminst de plaats om nader in te gaan op de kunsten en de

openbare zeden, maar wij willen toch aan de activiteiten van onze agent

- 'precies een abbé van het ancien régime'- niet helemaal voorbijgaan

en citeren van Byvanck daarover schrijft: 'De wereld vermoedde van

Van Kooten, tot wiens ressort de nationale schouwburg behoorde, dat

hem van het tooneel vooral aantrokken de tooneelspeelsters. Ze had

geen ongelijk. Ook de wijn sprak weer een woord mëe. Hij bekleedde

nog maar weinig dagen zijn nieuwen post, toen hij al aan de vrienden in

Amsterdam zijn ondervinding meldde, dat ook in den Haag: fraaye

verzen en goede wijn / dieven van de nachtrust zijn'.
De artikelen 3L-42 uit de Instructie voor de agent van nationale op-

voeding zijn die'Van de Geneeskundige Staatsregeling'.Zii vormen in
feite de eerste officiele beleidslijnen ten aanzien van de openbare ge-

zondheidszorg, of in modernere bewoordingen, de eerste Nederlandse

Volksgezondheidsnota: die van 1798!

Eerste Volksgezondheiàsnotq 1798 - In het voorafgaande hebben wij
voldoende gelegenheid gehad aan te tonen hoe het met de gezondheids-

toestand van het Hollandse volk gesteld is, ook dat het met de nieuwe

staatsinrichting niet vlot en dat alleen al door dit laatste de organisatie

van een landelijke gezondheidszoÍg moet uitblijven, om van een appa-

raat voor registratie niet te spreken. Dat de nood op het punt van de

volksgezondheid hoog is, zeker op het platteland, en dat men aan de

andere kant wel degelijk zit te springen om een stevige aanpak, wordt
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treffend onder woorden gebracht bij de articulatim behandeling van de
Instructie in de Eerste Kamer op 12 october 1798 (3.9).
'Articul 30. in omvrage gebragt zynde, zegt de Sonnaville: Dat hy by
deeze gelegenheid tyd en moeite zal spaaren, om op te neemen de
meenigvuldige misbruiken welke 'er aangaande dit algemeen Genees-
kundig vak plaats hebben, dewyl ieder by de dagelyksche ondervinding
weet, dat elk Mensch den Geneeskundigen uithangd, en daaromtrent
onder allerhande titels, en voorwaarden van ongemakken, specifique
middelen worden aangepreezen, dewelke onder alle gedaante opentlyk
en alomme worden verkogt, 

- 
dat hy de veelvuldige gevolgen en ge-

vaaren niet noodig heeft hier by af te schetzen, dewyl deze instructie ge-

noegzaame aanleiding geeft, om alle deze gebrekken en rnisbruiken wel
dra door gepaste middelen verbeetert te zien, maar alleen by dit Artikel
proponeert by te voegen een tydsbepaaling van een half jaar, dewyl alle
Kunstgenooten in dat vak der geheele Republiek deze verbeeteringen
met ongeduld te gemoed zien.'
Dat het alle leden inderdaad ernst is om, wat Bake noemt'de eerste en
hoogstnoodige voorzieninge tegen de nadeelen en misbruiken in de uit-
oefening van genees-, heel- en verlos-konst, vooral ten platten lande'
(3.12) niet langer uit te stellen dan strikt nodig is, blijkt uit het feit dat
in het eerste artikel over de staatkundige geneeskunde (in de definitieve
vorm is dit artikel 31) de toevoeging van Sonnaville zelfs is geworden
tot'zo dra mogelyk'.
DiÍ'zo dra mogelyk'is niet van toepassing op het in werking brengen van
de Instructie;-de lijst van zittingen in toel 3.9 spreekt boekdelen. Maar
op 21 december 1798 breekt het verzet en nog juist in het vierde jaar
der Bataafse vrijheid wordt de Instructie voor de agent der nationale op-
voeding bij Decreet vastgesteld. De artikelen 3l-42 daaruit hebben wij
de titel gegeven van: eerste Nederlandse Volksgezondheidsnota (afb.

3.3). De tekst beslaat weliswaar minder bladzijden dan die van de Volks-
gezondheidsnota 1966, waaraan wij de naam ontleenden, rnaar de in-
houd: het beleid van de centrale overheid met betrekking tot de volks-
gezondheid, is consistenter en in ieder geval actueel en to the point.
Trouwens, het Vertegenwoordigend Lichaam, bij wie deze nota over het
te voeren nationale gezondheidsbeleid aanhangig is gemaakt en door wie
dit uitgestippelde beleid is goedgekeurd, behoudt - het staat expliciet in
dezelfde Instructie: artikel 57 - het recht 'om dezelve Instructie te am-
pliéren, te explicéren en te verminderen, zo en in dier voege, als het-
zelve zal meenen te behooren'.
Het spreekt vanzelf dat niet aan alle wensen onmiddellijk kan worden
voldaan, maar de Instructie is de eerste overwinning. De overheid draagt
wettelijk zorg voor de volksgezondheid van de gehele Bataafse republiek
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en diezelfde autoriteit geeft in de vorm van een besluitenlijst prioriteiten

aan. En op welke wijze! Beschouwen wij daartoe de twaalf artikelen in

de Instructie voor de agent van nationale opvoeding, die betrekking

hebben op de geneeskunde. Gezien door de bril van 1973 onderkennen

wij in de twaalf artikelen vijf grote lijnen.

De agent zal in de eerste plaats 'alle mogelyke attentie hebben op de

geheele Staatkundige Geneeskunde'. Hij zal in het algemeetr'zyne

zorgen laten gaan over alles, wat strekken kan ter bevordering van de

gezondheid en de physieke welvaart van het Bataafsche Volk'.
In de tweede plaats moet de agent met de meeste nauwkeurigheid letten

op de ziekten van mens en dier, de praeventie incluis; 'mitsgaders om-

trent de algemeene middelen, die, ter afweering en herstel der ziekten,

behooren in het werk gesteld te worden'. De gezondheidstoestand van

de mensen in gevangenissen, ziekenhuizen en gestichten, ook van die in
leger en vloot, eist zijn bemoeienis. ook de huisvesting valt daaronder.

Kortom'alle omstandigheden, die voor de gezondheid der Ingezetenen

nadeelige gevolgen zouden kunnen hebben'hebben zijn aandacht. Men

is aan het einde van de achttiende eeuw doordrongen van de realiteit -
die anderhalve eeuw daarna als nieuwe visie wordt gebracht - nl. dat een

bevolking pas werkelijk gezond is als alle inwoners zich in alle opzichten

happy voelen, en dat de strijd voor gezondheid meer is dan alleen een

strijd tegen besmettelijke ziekten. In de Instructie voor de agent staat

bijv. met name genoemd dat hij heeft te letten op 'alle verbeteringen,

welke ter bevordering van de gezondheid der Ingezetenen, in de Burge-

lyke Bouwkunde, zoude kunnen gemaakt worden'. En dan te weten dat

in1973 de medici nog altijd niet echt betrokken worden bij vraagstukken

die betrekking hebben op de volkshuisvesting.
Een derde punt is de inrichting van het Geneeskundig Bestuur. Het Uit-
voerend Bewind verwacht daaromtrent binnen de kortst mogelijke tijd
een gedetailleerd plan. De uitoefening van de genees-, heel- en vroed-

kunde, tevens die van de artsenijbereidkunde moet aan banden worden
gelegd. De kwakzalverij dient te worden bestreden. De opleiding van
geneeskundigen, vroedvrouwen en apothekers moet op de helling. De
gezondheidstoestand van de bewoners van het platteland hebbe zijn
aandacht. De agent wordt verder het samenstellen van een Bataafse

Pharmacopee opgedragen.

Ten vierde, de artikelen betreffende de bevolkingsstatistiek (3.13). Wij
zullen in hoofdstuk 4 uitvoerig ingaan op de registratie van medisch-

demografische verschijnselen, maar wij moeten al op deze plaats lof toe-

zwaaien aan de leden van de commissie Verbeek, die in 1798 de In-
structie voor de agent van nationale opvoeding opstellen. Het is hun
grote verdienste dat zij direct bij het formuleren van de eerste prioriteiten

mffiï:i-ii::"'*:
i^rri*^^**t'ÉG !ó - LEloÉ* '--

59



op het gebied van landelijke gezondheidszorg een even grote plaats toe-

kennen aan de geneeskundige statistiek. Het is dank zij deze ruggesteun

dat een jaar later al J. van Heekeren zijn eerste plan voor invoering van
landelijke registratie van huwelijken, geboorte en sterfte kan indienen.
Krachtens artikel 37 van de Instructie is de agent gehouden zich te doen
informeren over het juiste getal der doden en geborenen; de uitvoering
van alle bepalingen omtrent de volkstellingen berust bij de agent van
politie. Artikel 39 draagt hem op ieder jaar een lijst in het licht te geven

met het aantal geborenen en overledenen in het gehele land; de cijfers
worden nauwkeurig gesplitst naar leeftijd en geslacht, en zoveel mogelijk
ook naar de oorzaak van overlijden.
De vijfde lijn die door de Instructie loopt is de gedachte van de voor-
lichting. Het laatste artikel uit de Volksgezondheidsnota 1798 (afb. 3.3)

luidt: 'Hy draagt zorg, dat'er van tyd tot tyd een Geneeskundig Zak-
boekje worde uitgegeven, welk voornamelyk zal moeten behelzen zoo-
danige lessen, die in staat zyn den gemeenen Man in zynen leefregel te
leiden, en de gevaarlyke klippen van ligtgeloovigheid, bygeloof, onacht-
zaamheid, slordigheid of verwaarlozing, aantewy zen',

Agent en Secretaris - De Instructie betekent geen geringe opgave. Alleen
al de bepalingen aangaande het Geneeskundig Bestuur leggen voldoende
gewicht in de Verklaring, welke de agent van nationale opvoeding in
handen van de President van het Uitvoerend Bewind aflegt: deze post
'met al myn vermogen, overeenkomstig myne Instructie, getrouw en

yverig te zullen waarnemen'.
Wie neemt de opdracht aan? Professor Th. van Kooten is de eerste agent
van opvoeding en wij hebben deze man al leren kennen als een verzen-
schrijver, die zeker geen parlementair verleden heeft, maar van wie ook
niemand zal kunnen beweren dat hij de faciliteiten en de medewerking
heeft gekend, waaraan het hoofd van een departement in opbouw onge-
twijfeld behoefte heeft. Op 9 maart 1798 wordt het agentschap opge-
richt, op 4 mei treedt de nieuwe constitutie in werking, maar pas in
augustus beleeft het land werkelijke eenheid. Dan kan het werk echt be-
ginnen, al moet Van Kooten tot het einde van 1798 wachten op zijn
officiele, door de beide Kamers goedgekeurde instructie. Een tweede
handicap is dat de gilden - krachtens artikel 53 van de Staatsregeling
vervallen verklaard - tot nu toe weinig van hun macht hebben ingeboet
en zelfs in officiele publicaties, zij heÍ in afwachting van nadere ver-
ordeningen, als zodanig door het Vertegenwoordigend Lichaam worden
erkend (3.14). Een derde interessante notitie is, dat de organisatie van
het Bureau van de agent, welke na veel vijven en zessen overeenkomstig
de Missivevan 11 juli 1799 (3.15) en het Decreet van 3L mei 1800 (3.16)
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gebeurt, dan nog altijd een voorlopige is.

Al weet Van Kooten zich, zo schrijft Limburg Brouwer van hem, niet

staande te houden, hij heeft zonder twijfel meer voor de goede zaak

gedaan dan men in het algemeen laat uitkomen. En het is een misser, dat

de auteur van het stuk over de geschiedenis van het Nederlandse volks-

gezondheidsbeleid in de Volksgezondheidsnota 1966 de naam Van Koo-

ten niet eens noemt!
De zet van zijn leven doet Van Kooten als hij Dr' J. van Heekeren jr,

lid van de Commissie van geneeskundig Toevoorzigt in Amsterdam, uit-

nodigt om als secretaris bij zijn departement dienst te nemen; deze wordt
gelijk met de agent op 9 maart 1798 benoemd (afb. 3.2). Jan van Heeke-

ren, zoon van de Amsterdamse apotheker met dezelfde naam, is de

jonge, energieke medicinae doctor, die in 1799 bij de opvolger van Van

Kooten twee kant-en-klaar plannen op tafel legt: een voor het genees-

kundig bestuur en een voor de registratie. In een van de rapporten lezen

wij, dat door de Burger Van Kooten al de nodige berichten over de staat

der geneeskunde zijn ingewonnen, welke Van Heekeren later heeft

kunnen gebruiken voor zijn bloemlezing'Verzameling der Voornaamste

Zaaken enz.', w aaÍy an wij hierboven gewag maakten.

Maar goed, Th. van Kooten is niet de krachtpatser die de twee grote

blokken van het agentschap - onderwijs en geneeskunde - in zijn greep

heeft. Na een jaar legt hij zijn functie neer. In april van het jaar 1799,

het vijfde jaar der Bataafse vrijheid, draagt hij het departement over aan

Van der Palm (3.17). Valckenaer, die voor de tweede maal als gezant

naar Spanje gaat, neemt zijn vriend Theodorus van Kooten mee; hij
wordt de secretaris van de ambassade, maar ach 'ook zal er, quoique le

sexe n'y soit pas beau, toch wel hier of daar nog wel een aardig bekje te

vinden zijn, dat den lastigen tijd kan verdrijven'. Beide vrienden komen

overigens pas eind juli op hun bestemming aan - ad sodales, ad amicos!

Agent en Commissaris - Inmiddels is de situatie in de Bataafse republiek
er niet rooskleuriger op geworden, de Engelsen en de Russen landen in
Noord-Holland, de financiele toestand is niet best en de centralisatie van

het bestuur is zo stringent doorgevoerd dat de nieuwe staatsinrichting
niet functioneert.
In deze binnenlandse warboel neemt Van der Palm het departement van

nationale opvoeding over. Maar Johannes Henricusvan derPalm(1763-
1840), hoogleraar en letterkundige, gewezen Keezendominee en pro-

visioneel representant, beweegt zich beter dan zijn voorganger in het

milieu van Repraesentanten. Hij is de geweldenaar, die in de veelheid

van reglementen en besluiten een vaste lijn aanbrengt. Cannegieter
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noemt hem de geboren organisator, die in de chaos van de revolutie op-
bouwend werk weet te verrichten, dat vele jaren stand kan houden. Aan
twee werkstukken van blijvende waarde is de naam Van der Palm ver-
bonden: de schoolwet van 1806 en de geneeskundige staatsregeling van
1804.
Direct bij zijn benoeming stelt de nieuwe agent de secretaris, J. van
Heekeren, aan tot Commissaris tot de zaken der geneeskundige staats-
regeling. Van deze verwacht hij de nodige adviezen. Van hem ontvangt
hij diverse rapporten. Het belangrijkste is het Reglement van Genees-

kundig Bestuur in de Bataafsche Republiek, een concept dat de basis zal
vormen van de in 1804 tot stand komende geneeskundige staatsregeling.
J. H. van der Palm kiest capabele medewerkers: A. van den Ende ont-
werpt de (derde) schoolwet, welke op I juli 1806 in werking treedt en
gedurende een halve eeuw van kracht zal blijven; J. van Heekeren ont-
werpt een geneeskundig bestuur, dat uitloopt op de geneeskundige wet-
geving van 1804 die zijn geldigheid zal behouden tot het jaar 1865.
Het unieke van de figuur van Van der Palm is, dat hij enerzijds betrouw-
bare adviseurs en plannenmakers in dienst neemt, maar aan de andere
kant zelf de nodige diplomatieke vaardigheid aan de dag legt om op het
geijkte ogenblik met die plannen voor de dag te komen, en de volks-
vertegenwoordiging te overtuigen. Van der Palm is niet voor niets de

man, die bij nationale plechtigheden als officiele redenaar van de re-
gering optreedt.
Voor de toekomst van de volksgezondheid in Nederland biedt het duo
Van der Palm-Van Heekeren alle garanties; zij vormen nl. voor het
eerst in de geschiedenis van Nederland de werkzame verbinding tussen

overheid en geneeskunde, in het dagelijks leven tussen staatsman en

medicus, waarop M. van Geuns al hamerde en die inderdaad zal leiden
tot het tot stand komen van een effectief systeem van gezondheidszorg,

dat functioneert in goede relatie met de burgerlijke overheid.

Reglement van Geneeskundig Bestuur 1799 - Jan van Heekeren jr.
(L773-1803), leerling van de illustere Amsterdamse hoogleraren Bonn
en Van Swinden, verdedigt in L797 zijn proefschrift 'De osteogenesi
praeternaturali', vestigt zich in Amsterdam en wordt daar vrijwel on-
middellijk lid van de in februari L798 ingestelde stedelijke Commissie
van geneeskundig Toevoorzigt. 'De belangrijke werkzaamheden dier
Commissie in het vak der Medicina Politica, waar van derzelver uitge-
geven gewigtige stukken en rapporten de blijken dragen, moesten zijn
zucht noodwendig ontvlammen, om in dit zoo heilrijk, en echter in ons
Vaderland zoo weinig bearbeid gedeelte der Geneeskundige Weten-
schappen, zich met ijver te oeffenen', aldus schrijft zijn biograaf P. (ver-
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moedelijk Van der Palm) in een Voorbericht bij het derde deel van het

Geneeskundig Magazijn (1804). En dan volgt het aanbod om secretaris

van het agentschap van nationale opvoeding te worden, precies het ambt
'waar in de Geneeskundige zorg van het Staatsbestuur voor de Gezond-
heid en welvaart der Ingezetenen, een der voorname voorwerpen zijner
werkzaamheid zou moeten uitmaken'. Is het dan wonder dat de vieren-
twintigjarige Jan van Heekeren - jong en ijdel genoeg om de post van
wat wij zouden noemen staatssecretaris van volksgezondheid te am-

bieren - zijn vooruitzichten als medicus practicus laat varen en 'dat hij
niet langer zwarigheid maakte, zich tot de waarneming van denzelven te

verleenen'? Een jaar later benoemt Agent van der Palm hem tot com-
missaris tot de zaken der geneeskundige staatsregeling.
Van Heekeren vat zijntaak nauwgezet op. Hij heeft al ten tijde van de

eerste agent, Van Kooten, zoals hij zelf schrijft, de 'bouwstoffen ver-
zameld tot het ontwerpen van een Plan van Geneeskundige Staatsrege-
ling'. Hij verzamelt alle mogelijke berichten over de staat der genees-

kunde; hij brengt de wetten en reglementen, die in de verschillende
steden van de republiek van kracht zijn, in een keurig overzicht bijeen.
Hij stelt een ontwerp op, dat hij aan de agent officieel aanbiedt op 22
november 1,799. Het is het Reglement van Geneeskundig Bestuur in de
Bataafsche Republiek. Het wordt begeleid door een rapport, waarin de

commissaris mededeelt'de redenen van verscheiden schikkingen, en be-
palingen, welke daar in voorgesteld worden'.
Volgens de Acte van Staatsregeling is het land verdeeld in departemen-
ten, ringen en gemeenten. fn maart 1799 worden de departementale be-
sturen in werking gebracht, de inrichting van de nieuwe gemeentebe-
sturen laat nog op zich wachten.
Geheel overeenkomstig deze nieuwe verdeling van het grondgebied en
de organisatie van het bestuur, wordt in Van Heekerens ontwerp het
toezicht op de geneeskunde in handen gegeven van Departementale en

Plaatselijke Commissien van Geneeskundig Bestuur.

'Opdat bij aanvang overal in de Geheele Republiek een Geneeskundig
toevoorzicht worde inwerking gebragt', zo luidt artikel 78 van het regle-
mefit,'zal in elke stad, waarzulks maar eenigsins, moogelyk is, worden
opgericht eene Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Bestuur'. De
leden, doctores, heelmeesters, een vroedmeester en een apotheker, ver-
gaderen op zijn minst eenmaal in de maand. De Plaatselijke Commissie
heeft het ioezicht op'alles, wat tot de gezondheid der Ingezetenen van
hare plaats en eene goede genezing der ziekten betrekking heeft'. De
commissie is belast met het afnemen van het candidaatsexamen. Haar
inkomsten proflueren uit gelden van de 'vertooning van het Diploma en
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de inschrijving in het Register', uit contributies, uit examengelden en uit
boetes. Dr. van Heekeren wijst er met klem op dat deze plaatselijke

commissies van geneeskundig bestuur in de plaats dienen te komen van

de nog altijd vigerende chirurgijnsgilden, collegia medica, obstetrica,
chirurgica en pharmaceutica.

Alle voorstellen tot verbetering of tot voorkoming van ziekten moeten

echter in handen gesteld worden van de departementale commissie, zo

nodig - endatzal van belang zijn voor de gezondheidszorg op het platte-

land - in die van het gemeentebestuur. Uit deze laatste toevoeging blijkt
overigens overduidelijk hoeveel waarde men hecht aan de samenwerking

van de burgertijke en geneeskundige autoriteit. In hoofdstuk 4 zullen wij
zien in hoeverre Van Heekeren van de nieuwe bestuurlijke opbouw van

het land en van de samenwerking van magistraat en geneeskundigen ge-

bruik maakt voor het opzetten van een landelijke registratie van huwe-

lijken, geboorte en sterfte.
Departementale commissies van geneeskundig bestuur zullen worden in-
gesteld in Groningen, Zwolle, Utrecht, Amsterdam, Leiden, Rotterdam,

Den Bosch en Middelburg. Ook in deze commissies zijn de diverse disci-
plines vertegenwoordigd. De zeven leden, drie med.doctoren, twee heel-

meesters, een vroedmeester en een apotheker, worden de eerste maal

aangesteld door het Uitvoerend Bewind. De agent van nationale op-

voeding beslist over hun opvolging.
De departementale commissie neemt organisatorisch een centrale plaats

in. Zijverzorgt de communicatie tussen het agentschap en de plaatselijke

organen. Zij waarborgt een goede opleiding. Zij sÍelt enerzijds bindende
regels op voor het afleggen van de laatste examens. Het door haar er-

kende ('Nationale') diploma geeft anderzijds het recht de geneeskunde

uit te oefenen in de gehele Bataafse republiek.
Zowel in het toezicht op als in de zorg voor de'bewaring en bevordering
van de gezondheid' is in de door Van Heekeren voorgestelde organisatie

van het geneeskundig bestuur'de meest mogelijke éénheid' nagestreefd.

Het zal ook weinig moeite meer vergen te begrijpen welke vitale plaats

de departementale commissie samen met een centraal geleid ambte-

narencorps zal kunnen innemen in het systeem van verzamelen en be-

waren en naar Den Haag doorspelen van medisch-demografische intelli-
gence.

In het bijzonder ten aanzien van de gezondheidstoestand op het platte-

land draagt de agent de departementale commissies op binnen de kortst
mogelijke tijd een plan bij hem in te dienen hoe ook hier op de gemakke-

lijkste wijze een geneeskundig bestuur in te richten - voorstellen dus

vanuit de periferie door degenen die het beste bekend zijn met de ge-

westelijke situatie: een handelwijze die in 1973 nog niets van zijn actua-

64



liteit heeft verloren, wanneer wij letten op de gang van zaken bijv. bij de

regionalisering van de gezondheidszorg.

Dr. Van Heekeren zelf stelt aan minister Van der Palm voor om het ge-

hele plan, met de toelichtingen te laten drukken en ter beoordeling toe

te zenden'aan zoodanige Collegien en kundige mannen, welke Gij daar-

over zoudt willen raadplegen'. Dit mede om 'eenigsins verzekerd te zyn
van den bijval der meest geaccrediteerde Genees-Heel-Verlos- en Artze-
nymeng-kundigen in de republiek, wanneer hetzelve in het vervolg zoude

mogen ingevoerd worden'. De brief van de agent aan de medische facul-
teiten en aan enige particulieren verlaat Den Haag op 20 december 1799

(3.18). Het Reglement \ilordt bijgesloten.

Groot is het aantal antwoorden dat de agent in de komende maanden

wordt toegezonden (3.19). De meningen zijn weliswaar verdeeld, de

op- en aanmerkingen over de 210 artikelen van het concept zijn vele,

maar in grote lijnen is er bijval. Bijna alle vakgenoten gaan met het door

Van Heekeren opgestelde plan betreffende het geneeskundig bestuur

mee.

Wat niet onvermeld mag blijven is het antwoord van de leden van het
Collegium Medico Chir. & Pharmaceuticum der Stad Utrecht (3.20).

Essentieel is in het betoog: 'Het is ons voorgekomen, dat voor en aleer

men eenige verbetering in eene der gemelde vakken zocht voortestellen,
het nodig zoude zyn eerst de nodige gestichten daartestellen om leerlin-
gen in de onderscheyde vakken, die kundigheden, welke het Reglement

zelve vereyst, te doen verkrygen. Het is ons verder voorgekoomen, dat
men in elk Departement behoorde vooraÍ daartestellen zulke gestichten

en Inrichtingen, waar leerlingen in Genees-heel-Verlos- en Artzenij-
mengkunde niet alleen het bespiegelend deel der wetenschappen kunnen
leeren, maar ook ruime gelegenheid krygen, om in het praktikale onder-
weezen te worden.
Wel is waar, dat hiertoe groote fondsen vereist worden, omtrend welke
wij meenen door het Uitvoerend Bewind bij het Vertegenwoordigend
Lichaam voordragt te zullen moeten geschieden, om dezelve uit's lands

Kas te doen voortvloeyen; daar het immers zeeker is, dat alle voordelen
uit zodanige inrichtingen voortvloeyende niet minder, als op ieder burger
des lands onbetwistbaar hunne betrekking hebben.

Het is om deeze reden, dat wij wel ernstig zouden voordragen, en aan-

houden om hierin de nodige voorziening te doen voor en aleer men

eenige stappen tot verbetering zoude zullen doen'.

Departementale Commissien 1801 De openbare gezondheidszorg

maakt deel uit van het algemene bestuur. Evenzo is de geneeskundige
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wetgeving onderdeel van de algemene wetgeving en evenals deze ge'

vestigd op de constitutie van het land. Maar de burgerlijke overheid
moet een deel van zijn gezag durven afstoten en een zelfstandig opere-

rend geneeskundig bestuur vestigen, wil de gezondheidszorg optimaal

blijven functioneren en passen in het gehele staatsbestel. Aan de andere

kant blijft de magistraat verantwoordelijk, ook voor het stuk van de

volksgezondheid. Dit laatste ziet Van der Palm duidelijk in: hij steunt

voor alle geneeskundige informatie en explicatie op de medicinae doctor

J. van Heekeren, maar hij blijft zelf actief om de nodige medische voor-
zieningen ook werkelijk in te passen, en wat voor het moment urgenter

is, om ze ingepast te krijgen in het totaal van overheidsvoorzieningen.
De agent der nationale opvoeding, de minister vertegenwoordigt de cen-

trale overheid en als zodanig is hij verantwoordelijk voor de uitvoering

van de Instructie, de officiele beleidslijn voor zijn departement, zoals die

door de commissie Verbeek is opgesteld en door de beide Kamers is

bekrachtigd. In diezelfde kwaliteit moet de minister zijn beleid ook ver-

dedigen tegenover de Kamer; vandaar dat de titel van deze paragraaf

evengoed zou kunnen luiden: minister en Kamer.
De agent van nationale opvoeding komt zijn instructie na en aan de

hand van de tekst, afgedrukt in afbeelding 3.3, is na te gaan wat dat voor
de afdeling geneeskundige staatsregeling in concreto inhoudt. In feite
moet het departement oog hebben voor alle omstandigheden welke de

gezondheid (kunnen) bedreigen, maar de hardste signalen vragen het

eerst om antwoord. De agent stelt zich op de hoogte van de toestand in
gevangenissen en gestichten. Hij informeert naar de inrichting van de

gasthuizen. Hij vraagt gegevens ot er de voorzieningen bij leger en vloot.
De besmettelijke ziekten hebben zijn aandacht. Hij verlangt rapporten
met voorstellen om te komen tot verbetering van de gezondheidszorg op

het platteland. De commissie Brugmans, al op advies van Van Kooten

benoemd, werkt aan een Bataafse pharmacopee.

Van zijn commissaris, J. van Heekeren ontvangt de agent rapporten be-

treffende het invoeren in het gehele land van geboorte- trouw- en sterfte-
lijsten (3.21). Er komen bepalingen tegen de kwakzalverij.
De bepalingen tegen de kwakzalverij betekenen overigens het op gang

komen van de door Van Heekeren ingediende veranderingen. Van der
Palm stelt namelijk voor - omdat er geruime tijd zal verlopen voordat
de beoogde verbeteringen kracht van wet zullen krijgen - 'dat door
eenige intermediaire voorzieningen bij aanvang de meest in 't oog-

lopende misbruiken konden opgeheven'worden. Die misbruiken zijn in
de eerste plaats de praktijken van het onbevoegd uitoefenen van de ge-

neeskunde.
Een besluit van het Uitvoerend Bewind, genomen op 7 november 1800
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(3.22) gelasr de departementale overheid dan ook op haar beurt de ge-

meentebesturen op te dragen toe te zien op vestiging, bevoegdheid en

praktijk der geneeskundigen; te voorkomen dat zonder machtiging van

de agent in de nieuwspapieren geneesmiddelen en geneeswijzen worden
aanbevolen; te verbieden, dat kwakzalvers of andere zodanige onbe-

voegde Personen hun kunst uitoefenen; ten strengste de hand te houden
aan de bestaande wetten, en bij gebreke de nodige voorzieningen te
treffen.
In een missive van 13 november 1800 (3.23) brengt Van der Palm de

leden van het Uitvoerend Bewind nogmaals onder de aandacht, dat het

hem weinig raadzaam voorkomt, alles wat in artikel 34 van zijn Instruc-
tie is vervat 'in ééne en dezelfde algemeene voordragt te begrijpen'. Het
is veel verstandiger, 'ten einde den tegenstatd, zo veel mogelijk, te ont-
wapenen, de verbetering van den staat der Geneeskunde'stap voor stap

te ondernemen. Tevens verdient het aanbeveling zodanige verordeningen
voor te stellen, die zonder de tussenkomst van het Wetgevend Lichaam
kunnen worden ingevoerd. Dit alles met de intentie de weg te banen
'voor een volledig samenstel van Geneeskundige Wetten en Reglemen-
ten voor dit geheel Gemeenebest' (3.24). Onder de bepalingen, aan welke
door het Uitvoerend Bewind direct uitvoering gegeven kan worden,
vallen die betreffende het afleggen van de voorgeschreven examens
(3.25). De agent slaat daaromtrent een regeling voor, waarbij de collegia
medica voorlopig, naast de te formeren commissies, een taak hebben.
Van der Palm is zo handig zijn voorstellen in te pluggen op de actuele
situatie en die is, dat de gilden - bij de wet vervallen verklaard - nog
altijd een machtige inbreng hebben op het terrein van de volksgezond-
heid en d,ar zij ook bij lange na nog niet bereid zijn hun invloed op te
geven en af te staan aan een nieuwe instelling als het voorgestelde ge-

neeskundig bestuur. Maar het Uitvoerend Bewind beslist anders (3.26).
Al neemt het bijna woordelijk de voordracht van de agent van nationale
opvoeding over, de instellingen die, onder welke naam ook, bestonden
'moeten geconsidereerd worden vervallen te zyn, of eerlang te zullen
vervallen'.
Zaterdag 3 januari 1801 valt het belangrijke besluit 'Dat in elk Departe-
ment der Republiek twee Collegien van Examinatoren zullen worden
opgericht, onder den naam van Departementale Commissien van Genees-
kundig Bestuur, met uitzondering van het Departement van den Amstel,
waar slechts één zodanig Collegie zal bestaan, op behoorlyke Instructie,
door den Agent der Nationale Opvoeding te ontwerpen, en door het
Uitvoerend Bewind goed te keuren'.
Dat het terrein van de commissies verder reikt dan enkel het afnemen
van examens, blijkt uit de laatste regels van het besluit. De commissies
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moeten de agent adviseren over en op de hoogte houden van al die

onderwerpen, die betrekking hebben op'verbetering van den staat der

Geneeskundige Wetenschappen in dit Gemeenebest, tot het openbaar

Geneeskundig onderwys, of tot eenig gedeelte der Geneeskundige Staats-

regeling'. Alle maatregelen zijn nog altijd voorlopig. De resolutie van de

zevende november 1800, tegen het onwettig uitoefenen van de genees-

kunde, blijft onverminderd van kracht.
Gehoor gevend aan de opdracht een concept-instructie voor de departe-

mentale commissies ter tafel te brengen, dient Van der Palm op 7 fe-
bruari 1801 een ontwerp in(3.27).
Voordracht van de leden van deze commissies volgt, na de nodige in-
lichtingen hieromtrent door de commissaris tot de zaken der geneeskun-

dige staatsregeling, in de vergadering van 27 februari (3.28). Op 8 april
1801 wordt de Instructie door het Uitvoerend Bewind gearresteerd

(3.29).
Johannes Henricus van der Palm kent zijn tijd en hij is verstandig genoeg

om van die ervaring gebruik te maken. Ondanks de acclamatie die het
door zijn commissaris voorgestelde geneeskundig bestuur alom onder-
vindt, kent Van der Palm de politieke situatie en de positie van de colle-
gia te goed dan dat hij nu ook boter bij de vis verlangt. Hij meent dat de

organisatie van de gezondheidszorg in de Bataafse republiek weinig uit-
stel duldt, maar hij is evenmin van plan om het geneeskundig bestuur
dat Van Heekeren heeft gepland en dat een ware feedback blijkt te zijn
voor de noden in het land, op te offeren aan de eerste de beste tegen-
stemming in de Kamer. De volksgezondheid moet landelijk op poten
gezet worden, daarvan is langzamerhand - in het zesde jaar der Bataafse
vrijheid - iedereen overtuigd, en gedragen door het heilige moeten geeft

Van der Palm dan ook het advies om een en ander geleidelijk aan in te
voeren, te beginnen met het meest urgente. Een tweede slimme praktijk
van de agent is om aan de Directeuren van het Uitvoerend Bewind zo-
danige verordeningen ter executie voor te stellen, die zonder tussen-
komst van beide Kamers kunnen worden uitgevoerd.
Alleen doordat Van der Palm, de agent van de nationale opvoeding zo
ongelooflijk omzichtig en behendig te werk gaat, heeft het tot stand
komen van de op papier uitgewerkte geneeskundige staatsregeling kans
van slagen. De door Van Heekeren op de nieuwe staatsinrichting geënte

departementale commissies van geneeskundig bestuur - die op 3 januari
1801 toch maar een feit worden, al heet het provisioneel - zijn van dit
beleid de eerste vruchten. En dit succes vervult ons met des te meer trots
wanneer wij ons realiseren dat het opnieuw inrichten van de gemeente-
besturen dan nog steeds niet is gelukt.
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Raad van binnenlandsche zaken 1801 - In het politieke vlak groeit in-
tussen veÍzet tegen de geldende staatsregeling. Veel bepalingen zijn een

dode letter. De centralisatie is te geweldig, de lagere bestuurseenheden
hebben te weinig vrijheid.
Het Uitvoerend Bewind komt met een voorstel tot herziening van de
grondwet; dit wordt goedgekeurd door het Vertegenwoordigend Li-
chaam. Op 14 september 1801 wordt het ontwerp bekend gemaakt; het
volk stemt erover van 1 tot 6 october. Een vijfde van de kiezers komt op:
16.000 stemmen vóór, 52.000 tegen. Door echter de thuisblijvers
(350.000) te tellen als vóór-stemmers (de derde staatsgreep) komt'met
grote meerderheid van stemmen' de tweede Staatsregeling van de Ba-
taafse republiek tot stand. Hij wordt afgekondigd op 16 october 1801.
Hij treedt onmiddellijk in werking.
Wij hebben al gezien dat het Staatsbewind behalve de legale uitvoerende
macht ook een groot deel van de wetgevende macht bekleedt. Inmiddels
zijn de geneeskundige departementale commissies werkelijkheid gewor-
den, en wat voor hun functioneren binnen het gehele staatsbestel van
belang is, met de nieuwe staatsregeling krijgen de perifere bestuurseen-
heden hun autonomie terug: departementen en gemeenten hebben het
recht eigen verordeningen vast te stellen en uit te voeren, en dit komt
uiteraard het samenwerkingsverband in het kader van de volksgezond-
heid en straks met het oog op de uniforme registratie van medisch-demo-
grafische gegevens ten goede.

De functie van agent komt in de constitutie van 1801 niet meer voor. Het
agentschap van nationale opvoeding wordt opgeheven. Het wordt, met
nationale oeconomie en inwendige politie, samengesmolten tot een Raad
van binnenlandsche zaken. Het bureau van de agent der nationale op-
voeding wordt door dezelfde man op nagenoeg dezelfde voet voortgezet.
Professor van der Palm, nu lid van de Raad van binnenlandsche zakea,
blijft verantwoordelijk voor de volksgezondheid. De titel verandert, de

taak niet. Ook J. van Heekeren blijft aan. Het Staatsbewind stelt de In-
structie voor de Raad van binnenlandsche zaken op en 8 juli 1802
wordt dgze bekrachtigd: in totaal 52 artikelen, waarvan maar vier arti-
kelen (23-26) handelen over de geneeskunde (3.30).

Het komende jaar geeft geen spektakels te zien, hoewel er in de ver-
schillende commissies wel degelijk hard gewerkt wordt. Een ervan is de
commissie, waarvan de Leidse hoogleraar S. J. Brugmans voorzitter is,
en die al in 1799 op advies van de agent Van Kooten door het Uit-
voerend Bewind is benoemd, met als opdracht om een nationale pharma-
copee samen te stellen. Ook op het gebied van de geneesmiddelenvoor-
ziening is eenheid geen overbodige luxe. Al jaren was gewezen op het
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grote gevaar, dat de afwijkende sterkte der verschillende farmaceutische

preparaten in de apotheken van de verschillende steden opleverde, waar-

door zelfs van tijd tot tijd ernstige calamiteiten waren ontstaan. Boven-

dien was de zogenaamde polypharmacie in de laatste jaren allengs krach-

tiger veroordeeld, daar men begon in te zien dat de zo hoog gevierde

bijeenvoeging van allerlei geneesmiddelen weinig zin had, en in de

eerste plaats op de scheikundige verhouding der componenten gelet

moest worden (Stoeder 1891).

Op 18 februari 1803 biedt de commissie haar werkstuk: een Bataafse

pharmacopee aan de Raad van Binnenlandsche zaken aan. De commissie

Van Linden van den Heuvell wordt er mee belast, het Wetgevend Li-
chaam wijdt er enkele zittingen aan en op 29 juli 1803 tenslotte volgt de

laatste deliberatie en de stsmming: accoord, 'F;r zal voor het geheele

Land een artsenijmengkundig voorschriftboek zijn, naar welks rigtsnoer

zich alle Apothekerswinkels zullen te schikken hebben'. Bij Publicatie

van 25 februari 1805 wordt deze eerste landelijke pharmacopee inge-

voerd en bij Publicatie van 30 december 1805 wordt de Pharmacopoea

Batava, ingaande 1 september 1806 wettelijk verplicht gesteld.

Het Staatsbewind heeft gezorgdvoor een nieuwe instructie voor Van der

Palm en Van Heekeren, maar nog altijd is er geen geneeskundige wet-

geving voor de ganse republiek. Op 6 mei 1803 eindelijk schrijft het

Staatsbewind aan het Wetgevend Lichaam, dat er nu toch maar eens wat

van moet komen en het biedt de vergadering 35 artikelen ter goed-

keuring aan, welke zullen moeten vormen de'Verordeningen omtrent

het Geneeskundig onderzoek en toeverzicht binnen de Bataafsche Repu-

bliek' (3.31). In de brief volgen de gebruikelijke gemeenplaatsen - men

zal ook niet anders kunnen doen dan op de misstanden blijven hameren,

acht jaar na de bevrijding met al vijf jaar een regelmatige regering -
maar de inhoud verdient toch besproken te worden, omdat in enkele

bladzijden manuscript zonder franje een beeld van de situatie wordt ge-

boden, zoals enkel radioverslaggevers of politieke tekenaars dat ver-

mogen te doen.
Er wordt op gewezen dat door het voormalig Uitvoerend Bewind op

3 januari 1801 een begin is gemaakt met het oprichten van geneeskun-

dige commissies, en dat die commissies tot tevredenheid en met de be-

langeloze medewerking van vele deskundigen al twee jaar in werking

z1n. Maar wat niet langer strookt met de actualiteit, nu met de grond-

wet van 1801 de gewestelijke autonomie is hersteld, dat is dat die de-

partementale commissies - wier territorium trouwens ook is verschoven

door de herstelde indeling van het land in provincies al heten zij departe-

menten - nog geheel 'onder het algemeen Bestuur staan, daar onzes in-
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ziens, thans daar op ook een redelijke invloed aan de Departementale
Bestuuren behoord gegeven te worden'.
Wij hebben reeds de aantijging van Nijhoff, dat het Staatsbewind niets

deugdelijks in het algemeen belang verrichtte, bestreden door te wijzen
op de Bataafse pharmacopee en de geneeskundige staatsregeling van
1804. Het is correcter om te stellen dat de twaalf leden van het execu-

tieve bewind het politiek niet met elkaar eens zijn, maar dat zij - gelijk
onderhand iedere burger in het land - ervan overtuigd zijn dat de zorg
van de overheid voor de volksgezondheid onder minimaal gedaald is en

dat met de meeste spoed algemene wetten gewenst zijn om aan de klach-
ten - 'in welken streek men kome' - een einde te maken. Het moet met
de gezondheidszorg wel erbarmelijk gesteld zijn als de leden van het

Staatsbewind in hun missive aan de wetgevende macht moeten schrijven
dat, 'terwyl moord en dievery naar eisch volgens de Wet gestraft worden,
zoo behoort de Wetgever ook door wyze inrichtingen voor te komen, dat
'er niet dagelyks straffeloos door onkundige uitoeffenaars der Genees- of
Heelkunde eene menigte moorden gepleegd worden, en te beletten, dat
het geen den mensch het dierbaarste is, aan vooroordeel of vermetelheid
worde ten prooy gegeven'!

Ter adstructie en voor ons ruim anderhalve eeuw later ter illustratie
drukken wij als afbeelding 3.4 één bladzijde uit de met de hand ge-

schreven brief van het Staatsbewind af: een rakere schets van de genees-

kundige toestand van het land in 1803 is niet denkbaar.
Ook in dit concept staat organiek de departementale commissie, zij het
onder de titel van Departementale Commissie van Geneeskundig onder-
zoek en toeverzigt, centraal en het kost geen moeite om in deze serie
bepalingen de pennestreken van dr. J. van Heekeren te ontdekken. He-
laas zal deze zijn design rriet in werkelijkheid zien: op 1 juni 1803 over-
lijdt Jan van Heekeren, nog geen dertig jaar oud. Gelukkig heeft deze

ijverige'staatssecretaris van volksgezondheid' in zijn korte ambtsperiode
zo veel werk verzet, en hij heeft zijn ideeën op papier gezet, dat Van der
Palm alle bouwstenen in handen heeft - in de vorm van rapporten en in
de vorm van dit concept- om de overheidszorg voor de volksgezondheid
uiteindelijk zijn wettelijke basis te doen geven.

Geneeskundige staatsregeling 1804 - Zoals te doen gebruikelijk geeft het
Vertegenwoordigend Lichaam het ingediende Ontwerp-Verordeningen
in handen van een commissie: de commissie onder voorzitterschap van
A. van Linden van den Heuvell. Het duurt tot 2 december van hetzelfde
jaar voordat deze verslag uitbrengt (3.32).
De commissieleden pleiten voor algemene en voor het gehele land gelijk-
luidende geneeskundige wetten. Zij stellen met nadruk dat de bevoegd-
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heid, in artikel 71 van de staatsregeling van 1801 aan de departementale

besturen toegekend, nl. om eigen verordeningen te arresteren, niet in
het gedrang komt, omdat de departementale besluiten toch niet in strijd
mogen zijn met de landswetten. En die eigen zeggenschap betreft ook

alleen maar 'de gewone Inwendige Politie, Oekonomie en Finantie van

het Departement', terwijl de Nationale Opvoeding -'waar toch wel bij-
zonder het opzicht over de scholen, en over de geneeskunde hadden be-

hoord' - in hetzelfde grondwetsartikel niet genoemd wordt. Zij berede-

neren op die grond dat onderwijs en geneeskunde 'niet aan de beschik-

king der departementale Bestuuren zijn overgelaten', maar dat Opvoe-

ding overeenkomstig artikel 45 van de staatsregeling een zaak is van het

Staatsbewind, dat op zijn beurt volgens artikel 37 verplicht is 'de ont-

werpen van alle wetten, ook in dit Vak' aan de wetgevende macht voor te

dragen en vervolgens af te kondigen. Zij herinneren de Burgers Wet-
gevers eraan dat zij enkele maanden tevoren het tot stand komen van

een nationale pharmacopee hebben geaccordeerd en dat zij toen ook niet

hebben geoordeeld 'door het 71e articul der Staatsregeling, de handen te

zijn gebonden'. De generale geneeskundige wetgeving staat overigens het

maken van bijzondere regionale verordeningen door het departementale

bestuur niet in de weg. De commissieleden herhalen de uitspraak die wij
al eerder hebben gesignaleerd, n.l. dat'deze Geneeskundige Commissien

oefenen eenig gezag uit, maar het spreekt ook van zelf, dat men dezelve

niet ontbloot van macht kan laten, ten zij men hen in ydele en nietsbe-

duidende wezens' zou willen herscheppen. Het Wetgevend Lichaam

moet het aandurven om het Geneeskundig Lichaam een deel van zijn
macht over te dragen. Trouwens alle macht, door wie ook bekleed, is

geen persoonlijke macht - er is ook geen sprake van een imperium in
imperio - maar een gezag dat door enkele deskundigen in de uitoefening

van hun bijzonder vak wordt bekleed uit naam van het centrale gezag.

De geneeskundige wetten zelf passen toch ook in het raam van de alge-

mene landelijke wetgeving.

De commissie Van Linden van den Heuvell schaart zich achter de opzet

van het Ontwerp-Verordeningen, maar hoeveel oog zij toch heeft voor

de dagelijkse praktijk, blijkt uit haar advies aan het Vertegenwoordigend
Lichaam om het ontwerp niet goed te keuren voordat allerlei kleine ver-

anderingen zijn aangebracht. De commissieleden menen dat een departe-

mentale geneeskundige commissie alleen maar goed kan functioneren als

dat gebeurt in goede relatie met de burgerlijke regering in dat ge\ryest.

Om die reden wil zij'grove misslagen, namelyk, in de Practyk der Ge-

neeskunde' niet ter beoordeling van de collegae alleen laten, maar 'in
zoodanige omstandigheid de prudentie en het gezag der Departementale
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Bestuuren' inroepen. Om dezelfde reden willen zij artikel 26 in zijn ge-

heel schrappen, omdat de vestiging van geneeskundigen in kleine steden

en op het platteland beter niet gebonden kan zijn aan algemene regels,

maar liever afhankelijk gesteld moet worden van en beoordeeld door
iedere plaats of gemeente zelf.

Het commissierapport wordt gedrukt, op 6 december 1803 aan de leden

van het Wetgevend Lichaam uitgereikt (3.33) en vervolgens op 13 de-

cember in hetzelfde college aan de orde gesteld. De deliberatie hoeft niet
lang te zijn; men stemt in met het advies: de voordracht van het Staats-

bewind difficulteren en antwoorden welke veranderingen moeten wor-
den aangebracht (3.34).

Op 26 januari 1804 zendt het Staatsbewind een nadere voordracht in -
het gaat accoord met de voorgestelde veranderingen behalve één - en

als bijlage worden toegevoegd 33 artikelen in nieuwe redactie. In de

zitting van het Wetgevend Lichaam van dinsdag 14 februari 1804 wordt
deze missive gelezen en in handen gesteld van de commissie Van Linden
van den Heuvell c.s. om consideratien en advies (3.35). Een week later

worden deze nieuwe ontwerp-Verordeningen gedistribueerd (3.3 6).

}iÍet ziet er naar uit dat eindelijk de geneeskundige staatsregeling voor de

Bataafse republiek een feit zal worden. Vrijdag 9 maart 1804 horen de

leden van de Wetgevende vergadering een mondeling verslag van de

Burger Van Linden van den Heuvell over de gewijzigde geneeskundige

Verordeningen (3.37); op 13 maart besluit men het stuk in beraad te
houden (3.38), maar ten langen leste komt de geneeskundige wetgeving

werkelijk aan de orde: in de zitting van vrijdag de 16de maart 1804
(3.39). Debat is niet nodig, men heeft in de afgelopen maanden ge-

legenheid te over gehad om van de voorgestelde Verordeningen kennis

te nemen. Alleen over artikel 15 (boete en straf op het onbevoegd uit-
oefenen van de geneeskunde) moet gestemd worden: als stembiljet ge-

bruikt men een gedrukte Naamlyst der Leden (afb. 3.5). Dezelfde vrijdag
wordt aan het Staatsbewind een missive gezonden met de mededeling

dat haar voordracht van26 januari goedgekeurd is en dat derhalve pu-

blicatie van de geneeskundige Verordeningen kan plaatsvinden. De
20ste maart 1804 is de geneeskundige staatregeling een feit: de 'Veror-
deningen omtrent het Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht binnen
de Bataafsche Republiek' worden op die dag door het Staatsbewind ge-

arresteerd en gepubliceerd (3.40).

Consolidatie - In de geneeskundige staatsregeling, zoals die in de Ver-
ordeningen van 1804 is neergelegd, staat de Departementale Commissie

van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht centraal, en dat is geen
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verrassing voor wie bekend is met het allereerste ontwerp van J. van
Heekeren: het Reglement van geneeskundig bestuur vit L799.
De taak van de departementale commissies staat kort en krachtig ge-

formuleerd in drie subartikelen van artikel 4, te weten: zorg voor op-
leiding en examens, registratie van geneeskundigen, toezicht op de uit-
oefening der geneeskunde en waakzaamheid inclusief aangifteplicht ten
aanzien van epidemische ziekten, dat zijn de dagelijks dreigende be-
smettelijke ziekten, maar ook'omtrent alles, wat de verbetering der Ge-
neeskundige Practyk, in derzelver geheelen omvang, als ook de bevoor-
dering van de Gezondheid der Ingezetenen, in het algemeen, aanbelangt'.
De toestand op het platteland verdient bijzondere zorg- er is genoeg op
gewezen en er is alle reden toe - en een exempel van Salomo's wijsheid
is dat de departementale commissies in de getuigschriften welke zij aan
heelrneesters afgeven 'moeten specificeeren, of iemand voor het Platte
Land, of voor eene Stad geexamineerd is', hetgeen inhoudt dat die platte-
landsartsen ook een proeve van bekwaamheid moeten afleggen in de

behandeling 'der meest voorkomende inwendige Ziekten, de hulp in
haastige en gevaarlyke Toevallen, en de eerste beginzelen, ten minsten,
van Artzeny-mengkunde'; de verloskunde staat in dit art. 7 niet met
name genoemd - het zou de moeite waard zijn het hoe en wat van dit
'landelijke'onderwijs na te gaan.

Een tweede pluim steken wij op deze eerste Nederlandse geneeskundige

wetgeving om de uitgesproken realiteitszin met het oog op de uitvoer-
baarheid van de gemaakte bepalingen. Het is dezelfde practische in-
stelling: van niet meer wetten te maken dan nodig is en alleen zodanige
voorschriften te geven dat zij geëffectueerd kunnen worden, die ook Van
Heekeren aan de dag legt in zijn rapport over het invoeren van trouw-
geboorte- en sterfregisters. Er is contact met en verslaggeving aan het
Staatsbewind en perifere overheden, de departementale commissie doet
de nodige voorstellen, ook tot ingrijpen, maar de geneeskundige com-
missie zelf heeft expliciet geen bevoegdheid 'de Geneeskundige Policie
betreffende': dat gezag berust bij de magistraat. In plaatsen waar, ten-
einde 'een meer onmiddelyk Toevoorzicht op de uitöeffening van alle
Vakken der Geneeskunde' te hebben, Plaatselyke Commissiën van Ge-
neeskundig Toevoorzicht nodig en mogelijk zijn, worden deze opgericht
door de gemeentebesturen: met andere woorden, de gemeentelijke auto-
riteit is verantwoordelijk voor de openbare gezondheidszorgteÍ plaatse,
een situatie die in Nederland sindsdien niet gewijzigd is (afb. 3.6).
Cannegieter (1954) vergelijkt de Verordeningen van 1804 met het
ontwerp van Van Heekeren en hij wijst op verschillen. Maar het is zinde-
lijker om óIle voorstellen, welke ingebracht zijn sedert 1795: Bicker
1795, Heilbron L796, Verbeek c.s. (Instructie) 1798, Van Heekeren
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1799 én de Geneeskundige staatsregeling van 1804 naast elkaar te zet-

ten. Dan vallen inderdaad hier en daar verschillen op, maar wat uiteinde-

lijk de bedoeting is en wat eenvoudig harde noodzaak is sinds de Ba-

taafse republiek een wettige centrale regering heeft, dat is dat het land

een openbare gezondheidszorg behoeft en dat die landelijk georgani-

seerd wordt, omdat dat de enige belofte inhoudt dat die dan ook in de

politieke constellatie zoals die gegroeid is functioneert. Zo kijkend naar

alle opgesomde plannen treft de overeenkomst: in alle ontwerpen wordt

aandacht gevraagd voor dezelfde actuele en nog altijd niet opgeloste

vraagstukken, zoals opleiding van geneeskundigen, uitoefening van de

geneeskunde, de gezondheidszorg op het platteland, bestrijden én voor-

komen van besmettelijke ziekten, toezicht op de levensmiddelen, verder

algemene maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg.

Aan de leden van de commissie Verbeek, de commissie ter ontwerping

van de Instructie voor de agent van nationale opvoeding tenslotte komt

de eer toe, de geneeskundige statistiek een officiele plaats toe te kennen.

De commissaris tot de zaken der geneeskundige staatsregeling werkt

deze opdracht uit; hij biedt de agent op 28 novembet 1799 een rapport

aan over de invoering in het gehele land van trouw- geboorte- en sterf-

registers.

In 1804 is - dank zij de visie en de pen van de medicus Jan van Heeke-

ren en de politieke werkzaamheid van J. H. van der Palm plus de be-

trokkenheid van de voltallige volksvertegenwoordiging - een constructie

van wetgeving opgetrokken en tegelijk de politieke en geneeskundige

situatie in zoverre geconsolideerd, dat voor het eerst in de geschiedenis

van Nederland een nationale public health bestaat, die tevens met zoveel

oog voor de praktijk is opgezet, dat hij alle kans van slagen heeft en dat

hij tijd van leven heeft. Zonder wezenlijke veranderingen - met alleen

een onderbreking door de inlijving - zal deze geneeskundige staatsrege-

ling inderdaad effectief blijven tot het jaar 1865, wanneer de wet op het
geneeskundig staatstoezicht wordt ingevoerd.

In 1804 is organisatorisch ook de onderbouw voorhanden, waarop door

een team van ambtenaren, geneeskundigen en publiek de landelijke re-

gistratie van huwelijken, geboorte en sterfte kan worden opgezet en uit-
gevoerd, welke in de Instructie voor de agent van nationale opvoeding

van 1798 zo duidelijk genoemd is.

Nationale public health 1805-1810
Een nationale public health is op papier gezet en ingepast in de geldende

staatsinrichting, maar het zou overschatting zljn te menen dat de Ba-

taafse republiek nu ook meteen een perfect werkend en sluitend systeem
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van openbare gezondheidszorg kent. Het oude gevoel van locale zelf-
standigheid bestaat nog, de geneeskundigen - autoriteit par excellence -
moeten nog leren werken binnen het raam van nationale regelingen,
maar een veel straffere rem op de uitbouw van de pas verworven genees-

kundige staatsregeling is de wijziging van de staatsinrichting zelf. In
1805 wordt de organisatie van het algemene bestuur weer meer gecentra-
liseerd en vanuit Den Haag geregeld; er komt een eenhoofdig gezag, eerst

de raadpensionaris, daarna de koning van Holland: beiden zijn onder-
horig aan de Franse keizer.
Johan van der Palm verlaat het departement van binnenlandse zaken en

keert terug naar 's Lands Hoogeschool te Leyden. De zorg voor de

volksgezondheid, welke bij hem in stevige handen is geweest, wordt
overgenomen door P. J. Groen van Prinsterer.
Het departementale bestuur wordt gereorganiseerd en bij de wet van
20 december 1805 wordt het bestuur van de gemeenten definitief ge-

regeld. Deze straffere opzet heeft ook zijn uitwerking op de organisatie
van de gezondheidszorg. Op 7 maart 1806 worden de Additionele Arti-
kelen tot de publicatie van 20 Maart 1804 aangenomen (3.41).
De geneeskundige departementale commissies blijven bestaan, maar ver-
liezen hun verworven zelfstandigheid en hun relatie met de gewestelijke
overheid; zij ressorteren direct onder het ministerie van binnenlandse
zaken (art. 6).
De staatsregeling van 1805 houdt het een jaar, in 1806 maakt keizer
Napoleon de Bataafse republiek tot het koninkrijk Holland, in wezen de
voorloper van de werkelijke inlijving bij het keizerrijk. De geneeskundige
wetgeving blijft dezelfde, de enige verandering is het verdwijnen van
Groen van Prinsterer, die wordt opgevolgd door P. J. van Maanen, lijf-
arts van de koning en nu ook Commissaris-Generaal tot de zaken der
Geneeskunde.
Wat de registratie betreft: ondanks de inspanningen en de prachtige
plannen van Van Heekeren en Van der Palm komt het in alle jaren van
de Bataafse republiek niet tot een wet. Op 1 mei 1809 echter treedt het
Wetboek Napoleon, ingericht voor het koninkrijk Holland in werking,
en dat wil zeggen dat ook in Holland voor het eerst de registratie voor
het gehele land wettelijk is voorgeschreven - hoewel die nog niet wordt
ingevoerd.

Franse geneeskundige wetgeving 1811-1814
Op 9 juli 1810 zijn alle elf 'départements de la ci-devant Hollande'bij
het Franse imperium ingelijfd; het keizerlijk decreet van 13 september
1810 regelt de verdeling ingaande 1 januari 1811 in negen Franse de-
partementen. In volgende besluiten wordt de administratieve organisatie
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en invoering van de Franse wetgeving geregeld.

Het grondgebied dat thans de provincie Limburg uitmaakt, is al op 1

october 1795 bij Frankrijk ingelijfd; daar gelden vanaf dezelfde datum
Franse codes en \iletten, en sedert hun afkondiging in 1803 de Franse

geneeskundige wetten.
De invoering van de Franse wetten in Holland is bij een reeks van keizer-
lijke decreten geschied (2.16), op ongelijke tijdstippen in de zuidelijke en

noordelijke departementen.
Op I januari 1811 worden in de departementen aan de linker Rijnoever
(Zeeland, Brabant en het land tussen Maas en Waal), die al op 24 aprll
1810 zijn ingelijfd, de vijf Codes ingevoerd, waaronder het Wetboek
Napoleon; verder de Franse geneeskundige wetten en een aantal afzon-
derlijke wetten die van belang zijn met het oog op de registratie van

huwelijken, geboorte en sterfte.
Alle bovengenoemde wetten worden in één besluit, het Decreet van 6
januari 1811 - ingaande 1 maart 1811 - executoir verklaard voor de
zeven noordelijke, gewoonlijk genoemd de Hollandse departementen.
De invoering van het Wetboek Napoleon houdt in dat de registratie van
huwelijken, geboorte en sterfte, die in 1809 in het koninkrijk Holland
tenminste tot wet verheven was, door het geldend maken van de Code -
waarin de bepalingen betreffende de burgerlijke stand zijn vervat - bin-
nenkort naar Franse regels zal worden opgeze! zoals dat in Limburg al
zoveel jaren gebeurt.

De geneeskundige wetgeving die in 1803 in geheel Frankrijk - en in het
gebied van onze tegenwoordige provincie Limburg - orde in de open-
bare gezondheidszorg brengt, wordt in 1811 ook in de ci-devant Hol-
landse departementen van kracht. Het Keizerlijk Decreet van 8 novem-
ber 1810 bevat een ellenlange opsomming van Franse wetten en be-
sluiten, welke met ingang van 1 januari 1811 in werking treden in de
departementen Bouches du Rhin en Bouches de l'Escaut, en in het
arrondissement Breda. De geneeskundige wetten die daaronder horen
zijn dezelÍde wetten, welke op 1 maart 1811 in alle Hollandse departe-
menten van kracht worden. Voor Holland zijn wat betreft de openbare
gezondheidszorghet belangrijkst de Wet op de uitoefening der genees-

kunde van 19 ventöse an XI (19 maart 1803) en de lYet op het onder-
wijs in de farmacie van2l germinal an XI (11 april 1803).
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'docteurs en médecine ou en chi-
rurgie' en zogenoemde 'officiers de santé', te vergelijken met plattelands-
artsen, maar niet echt te vertalen - zelfs Jaspers (1966), die de Franse
geneeskundige wetten grondig heeft bestudeerd vanwege hun invoering
in Limburg in 1803, laat de titel onvertaald. De Docteurs krijgen hun
opleiding aan de zes scholen voor geneeskunde - voor Holland worden
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dat de bestaande faculteiten: de tot keizerlijke academies uitgeroepen

universiteiten van Leiden en Groningen, en de écoles secondaires van

Utrecht, Amsterdam en Deventer. De officiers de santé zijn niet verplicht
aan de geneeskundige scholen te studeren, maar zii moeten wel examen

doen. Ten behoeve van die examinering worden in ieder departement

geneeskundige jury's ingesteld. Wij zullen de Franse geneeskundige wet-
geving niet uitvoerig bespreken, men leze Jaspers. Trouwens, bezetters

zijn nooit blijvers en de drie jaren dat de Franse geneeskundige wet-
geving in Holland van kracht is, betekenen uitstel, maar geen afstel van

de uitvoering van de met zoveel moeite tot stand gebrachte eigen Neder-

landse geneeskundige wetten. Zullen verschillende in de Hollandse de-

partementen executoir verklaarde Franse wetten ook na de bevrijding
nog lange tijd van kracht blijven, de organisatie van de gezondheidszorg

op Franse leest wordt vrijwel onmiddellijk afgeschaft en vervangen door
de vroegere departementale commissies van geneeskundig onderzoek en

toevoorzicht.

Nederlandse gezondheidszorg vanaf 1814
De 21ste november 1813 brengt officieel het einde van de Franse be-

zetting; het Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden vormt de

voorlopige regering, en als op 6 december van hetzelfde jaar de Prins als

souverein vorst het bestuur overneemt, neemt hij in ieder geval een sterk

centraal bestuur over. Er worden commissarissen-generaal aangesteld;

onder die van binnenlandse zaken ressorteert mede de geneeskundige

staatsregeling.
Nog voordat de nieuwe grondwet van 1814 wordt aangenomen, valt het
Besluit van 29 januari 1814: dat de Franse geneeskundige voorzienin-
gen - die 'allezins onvoldoende zijn' - worden afgeschaft en dat 'De
Departementale Commissiën van Geneeskundig Onderzoek en Toever-
zigt, alsmede de Plaatselijke Commissiën van Geneeskundig Toeverzigt,
worden hersteld, en zullen hare werkzaamheden hervatten op denzelfden

voet, als zulks vóór de inlijving met Frankrijk heeft plaats gehad'.

In hetzelfde besluit staat dat de nieuwe-oude departementale commissies

zich zullen gedragen naar de Publicatie van 20 maart 1804 en de Addi-
tionele Artikelen van 7 maart 1806, verder de Publicatie van25 februari
1805 betreffende het gebruik van de Bataafse pharmacopee en als vierde
enkele algemene bepalingen van 3 april 1807.

De vereniging met Belgie tot het koninkrijk der Nederlanden leidt tot de

grondwet van 1815. De afscheiding, officieel in 1839, leidt tot een

nieuwe grondwetswijziging in 1 840.

Dr. P. J. Groen van Prinsterer, die met de Additionele Artikelen de ge-

neeskundige wetgeving van 1804 aanpaste aan de weer meer gecentrali-
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seerde staatsinrichting van 1805, keert terug op binnenlandse zaken, als

de commissaris voor geneeskundige zaken. In de zuidelijke, de Belgische
provincies wordt zijn collega commissaris prof. F. J. Harbaur.
Om in de beide Nederlanden een harmonisering van de geneeskundige

wetgeving te bereiken - in werkelijkheid om het geneeskundig bestuur,
zoals dat in 1804 in Holland is geformeerd, ook in Belgie ingang te doen
vinden - wordt aan de beide commissarissen de opdracht gegeven een

'geneeskundig wetboek' samen te stellen (3.42).
Het resultaat van alle besprekingen en behandelingen in de beide
Kamers der Staten-Generaal en in de Raad van State is op 12 maart 1 818
de Wet ter regeling van hetgene betrekkelijk is, tot de uitoefening van de

verschillende takken der Geneeskunde (Stbl. 16), de 3 l ste mei 18 I 8 aan-
gevuld door het Besluit, houdende een reglement betrekkelijk het ge-

neeskundig Onderzoek en Toevoorzigt (Stbl. 25).
Het heeft geen zin uitvoerig op de tekst van de Wet en het Besluit van
1818 in te gaan - Cannegieter (1954) bespreekt beide voldoende gron-
dig, alsook de gebeurtenissen op het terrein van de volksgezondheid in
de komende tijd tot 1865, het jaar waarin tot stand komt de Wet op het
staatstoezicht.
Wij kunnen volstaan met op te merken dat, zoals de intitulé van de Wet
vermeldt (afb. 3.7), de (geringe) veranderingen in het geneeskundig be-
stuur doorgevoerd worden om alle voorzieningen'zoveel mogelijk over
alle de gedeelten van Ons Rijk op eene gelijkmatige wijze te doen onder-
vinden'. Het hoeft geen betoog dat in het bijzonder het platteland van
alle verbeteringen het eerst zal profiteren - en terecht.
Het meest sprekende artikel - aan het slot van dit overzicht over het
vestigen in Nederland van een geneeskundig bestuur, dat zijn bijzondere
deeltaak: de openbare gezondheidszorg, vervult binnen maar vooral ook
samen met de algemene centrale en perifere regering - is het eerste
artikel van de Wet, waarin bepaald wordt dat er provinciale en ook
plaatselijke commissies van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt zul-
len bestaan.

De moraal die uit dat artikel te leren vàlt, is dat in feite de provinciale
commissies de departementale commissies zijn, die in 1799 door Jan van
Heekeren zijn voorgesteld en die in 1804 officieel van start zijn gegaan.
Dit systeem: afsplitsing en toch evenwicht tussen centrale en perifere
macht, dat in 1850 in de Provinciale wet en in 1851 in de Gemeentewet
blijvend wordt neergelegd, met ook een beperkt eigen gezag voor het
geneeskundig bestuur, is de enige inrichting die voor Nederland garan-
deert dat de gezondheidszorg ook met succes een echte Nederlandse
gezondheidszorg zal zijn. Wellicht daardoor heeft de departementale
commissie van Van Heekeren het kunnen bolwerken tot in het jaar 1865.
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4
Landeltjke registratie van huwelljken,
geboorte en sterfte

Dat daarentegen het invoeren van Geboorte- Trouw- en

Sterflijsten, indien dezelve wel ingericht zijn, en

naauwkeurig gehouden worden, een onfeilbaar middel
is, om het Gouvernement met den waren toestand
van's volks gezondheid en den graad van welvaart in
de Maatschappij bekend te maken; en daarenboven,
om aan de Geneeskunde den weg te banen tot het
verzamelen van eene menigte kundigheden, welke op
eene andere wijze niet gemakkelijk zouden kunnen
verkregen worden.
J. vAN HBEKERET, 1799

Onder Franse invloed is vanaf 1795 geleidelijk een uniforme, landelijke
registratie van huwelijken, geboorte en sterfte tot stand gekomen, die

weliswaar in 1809 in de wet is genoemd, maar die pas in 1811 is inge-

voerd. Bij de stichting van het koninkrijk der Nederlanden is deze regi-

stratie overgenomen en voortgezet.

Vóór 1840 beschikt Nederland over een bevolkingsboekhouding en

daarmee over medisch-demografische gegevens welke reeds van grote

betekenis zijn. De waarde van deze gegevens wordt nog versterkt door

de uitkomsten van de eerste geregelde volkstelling in 1829.

Inleiding
Geboorte en overlijden, huwelijkssluiting en -ontbinding zijn belangrijke
gebeurtenissen, welke de moeite waard zijn niet alleen om vastgesteld.

maar evenzeer om behoorhjkvastgelegd te worden.
Alle individuen, maar ook de familie en de maatschappij hebben er direct
belang bij en men zou veronderstellen dat de staat als overheid op zijn
minst (mede)zeggenschap zou willen hebben in het boekhouden van wat
later genoemd zal worden de burgerlijke staat van personen.

De werkelijkheid leert anders: le vrai mattre, c'est le prëtre. Met één
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pennestreek tekent Jean Jacques Rousseau n 1,762 de situatie zoals die

eeuwenlang bestaan heeft en tot aan de revolutie in Frankrijk getolereerd

is. Niet de staat maar een autoriteit buiten de staat, lees Rome, bezit in
feite het recht en de macht om de burgerlijke staat van Personen vast te

stellen en vast te leggen - of om die staat niet vasÍ te stellen enniet vast te

leggen.

Belanghebbenden - De mens wordt door geboorte een natuurlijke per-
soon met de bevoegdheid rechten en verplichtingen te bezitten (4.1),

maar hij wordt tegelijk lid van een familie en een maatschappij.

De rechtsbevoegdheid (4.2) van de mens begint op het ogenblik dat hij
geboren wordt, dat wil zeggen levend geboren wordt, hetgeen niet hoeft

te betekenen dat het kind ook levensvatbaar is (4.3). Wel wordt soms

een - zij het nog zo korte - levensduur verlangd, maar schreeuwen en

ademhalen, eventueel het openen van de ogen zijn in middeleeuwse

rechtsbronnen bijv. voldoende teken dat een kind leeft en dus rechten

heeft.
Dat een kind, ook al is het niet levensvatbaar en al leeft het nog zo kort,
desondanks rechtssubject is en erfgenaam voor de familie waar het toe
hoort, want daar draaide het toch in de meeste gevallen om, bewijst
Fockema Andreae (1906) met het aanhalen van een arrest van het Hof
van Friesland: In een proces in L627 gevoerd over de yraag, of een kind,
zeer kort na de geboorte overleden, rechtssubject was geweest, verwierp
het de mening, dat een kind alleen dan rechtsbevoegd is'als het leven

can', en besliste 'vermidts het schreeuwen ende het asemhalen, dat de

vrucht geleeft hadde', en dus rechten had kunnen verkrijgen.
Het tijdstip van de geboorte is overigens van langer durende betekenis
dan de korte periode rond de geboorte zelf, daaronder niet begrepen de

zuiver medische gevolgen van de (peri)natale fase voor het kind en zijn
moeder. Tot aan de dag van overlijden blijft het ogenblik - zelfs het
bewijs - van de geboorte van belang.
'Om een huwelijk te mogen aangaan moet een man de ouderdom van
achttien jaren, een vrou\ry die van zestien jaren hebben bereikt', aldus
art. 3l,lid 1 van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. De ambtenaar van de

burgerlijke stand doet zich daartoe ingevolge art. 58a de geboorteakte

van ieder der aanstaande echtgenoten ter hand stellen.
Het hemd is nader dan de rok: het meest individuele van een persoon is
zijn naam; zelfs een vondeling krijgt van de ambtenaar van de burgerlijke
stand een voorlopige voornaam en geslachtsnaam (art. 5, lid 3 NB!V).
En om wanneer dan ook zijn identiteit, zijn naam te bewijzen houdt
iedere Nederlander de voornamen die hem in zijn geboorteakte zijn ge-
geven (art. 4,lid I NBW) en draagt hij de geslachtsnaam die in diezelfde
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akte is opgenomen (art. 6 NBW).
Uit bovenstaande voorbeelden trekke men overigens niet de conclusie

dat refereren aan het moment van de geboorte iets van recente datum
zoa zijn. Op iedere burger uit welke periode van de geschiedenis ook
heeft de steeds weerkerende plicht gerust om zijn ouderdom waar te
maken en wel om de meest uiteenlopende redenen.

Als iemand belanghebbende is in het doen aantekenen van zijn leeftijd,
dan is dat wel het kind'van behoeftige ouders, die de kosten der Schoole

niet konden draagen' en waarvoor in Leiden middels het reglement van

11 juni 1736 in drie armenscholen onderwijs wordt geboden, als het kind
maar de leeftijd heeft van zes tot twaalf jaar. Het kind werd pas op de

school toegelaten als een van de twaalf aalmoezeniers, diakenen een

'onderteekend billiet van aanneminge' afgaf en het kind dit aan de mees-

ter kon tonen. Hoe curieus dit toelatingsbewijs, dat staat afgedrukt in
afbeelding 4.1 schijnbaar is, het zou werkelijk curieus zijn als in genoem-

de schoolorde impliciet stond voorgeschreven dat voor het invullen van

de ouderdom van het kind gebruik moest worden gemaakt van het doop-
boek (4.4).
Een andere veel voorkomende reden om het ogenblik van een geboorte

te staven is om iemand na de periode die de wet daarvoor stelt juridisch

volwassen, mondig, meerderjarig te kunnen verklaren. Want iedere na-

tuurlijke persoon moge rechtsbevoegd zijn, hij is daardoor niet tegelijk
handelingsbevoegd, dwz bekwaam om zelf rechtshandelingen te ver-
richten. Voor meerderjarigheid speelt o.m. de leeftijd een belangrijke rol
en wij zullen in de volgende paragraaf zien op welke naar hedendaags

oordeel weinig overtuigende wijze het bewijs van een bepaalde ouder-
dom dikwijls wordt geleverd.

Privaatrechtelijk maakt het verschil welke staat iedere persoon in de

maatschappij inneemt, de wet spreekt van burgerlijke staat. Levend ge-

boren worden en geen monstrum zijn maakt dat een mens rechten kan
dragen, en wanneer hij levensvatbaar is na bepaalde tijd de school kan
bezoeken en deze weer mag verlaten, meerderjarig en handelingsbevoegd
wordt en als hij dat wil in de echt verbonden kan worden met een meisje
dat op haar beurt haar ouderdom zal moeten bewijzen. Op de dag van
overlijden eindigt de rechtsbevoegdheid of hij gaat over op de erfgenaam.
De overheid, zowel kerkelijk - het huwelijk een sacrament - als burger-
lijk - dienstplicht en kiesrecht - is geinteresseerd in de burgerlijke staat
van iedere persoon, al wisselt deze belangstelling in de loop der tijden
sterk met de actualiteit.
De rooms-katholieke kerk heeft zich sinds de eerste kerkvergaderingen
beziggehouden met het huwelijk, ook dopen en begraven. De rol van
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beschermheilige heeft Rome, locus Petri, sedes Petri, cathedra Petri

daarbij nooit vervuld, wel om 'maer alleenlijk op de wil van God al-

machtig / ende het profijt vande Christelijke kerk aendachtelijk te
letten'(4.5).
De burgerlijke overheid, de staat dient samen met het geneeskundig be-

stuur open oog te hebben voor de collectieve verschijnselen welke met
geboren worden, trouwen, ziekzijn en overlijden gepaard gaan. Zii
maakt daartoe gebruik van cijfermateriaal en probeert aan de hand van
kengetallen momentaan en long term kijk te hebben op de (gedragingen

van de) bevolking. Aan de andere kant blijft het de plicht van de staat

om de civiele belangen van iedere ingezetene te beschermen en om die
personalia, waaraan het individu of zijn familie zulke verregaande rech-

ten ontleent (geboorte, huwelijk, overlijden) zo betrouwbaar mogelijk en

onpartijdig vast te stellen en vast te leggen. Op die grond is de eis van de

hervormers tijdens de Franse revolutie, nl dat de staat en niet een macht

buiten de staat, de clerus aantekening houdt van huwelijken, geboorte

en sterfte, dwz secularisatie van de burgerlijke stand, gerechtvaardigd.

Getuigen - Wanneer het geboren, getrouwd of gestorven zijn zowel voor
de persoon als voor de familie en de maatschappij zoveel betekenis en
gevolgen heeft, is het zaak dat die feiten ten eerste goed worden vastge-

steld en verder zodanig opgetekend en bewaard dat zij te allen tijde
kunnen worden geraadpleegd , hetzij als wettig bewijs van de burgerlijke
staat hetzij als collectief gegeven voor bijv. de medisch-demograaf.
Van Fockema Andreae, de kenner van het oud-nederlands burgerlijk
recht leren wij dat tot in de tijd van de republiek de levende geboorte -
ook familiebetrekking, meerderjarigheid, huwelijk of overlijden - wordt
bewezen door getuigen, al komen die niet meer verklaren dan dat hun de

een of andere staat of verwantschap bekend is en dan nog vaak van
horen zeggen. Zoals de man die de pastoor had horen zeggeÍ. dat twee
genoemde personen 'waerafftig echte getrouwede luden waren' of de
twee vrouwen die midden zestiende eeuw tegenover schepenen van
Arnhem verklaren 'dat zij menigmaal gehoert (hadden) van oer vader
ind moeder ind oock vadersmoeder, dat Ott van Hoickeloms moeders-
vader hadt geheyten Arnt Buedelmaicker, welcke Arnt vursz. ind Evert
Ga5rmiss, vrouw Sluyskens vader (waren) geboren van twe gesusteren,

ind dat Evert Gaymyss (hadt) gehadt eynen brueder geheyten Lubbert
Gaymyss, daer aff noch een dochter in den leven was, geheyten Trijn
Gaymiss'.
Lang niet altijd hoeft een getuige de geboorte zelf. gezien of bijgewoond
te hebben om te mogen verklaren dat iemand ter wereld gekomen is - of
ingaande die en die dag meerderjarig is. Daarin is mogelijk een grond te
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vinden voor de eis die verscheidene oude rechtsbronnen stellen, nl dat de

pasgeborene 'die vier wànde beschreit' of zoals het in de Etablissements

de Saint Louis uit 1270 geschreven staat: 'un enfant, qui ait assez vécu

pour crier et se faire entendre' (4.6). Want al zullen degenen die de be-

valling in het vertrek meemaken een gezond kind 'van der eenre wandt
an der ander hooren', de mannen - naar Saksisch recht de enigen die
mogen getuigen quod vox ejus audiatur per quatuor angulos domus -
zullen hun getuigenis van levend geboorte in ieder geval moeten ontlenen
aan het feit dat zij het schreeuwen'hooren moghte door ein eicken-plan-
cken-want', om de doodeenvoudige reden dat mannen in die tijd in de

kraamkamer niet worden geduld.

Maar hoe dan ook, of men aan boienstaande uitleg enige waarde hecht

of dat men veel eenvoudiger zegt dat schreeuwen - dass es die nachbam
oben und unten hören mögen - vanzelfsprekend minder gemakkelijk aan

de aandacht ontsnapt dan bijv. het openen van de ogen, zeker is dat af-
gaan op verklaring door getuigen, die vaak nog aan de oren getrokken
moeten worden om zich iets te herinneren, een aanvechtbare methode
is om gebeurtenissen als geboorte, huwelijk of overlijden te staven.

Protocol - Meer geloof hebben geschreven verklaringen en niet alleen de

aantekeningen in bijbels en misboeken die 'hare bewijskracht ontleenden

aan het vermoeden, dat niemand het zou wagen, tn die boeken eene on-
waarheid te schrijven'.
Het beste is om van ieder feit een geschreven verklaring, een akte op te

maken, de akte over te schrijven in een boek en het boek zorgvuldig te

bewaren. Wanneer men dan zowel het bijhouden als het bewaren, maar

ook het raadplegen van het boek bindt aan regels en opdraagt aan één

zelfde officiele figuur, zeg een ambtenarencorps, dan hebben afschriften

van de inhoud van datzelfde aktenboek of register voor de rechter kracht

van bewijs en voflnen de doorlopend gecompileerde gegevens - vertaald

in getallen en zichtbaar gemaakt door middel van tabellen en grafieken -
tegelijk een betrouwbare bron van informatie over huwelijken, geboorte

en sterfte bijv. voor de medisch-demograaf, maar evenzeer voor de ma-
gistraat die verantwoordelijk is voor een te voeren (gezondheids)beleid.

Maar waar niet is verliest de keizer zijn recht en als een huwelijk of een

geboorte niet is opgetekend, zal men wel genoegen moeten nemen met
de zekerheid - en als het maar lang genoeg geleden is met de herinnering

- van getuigen. Dit neemt niet weg dat het behelpen is en een verklaring
door getuigen niet meer dan het best beschikbare bewijs. Geen wonder
dat al vroeg de bepaling gemaakt wordt dat een getuigeverklaring maar
een zekere tijd rechtsgeldigheid heeft en dat een dergelijke verklaring
alleen dan kracht van bewijs houdt als die ten overstaan van een officiele
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autoriteit is afgelegd en door deze op papier gezet: te protocol gebracht.

Van De Blécourt (1969) leren wij dat registratie of protocollatie van

akten door de burgerlijke overheid voor het eerst velplicht gesteld wordt
voor rechtshandelingen betreffende onroerende goederen. In Utrecht ge-

beurt dit ingevolge Placaat van Karel V van 23 juli 1545, in Holland
wordt deze registratie algemeen ingevoerd bij Placaat van Philips II
van 9 mei 1560, in latere jaren ook in andere provincies.
Dezelfde voorschriften vinden wij nader uitgewerkt terug in de Ordon-
nantie van de Polityen Binnen Hollandt, de Politieke Ordonnantie van

1 april 1580.
De moeite van het vermelden waard is artikel 38 uit de Ordonnantie,
dat voor het safe opbergen en bewaren van genoemde registers het
maken van een kist met twee sloten voorschrijft; 'ende sullen deselve

sloten geopent ende gesloten worden in haere beyde presentie', dwz in
tegenwoordigheid van beide functionarissen die een sleutel van dezelfde
kist bewaren.
De Politieke Ordonnantie zullen wij ook verder in dit hoofdstuk nog ont-
moeten, omdat de Staten van Holland - dwz de burgerlijke overheid en

niet de Gereformeerde Kerk - er de huwelijksvoltrekking in regelen voor
alle onderdanen van het gewest.

Bij Plakaat van 30 jluli 1.624 tenslotte wordt in Holland protocollatie
gelast o.m. van akten van huwelijkse voorwaarden.

Uit bovenstaande blijkt dat al in de zestiende eeuw de burgerlijke over-
heid diverse zakelijke belangen voor de persoon en zijn familie regelt en

verdedigt en de akten van de betreffende rechtshandelingen bij de aange-

wezer, autoriteit doet deponeren en registreren.
Het ogenblik waarop de staat de registratie van huwelijken, geboorte en

sterfte van de kerkdienaren - en hier en daar van overheidslichamen -
overneemt en officieel in eigen hand neemt, ligt echter een aantal eeuwen
later op de kalenderlijn. De strijd die de staat met de kerk o.m. daarover
voert zullen wij voor een deel meebeleven in de komende paragrafen.

llereldregister - }Iet aantekenen van persoonsgegevens is geen novum.
Tweeduizend jaar geleden al kennen de Romeinen de zogenaamde volks-
akten: registers, bestemd voor de inschrijving van geboorten en begra-
vingen, huwelijken en echtscheidingen. Dat deze registers in de tempel
bewaard (moeten) worden, bewijst volgens Vaillant (L842) dat alleen de
personalia van vrije personen en niet die van slaven, die naar romeinse
wetten toch niet rechtsbevoegd zijn, de moeite waard zijn om bewaard
en teruggevonden te kunnen worden. Maar wat wij er in dit verband uit
zouden willen afleiden is dat de feiten die geregistreerd worden dan ook
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zo precieus, bijna heilig zijn dat zij alleen daar bewaard mogen worden

waar zii op dat ogenblik het meest safe zijn: in de tempel.

Enkele eeuwen later beveelt Marcus Aurelius, die keizer is van 161 tot

180, dat registers moeten worden aangelegd, waarin de kinderen binnen

dertig dagen na de geboorte zouden worden ingeschreven, en dit door

het gehele romeinse rijk dat met recht genoemd wordt het wereldrijk der

keizers. In medisch-demografische science-fiction zou men daarom dur-

ven stellen dat de registratie van Marcus Aurelius (4.7) de aanzet is tot
het inric,hten van een wereldregister: het over grote delen van de wereld

uniform aantekenen en bewaren van diverse voor de persoon, de familie

en de staat belangrijke gegevens.

Dezelfde fantast zal ervaren dat een dergelijke mondiale bevolkings-

boekhouding door de overheid niet is tot stand gekomen. Immers het

imperium romanum is verdwenen en men weet hoe West-Europa ver-

brokkeld en in ieder geval eeuwenlang te weinig hecht is geweest om

er een eenheidsregistratie door een centraal bestuurd of op zijn minst

geinstrueerd ambtenarenapparaat te kunnen opbouwen, laat staan in
stand te houden.

Even speculatief is de gedachte dat een instituut als de rooms-katholieke

kerk, in onze termen een centraal gedirigeerd corps van toegewijde gees-

telijken, volgens uniforme instructie doorlopend en mondiaal (met de

vrijheid van aanpassing aan eigentijdse en nationale verschillen) een

schat aan medisch-demografische intelligence bijeen had kunnen bren-

gen in registers, waarvan een dubbel bewaard zo:u zijn geworden in
Rome. Uittreksels uit die registers zouden dan - ook voor de wereldlijke

rechter - voldoende kracht van bewijs (van de burgerlijke staat) hebben

en cijfermateriaal, geput uit hetzelfde continue register zou zodanig be-

trouwbaar en voor analyse bruikbaar zijn, dat het een helder, in heden-

daagse bewoording representatief beeld zou geven van de gedragingen

van de bevolking van (althans grote delen van) de wereld.

Kerkeliike registers

Men schrijft nogal gemakkelijk dat in de oudheid registratie van per-

soonsgegevens bestond, dat deze in de middeleeuwen in onbruik raakte

en dat de rooms-katholieke geestelijkheid het eerst aan het weer in-
voeren ervan heeft gedacht.

Dit bestek laat niet toe op deze kwestie in te gaan, hoeveel informatie
een dergelijke studie ongetwijfeld mag opleveren, waarbij tegelijk de

vraag gesteld kan worden of de middeleeuwse bronnen enkel schaars

dan wel zo slecht bewaard gebleven zijn.
\ryat wij zeker weten is dat in de late middeleeuwen doopregister§, maar

ook boeken van gesloten huwelijken en begrafenisplechtigheden door de
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pastoors bijgehouden zijn.
Wat wij verder weten is dat de rooms-katholieke kerk eeuwenlang heer

en meester is geweest over het boeken van huwelijken, dopen en be-
graven en dat de wereldlijke regeerders evenveel eeuwen gepoogd heb-

ben die macht aan de clerus te ontnemen.
In de volgende paragrafen zullen wij zien dat de eerste kerkelijke
registratie aanvankelijk haphazard geschiedt, incidenteel en naar goed-

dunken van de plaatselijke pastor, dat de kerk van Rome wel degelijk
richtlijnen opstelt, maar ook dat de doopregisters om een andere reden

worden bijgehouden dan die van trou\ryen en begraven.
Vervolgens besteden wij aandacht aan de vroege registratie van huwe-
lijken, dopen en begraven - let wel: niet van geboorte en sterfte - in
Frankrijk, Engeland en Nederland, waarbij zal blijken dat de Franse
pastoor als ambtenaar van de burgerlijke stand minder kreukbaar is dan

zijn Engelse collega.
Tot besluit als een evaluatie van enkele eeuwen kerkelijke registratie de

opsomming van manchi welke naar hedendaagse opvatting aan de be-

sproken registers kleven.

Decretum Gratiani - Het doopsel is een sacrament en dat houdt in een

geestelijke wedergeboorte en het verwerven van goddelijke genade. Voor
de leek betekent dopen de initiatie van een nieuw lid in de kerk.
In de 2de en 3de eeuw zijn het volwassenen, catechumenen die in het

katholieke geloof zijn onderricht en die door deze ritus in de kring van
gelovigen worden toegelaten. Het dopen van kinderen is dan nog niet
gebruikelijk: in de tijd van de christenvervolgingen heeft men geen be-
hoefte aan papieren leden. Later gaat men ook alle kinderen dopen; een

capitulare van Karel de Grote (768-814) schrijft voor dat kinderen
binnen een jaar na de geboorte gedoopt worden. Sindsdien is dat gebruik
meer en meer verbreid.
In de middeleeuwen speelden de doop en het bewijs daarvan een be-
langrijke rol, te vergelijken met die van de geboorte en het uittreksel uit
het geboorteregister, zoals wij dat thans kennen. Men bewees er zijn
afstamrning, een adellijke titel of zelfs het recht op opvolging mee. En
alleen maar om te onderstrepen hoe hoog het bewijs van gedoopt te zijn
nog jaren daarna aangeslagen en als civielrechtelijk stuk geaccepteerd

werd, neem ik van Viollet (1905) over wat hij schrijft over kardinaal de

Richelieu, nl dat deze ten tijde van de Franse kolonisatie in Canada
wilde dat de doop aan de inheemsen dezelfde rechten zou doen toe-
komen als de Fransen zelf genoten: 'Les sauvages qui seront amenés à la
connoissance de la foi et en feront profession, seront censés et reputés
naturels frangois' (4.8).
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In de periode dat dopen en ook trouwen en begraven alleen nog maar

door kerkdienaren wordt opgetekend, geldt het kanonieke recht: dat is

het geheel van regels, door de kerkelijke overheid vastgesteld of op zijn
minst bekrachtigd (gewoonten), geldend voor de rooms-katholieke kerk.
Het kanonieke recht is opgebouwd uit voorschriften die door de apos-

telen zijn uitgevaardigd en die gevonden worden in de bijbel, verder uit
conciliecanones en pauselijke decretalen, met als laatste een krachtige
invloed van het Romeinse recht (ecclesia vivit lege romana). De eerste

gezaghebbende verzameling, in feite het eerste handboek van het katho-
lieke kerkrecht, is het Decretum Gratiani uit 1 140 (afb. 4.2). Het wordt
met enkele andere decretalen samengevoegd tot één kerkelijk wetboek,
waarvan Paus Gregorius XIII in 1583 een officiele gedrukte uitgave
laat verschijnen onder de titel Corpus Iuris Canonici.
In het Decretum Gratiani van 1140 is een canon opgenomen, welke
voorschrijft dat de priester het doopsel toedient (4.9), maar tegelijk de

uitzonderingsbepaling dat in geval van nood ook de leek en zelfs de

niet-katholiek de (nood)doop mag verrichten, als die maar geschiedt in
naam van de vader, de zoon en de heilige geest (4.10). Het doopsel is

een sacrament en het gaat tenslotte om de intentie. De regel dat bij
levensgevaar de arts een vrucht intra-uterien moet dopen, steunt op de-

zelfde canon uit het Decretum Gratiani.
fn verscheidene kerkvergaderingen is aandacht besteed aan dopen, trou-
wen en begraven, al was het maar om geschillen op dat punt uit de weg

te ruimen of om te bepalen dat de pastoor 'niets mocht vragen' - fsnzii
de gelovigen uit eigen beweging iets zouden willen geven: nisi quod

fideles sponte dare vel offerre voluerint - voor het toedienen van een

sacrament of voor een begrafenis, zoals dat werd gesteld in canon 12

van het concilie van Bourges, gehouden in 1031, in dezelfde tijd dat de

monnik Gui van Arezzo de kunst om de kerkzang te leren vereenvoudig-

de door zes noten ut, re, mi, fa, sol, la en een notenbalk uit te vinden
(4.11).
De eerste officiele richtlijn betreffende het registreren, dwz in een boek

aantekenen en dan alleen nog van dopen en van de gesloten huwelijken,
stelt de RK kerk op tijdens de zittingen van het Concilie van Trente.

Niet dat er tot die tijd niet al boek gehouden is van huwelijkssluitingen
of van dopen en begraven, maar dat gebeurde incidenteel, naar goed-

dunken van de pastoor en op zijn best op bevel of op aandringen van de

bisschop.
Afgezien van de oorkondenverzamelingen van adellijke families en afge-

zien van de obituaires, de boeken waar de Franse geestelijken het over-
lijden van belangrijke personen en weldoeners van de kerk in opteken-
den, bestonden er in de 14de eeuw'registers'van sterfgevallen of be-
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grafenissen en van huwelijken, al was het doel ervan een ander dan een

medisch-demografisch of zelfs een statistisch.

Het oudst bekende doopregister stamt uit 1406 of vroeger; het moest

zorgvuldig worden bijgehouden, maar om een andere reden dan de zo-
juist genoemde trouw- en begraafregisters.

Bisschoppelijk doopregister -De moeite van het vermelden waard is de

stelling welke Viollet in zijn boek over de geschiedenis van het Franse

burgerlijk recht verdedigt, nl dat de registers van de burgerlijke stand

een dubbele oorsprong hebben.

De doopregisters zijn ingericht om zo getrouw mogelijk de kanonieke

voorschriften aangaande de verboden huwelijken te kunnen nakomen -
uit het oogpunt van registratie een nobel streven.

De eerste geschreven verklaringen betrekkelijk huwelijken en begrafe-

nissen daarentegen zijn opgesteld uit minder ideele overwegingen en

juist tegen de regels van het kerkelijk recht in: eenvoudig en zonder om-

haal om de tijdelijke belangen van de geestelijken, de inkomsten veilig
te stellen.
Eerst de doopregisters en hun relatie met de huwelijken.
De RK kerk die het huwelijk ziet als een sacrament, dus als een middel

om goddelijke genade te verwerven, houdt zich al vroeg bezig met het

formuleren van de eisen waaraan toekomstige partners moeten beant-

woorden, wil een huwelijk als geldig erkend worden. Gevolg is dat

tegelijk de beletselen, die een huwelijk stuiten en als het toch gesloten

wordt clandestien maken, vastgelegd en bekend zijn(4.12).
Een van de voornaamste huwelijksbeletselen is de bloedverwantschap.

Volgens romeins recht is de verbintenis van een man en een vrouw

tussen wie een zekere graad van verwantschap bestaat niet geoorloofd:

huwelijken van broer en zus, oom en nicht, of tante en neef zijn ver-
boden.

De kerk staat op hetzelfde standpunt, verbiedt huwelijken tussen ver-
wanten en breidt het aantal verboden graden nog uit, in het jaar 732 tot
de zevende, op het Lateraans concilie van'1,2t5 weer ingekrompen tot
de vierde graad, dwz tot en met de kleinkinderen van volle neven.

Het kanonieke recht neemt de verwantschap zelfs zo serieus dat ook
huwelijken tussen zogenoemde geestelijke verwanten, zoals dopeling en

peter of meter verbodenziin.
Bij de niet gekerstende Germanen zullen huwelijken tussen verwanten
in de rechte lijn en tussen broer en zus wel uitgesloten geweest zijn (Van

Apeldoorn 1925), maar verder zullen de regels van verboden graden in
de zijlijn ongetwijfeld minder stringent geweest of toegepast zijn dan

overeenkomstig de kerkelijke leer zou zijn geoorloofd geweest.
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Wanneer de kerk in de vroege middeleeuwen probeert de romeins-kano-
nieke verbodsbepalingen voor het sluiten van een huwelijk - die vanzelf
gelden voor de romeinse onderdanen - ook van toepassing te doen zijn
voor de germaanse stammen in het Frankische rijk (waartoe ook een

flink stuk van het tegenwoordige Nederland behoort - komt er dan ook
YeÍzet.
Een van de redenen is de verschillende wijze van berekening der graden

van verwantschap; zie daarover uitvoerig De Blécourt (1969), no.23O
(4.13).
De consequentie is dat wat naar romeinse berekening de veertiende
graad is volgens germaanse rekening de zevende graad is en dat derhalve
vele germaanse huwelijken - welke overeenkomstig germaans recht oir-
baar zijn - ook door de kerk afgekeurd en verboden worden enkel en

alleen op grond van het feit datzij naar kanonieke regels nog in de ver-
boden graden vallen.
Yeruet vanuit de bevolking is begrijpelijk, maar eyenzeeÍ de maatregelen
die de kerkelijke overheid op haar beurt neemt.
De besluiten die op het concilie van Trente ten aanzien van de clan-
destiene huwelijken genomen worden, zijn daar een gevolg van.
Maar eerst terug naar de doopregisters en hun verband met de huwe-
lijken. Het oudst bekende document dat het bijhouden van een doop-
register noemt stamt uit het jaar 1406, het is een statuut van de bisschop
van Nantes, die de pastoors uit zijn diocees opdraagt of hen er op zijn
minst aan herinnert, dat zij de verrichte dopen in registers optekenen en
er de namen van peters en meters bij vermelden.
Omdat de genealogieën en derhalve het aan elkaar geparenteerd zijn in
die tijd slecht bekend is, met gevolg dat huwelijkspartners dikwijls niet
eens weten dat zij in een kanoniek verboden graad aan elkaar verwant
zijn en ergo een clandestien huwelijk aangaan, schrijft de bisschop het
inrichten en zorgvuldig bijhouden van doopregisters voor als betrouw-
baar middel om vele clandestiene huwelijken te voorkomen of er een
einde aan te maken. Ieder jaar bij diens bezoek aan de parochie moeten
de pastoors de doopregisters aan de monseigneur aanbieden. En hoeveel
waarde de bisschop - in dit geval tegelijk regionaal legislateur en inspec-
teur - hecht aan het nauwkeurig bijhouden van de registers van dopelin-
gen met hun peters en meters: de geestelijke verwanten, blijkt uit de
sanctie welke hij aan zijn reglement verbindt: bij nalatigheid van het in-
vullen en zeker als tengevolge daarvan een ongeldige verbintenis heeft
plaatsgevonden, zal de pastoor worden gestraft tanquam de delicto, als
ware het een delict.
Deze vijftiende-eeuwse doopregisters zijn nog geen geboorteregisters,

maar het zijn registers en zij zijn door Henri le Barbu, de bisschop van
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Nantes ook als zodanig bedoeld, ziihetin dit geval niet om het bewijs te

leveren van het ogenblik van de doop - laat staan van de geboorte - als

wel om bij een voorgenomen huwelijk aan te tonen dat de beide partners

niet elkanders verwanten zijn. Maar het zijn registers en het totaal aan

registers een nauwkeurige en betrouwbare boekhouding van alle doop-

sels in het bisdom; wij hebben eerder gezienhoe belangrijk ook juridisch

de doop en het bewijs daarvan in de middeleeuwen zijn.

Kasboekregisters - Dragende eerste doopregisters een medisch-demogra-

fisch tintje, met de trouw- en begraafregisters is dat volgens Viollet
anders: deze dienen om de parochies een gezonde financiele basis te

garanderen. Wij memoreren het besluit - door het concilie van Bourges

in het jaar 103 1 genomen en in verscheidene concilies daarna herhaald -
dat de pastoors voor het toedienen van een sacrament of voor een be-

grafenis formeel niets mogen vragen, maar dat als de gelovigen uit zich-

zelf iets zouden willen geven en die gaven zijn in een landstreek ge-

bruikelijk, deze niet hoeven te worden afgewezen.

Het valt niet moeilijk te bedenken dat de meeste gaven en zeker op het

platteland zullen zijn aangeboden in natura, maar het kost nog minder

moeite aan te nemen, en het is de parochieherders niet eens euvel te

duiden, daÍlangzaam maar zeker de aalmoezen worden vervangen door

geld, dat de gaven worden giften en dat voor natura op den duur moet

worden ingevuld: pecunia.

Dit misbruik, want het is in ieder opzicht tegen de regels van de kerk,

wordt echter algemeen gebruik en als het maar lang genoeg duurt een

gewoonte. De volgende stap is dat de pastoors liefst boter bij de vis

hebben, maar als bijv. de nabestaanden van een overledene de begrafenis

niet contant betalen, zij bereid ziinhet vermeende recht op aalmoes op

te schorten en later met de betrokkenen te regelen.

Het spreekt vanzelf dat notities van dergelijke geldzaken het geheugen

steunen en de boeken, waar de pastoors de nog te innen posten in op-

tekenen, met daarbij wie wanneer getrouwd zijn of wie is overleden en

begraven, verdienen daarom eerder de titel kasboek dan die van register,

of om het elegant tezeggen: kasboekregister.

Volgens Viollet zijn in deze 'kasboekregisters' uit de late middeleeuwen

enkel huwelijken en begrafenissen vermeld, geen dopen en hij veronder-

stelt dat wellicht het honorarium voor dopen wordt overgelaten aan de

peter en meter die - trots en vrijgevig als zij zijn- contant betalen, reden

waarom het dopen dikwijls aan een boeking of registratie ontglipt.
Trouwens het gaat bij een eenvoudige en intieme plechtigheid als dopen

toch al om een geringer geldbedrag dan bij trouwen en begraven, cere-

monies die ook nu nog gepaard gaan met het nodige uiterlijk vertoon.
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Ter illustratie een enkel Frans voorbeeld.
In het eerste kwart van de veertiende eeuw krijgen de pastoors uit het
bisdom Cambrai de opdracht om een lijst van alle sterfgevallen op te
zenden naar de deken, met daarop vermeld de namen van de exécu-
teurs testamentaires!
Met dezelfde intentie noteert een pastoor uit Givry vijftien jaar lang -
van 1335 tot 1350 - alle huwelijken en sterfgevallen, maar de meest
joyeuse van alle curés is ongetwijfeld de pastoor uit Bourgondie, die niet
alle ceremonies in zijn parochie registreert, maar alleen die trouwpartijen
en begrafenisplechtigheden, waarvoor hij nadien nog een en ander te
vereffenen heeft.
Het is plausibel om aan de hand van bovenstaande en soortgelijke casuis-
tiek aan te nemen dat het kasboek voor de middeleeuwse pastoor zwaaÍ-
der weegt dan het register, maar de parochiekerkzalzeker self-suppor-
ting zijn geweest en de pastoors constateren en registreren toch maar
medisch-demografisch belangrijke feiten, een van hen vijftien jaar lang.
Wij mogen deze paragraaf niet besluiten zonder aan te tekenen dat het
gebruik maken van geschreven verklaringen van gedoopt, getrouwd of
begraven zijn zich uitbreidt en langzamerhand ook gewoonte gaat wor-
den voor niet-kerkelijke doeleinden (protocol). Om deze reden verdienen
de middeleeuwse (kasboek)registers toch meer punten dan zij als tegen-
polen van de registers van dopelingen zouden kunnen scoren.

Concilie van Trente 1545-1563 - De concilies, bijeenkomsten waarvoor
de paus van Rome op gezette tijden de bisschoppen bijeenroept, zijn in
de regel tribunalen, bedoeld om fouten tegen de kerkelijke tucht te corri-
geren en om nieuwe regels op te stellen en bekend te maken. De be-
sluitenlijst van een concilie is de kanon, grieks voor regel.
Het concilie dat van 1545 tot 1563 onder het patronaat van rooms keizer
Karel V in Trente gehouden wordt, is zo'n tribunaal en het is in de tijd
van nog altijd veld winnende reformatie ook hard nodig om de discipline
te herstellen en de leer van de kerk in regels vast te leggen.
Het gaat in Trente in het bijzonder tegen de protestanten en Maarten
Luther 'dezen berugten Hoofd-Ketter' zal vlak voor zijn dood in 1546
dan ook wel met reden verklaard hebben'dat den Paus en het Concilie
van Trenten, volgens hem, schrikkelyke Zaeken voorhadden'.
Over het succes van al deze ketterjagerij een fragment uit de Kerkelyke
Historie door Fleury: 'Terwyl men van den eenen kant in het heylig
Concilie van Trenten zulke kragtige middelen gebruykte om de Dwael-
geesten te overtuygen en de Ketteryen te verbannen, en dat den Keyzer
benevens syne Bondgenooten van den anderen kant de Protestanten
door het geweld der Wapens tot hunne pligt tragtte te brengen, had men
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nogtans de gevoelige droefheyd van te zien dat de Ketterye dagelyks

nieuwen voortgang dede'.

De besluiten welke op het punt van de registratie genomen worden, zijn
voor ons aanleiding om het concilie van Trente op deze plaats, aan het

einde van de beschrijving over de kerkelijke registers op te nemen: het

zijn de eerste centrale richtlijnen die gelden voor de gehele rooms-katho-
lieke kerk. Alle eerdere doop- trouw en begraafboeken zijn plaatselijk en

hooguit uniform binnen een bisdom, maar over het algemeen volkomen
haphazard en naar goeddunken van de clerus ter plaatse.

Toch is er wel degelijk al inmenging van de staatkundige overheid in de

zaken van de kerk, ook al bepaalt het concilie van Trente dat de kerk
zal gehoorzamen aan de paus en aan niemand anders en dat inmenging
van wereldlijke machten in geestelijke zaken is verboden. Juist deze

laatste stelling wekt verzet en maakt het de kerk moeilijk om de mede-

werking van de grote staten van Europa voor zijn leer te krijgen. In
Nederland worden de besluiten van het concilie van Trente, en dan nog

onder heftig verzet, afgekondigd op bevel van Philips II op 5 mei L565,

in Frankrijk zijn zij officieel nooit door de koning gesanctionneerd.

Deze tegenstand neemt overigens niet weg dat de geestelijkheid de be-

ginselen van Trente hoe langer hoe meer in de praktijk toepast. Vandaar
dat de bepalingen die de bisschoppenvergadering ten aanzien van de

registratie te boek stelt in ieder geval van betekenis zullen zijn gedurende

de tijd dat de burgerlijke overheid - tenminste de centrale - deze re-
gistratie nog niet zelf ter hand neemt, en dat gebeurt landelijk pas aan

het einde van de achttiende eeuw, in Nederland zelfs pas in het begin van
de negentiende eeuw.

De bepalingen van Trente hebben tot die tijd gegolden, maar niemand
zal vreemd opkijken wanneer hij in het jaar 1956 - nog weer 150 jaar

later en maar liefst vierhonderd jaar na het algemeen concilie - in het
katholieke deel van de Encyclopedie van het Christendom onder de titel
DoopBoEK leest: 'is een register waarin de pastoor volgens een bepaling
van het concilie van Trente aantekening moet houden van de datum van
elk toegediend doopsel en van de namen van dopeling, ouders en doop
borgen'.
Eigenlijk geen enkele bron vermeldt zwart op wit dat door de pastoors

boek gehouden moet worden van het dopen, het is voor de kerkhistorie
ook niet van het eerste belang; alleen de verslaggeving van het concilie
van Trente zelf - in de vertaling van Nicolaus Stenius uit 1684 (afb. 4.3)

- helpt ons uit de droom.
In de zevende zitting op 3 maart 1547 handelen de kerkvaders over de

sacramenten in het algemeen en over het doopsel en'van het Vroomsel'
in het bijzonder. In de veertien regels over het dopen echter geen woord
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over de registratie; zestien jaar later pas in de zitting van 11 november
1.563, waar besluiten worden genomen over het sacÍament van het
huwelijk, vinden wij de eerste en enige aanduiding van het boeken van
dopelingen.
In de vorige paragraaf maakten wij kennis met het diocesane doop-
register van Nantes en het is plausibel dat op veel meer plaatsen doop-
registers zijn bijgehouden. Wij leerden tegelijk dat het inrichten en bij-
houden van deze doopboeken aan de pastoors werd opgedragen, niet in
eerste instantie uit statistische overwegingen, maar enkel en alleen om
de clandestiene huwelijken tegen te gaan en om verbintenissen tussen

verwanten in de verboden graden, de geestelijke verwantschap incluis, te
voorkomen. Deze zelfde gedachte ligt ten grondslag aan het besluit van
het algemeen concilie van Trente van 11 november 1563 om doop-
boeken bij te houden. Wij lezen in het verslag van Stenius over deze

24ste zitting, in het 'Besluyt Vande Verbetering des Houwelijks. Het II.
Capittel. Wie dat al geestelijke maeghschap bekoomen ten aenzien van
't Doopsel ende Vroomsel', dat de pastoor alvorens te dopen nauwkeurig
de peter en meter ondervraagt, 'ende dat hy hun naemen te boek stel',
dwz behalve de naam van de dopeling de namen noteert van die per-
sonen die vanaf het ogenblik van de doop de geestelijke verwanten van
het petekind geworden zijn.
Dat de geestelijke verwantschap als huwelijksbeletsel en niet het registre-
ren als zodanig doorslaggevend is voor het besluit een doopboek te laten
bijhouden, bewijst de toelichting die er onmiddellijk op volgt, nl dat de
pastoor de sinds kort geestelijke verwanten 'leere wat maegschap datze
hebben bekomen/ op datze door geen onwetendheyd konnen ontschul-
digt worden', hetgeen betekent dat de peter en meter weten dat zij later
niet een huwelijk zouden mogen aangaan met de persoon die zojuist
gedoopt is - en dat hun namen te boek staan.

Hoe men verder moge oordelen over de waarde en betrouwbaarheid van
alle bestaande of na 1563 in te richten parochiedoopboeken, in ieder
geval neemt in de 24ste zitting van L1 november 1563 de rooms-katho-
lieke kerk als centrale kerkelijke overheid het besluit om van alle kinde-
ren die door de pastoors gedoopt worden boek te houden en deze re-
gisters te bewaren om te allen tijde als officieel en erkend bewijs te
kunnen dienen.
Eenzelfde besluit neemt de bisschoppenvergadering tijdens dezelfde
24ste zitting van het concilie over de huwelijkssluitingen, ook daarvan
dient te worden boek gehouden.

Wij zullen niet in extenso stilstaan bij het kanonieke huwelijksrecht,
daarvoor raadplege men het beste L. J. van Apeldoorn, Geschiedenis
van het Nederlandsche huwelijksrecht. Wel moet vermeld dat de kerke-
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lijke regels alleen betrekking hebben op de vereisten en beletselen voor
het huwelijk en verder op de sluiting en de ontbinding ervan.

Sedert de twaalfde eeuw heeft de kerk de wetgeving en de rechtspraak in
huwelijkszaken volledig aanzich getrokken. Sinds die tijd verkondigt de

kerk immers de leer van het huwelijk is een sacrament, dwz een genade-

middel, ergo de moeite waard om er zowel de regels voor op te stellen

als om er op toe Íe zien dat deze naar de letter van de kanonieke wet
worden uitgevoerd. Geen wonder ook dat de clandestiene huwelijken de

kerkoversten dwars zitten.
De Blécourt (1969) merkt op dat de vermogensrechtelijke gevolgen van
het huwelijk, het huwelijksgoederenrecht, niet door de kerk worden ge-

regeld; daar blijft het wereldlijk recht gelden en blijft de jurisdictie van
de wereldlijke rechter. De geestelijke rechter vonnist in zaken betreffen-
de de wettigheid van een huwelijk, de beletselen, de verboden graden, de

scheiding van tafel en bed enz.

Al op het vierde Lateraans concilie van L2l5 - hetzelfde waar aan de

priesters en diakenen verboden wordt 'eenige Operatien der Heel-
meesters te doen (want de Genees-kunde wierd alleen door de Klerken
geoeffent.) Den zelven verbied insgelyks eenigen Zeger,te geven over het
Water of het gloeyende Yzer voor de bygeloovige Proeven, het gene

bewyst dat de zelve nog niet t'eenemael afgeschaft waeren.'- is door de

aanwezige bisschoppen en abten bepaald 'dat de Houwelyken te vooren
door den Priester in de Kerke openbaerlyk moeten aengekondigt worden
met bepaeling van eenen genoegzaemen tusschen-tyd om de wettige be-
letselen te konnen voorstellen' (Fleury).
Het huwelijk komt tot stand door sponsalia de praesenti, maw het sacra-
ment is aanwezig wanneer man en vrouw verklaren met elkaar te trou-
wen - de sponsalia de futuro, de belofte om met elkaar te zullen gaan

trouwen, hebben de waarde van de huidige verloving - en die wilsver-
klaring moet in het openbaar worden afgelegd.

De 24ste zitting van het concilie van Trente, gehouden onder paus

Pius IV de elfde november 1563, blijft in het spoor van Lateranen wan-
neer men besluit 'dat voortaen/ eer dat het Houwelijk wordt aen-ge-
gaenl driemael vande eygen Pastoor der geenen die houwelijken zullen/
op drie achter-eenvolgende feestdagen inde kerk onder de hoog-mis
openbaerlijk werde afgekondigt/ wie dat ten houwelijk willen gaen:

welke afkonding gedaen zijnde/ zoo der geen wettelijk beletsel en is
tegen-gestelt f zoo zalmen tot het opentlijk trouwen in 't aen-schijn vande
kerk voortgaen; Dat aldaer de Pastoor/ hebbende de man en de vÍouw
ondervraegt/ ende hun onderlinge bewilliging verstaen/ of. zegge: Ik
verzaem U.L. ten houwelijk, inde naem des Vaders, ende des Zoons,
ende des H. Geests; of dat hy gebruykt andere woorden/ volgens de
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aengenome manier van doen van yder Provinci'.
Verder wordt gesteld dat het huwelijk alleen dan geldig is, als het wordt
voltrokken door de pastoor van de eigen parochie in tegenwoordigheid
van getuigen: 'dat het houwelijk werde aengegaen inde tegenwoordig-
heyd vande Pastoor,/ ende van twee ofte drie getuygen' (4.14).

Om bovengenoemde huwelijksvereisten, inclusief de straffen bij over-

treding, in een paar woorden samen te vatten: drie geboden gaan voor
het huwelijk, dat openbaar is en wordt ingezegend door de eigen pastoor

in aanwezigheid van getuigen, verder dat allen die tegen de regels han-
delen 'nae 't goedduncken van de Ordinaris werden ghestraft'. En dat

allemaal om de clandestiene huwelijken te beletten! Wij zagen al eerder

hoe veel moeite en zoÍg het kanonieke recht heeft met de verboden
huwelijken en dat doopregisters worden bijgehouden met als enige doel
om echtverbintenissen tussen verwanten in enige verboden graad te
voorkomen.
In dit licht moeten wij ook zien de laatste en in dit kader meest impor-
tante bepaling van de vierentwintigste zitting van het concilie van Trente,
nl om alle huwelijken te registreren: 'Dat de Pastoor een boek hebbe/

in 't welke hy schrijve de naemen der getrouwden ende getuyghen/ en

den dag/ en de plaets van het aengegaen houwelijk/ en dat hy dat naer-

stelijk by zich bewaere'.
Over het registreren van sterfgevallen of begrafenissen spreekt de alge-

mene kerkvergadering zich niet uit - het dertiende Capittel van de 25ste

zitting op 3 en 4 december 1563 regelt daarentegen voortreffelijk de

materiele belangen: 'het geeft aen de Parochie-kerke voor het Regt van
den Lyk-dienst het vierde van't gene den Overleden naergelaeten heeft,

in wat plaets hy ook syne Begraevenis gekozen heeft. Het is dit, het gene

men gemeynlyk Portio Canonica naemt' (4.15).

Bij het enthousiàime over de eerste officiele kerkelijke doop- en trouw-
boeken moeten wij wel bedenken dat alle besluiten van het concilie van

Trente - inclusief de voorschriften ten aanzien van de registratie van

dopen en trouwen - pas dan uitgevoerd kunnen worden wanneer zij ook

werkelijk in de diverse kerkprovincies en parochies bekend (gemaakt)

zullen zijn. Voor het decreet rakende het huwelijk regelt de laatste alinea

van Capittel I de in werking treding aldus: 'Boven dien besluyt het/ dat

dusdaenig besluyt na dartig dagen in alle Parochien ofte Karspellen be-

ginne zijn kracht te hebben/ te tellen van de eerste dag dat het in de

zelfde Parochi afgekondigt is'.
In Frankrijk is geen enkel Trents besluit officieel door de koning be-

krachtigd. In Nederland is aanvankelijk hevig yerzet tegen sanctionneren
(4.20). Toch is deze na de invoering van de nieuwe kerkelijke indeling
der Nederlandenin 1568en volgende jaren doorgezet (Apeldoorn 1925).
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lVhich Mary Smith is which? - Wij laten ons niet verleiden in te gaan op

de analyse van de vroege parochieregisters in de verschillende Europese

landen. Voor deze mer à boire raadplege men het beste Manuel de dé-
pouillement et d'exploitation de l'état civil ancien, door Louis Henry en

M. Fleury als resultaat van voortreffelijk teamwork in 1956 uitgegeven.

Wij constateren dat parochieboeken worden bijgehouden en bewaard,

aanvankelijk naar goeddunken van de pastoor of hooguit de bisschop en

pas sedert 1563 volgens summiere richtlijnen van het algemeen concilie
van Trente.
Wij weten dat de besluiten van Trente alleen dan worden uitgevoerd als

zij ter plaatse worden afgekondigd en door de wereldlijke overheid be-
krachtigd. Uit het voorgaande is bekend dat in Frankrijk de decreten

nooit officieel gesanctionneerd zijn en van Fockema Andreae (1906)
leren wij dat zelfs in Nederland - waar Philips II de afkondiging beveelt

- de resoluties van de kerkvergadering van Trente niet overal zijn af-
gekondigd.
Het is daarom moeilijk te raden welke invloed precies de besluiten van
de centrale rooms-katholieke overheid, onder meer ten aanzien van de

registratie van dopen en trouwen, in Nederland en de andere Europese
landen gehad hebben. Dit neemt niet weg dat op vele plaatsen eeuwen-
lang kerkelijke registers zijn bijgehouden en dat een schat aan medisch-
demografisch materiaal in die boeken ligt opgeslagen, en wij willen dit
hoofdstuk over de kerkelijke registers afsluiten met aan te tonen op
welke cardinale punten naar hedendaags inzicht in ieder geval de doop-
trouw- en begraafboeken mank gaan. Daarbij tegelijk enkele aanteke-
ningen over de parish registers welke sinds 1538 in Engeland continue
zijn bijgehouden en waarvan Wrigley (1966) getuigt dat'throughhout the
period ecclesiastical documents are the source of the bulk of our knowl-
edge'.

Over het algemeen schijnen de Engelse parochieboeken van het begin af
aardig betrouwbaar te zijn en dat zou de mogelijkheid inhouden om
(medisch) demografisch populaties te bestuderen over een veel langere
periode en exacter dan met behulp van de Franse registers zou kunnen,
alleen al omdat in Frankrijk de begraafregisters bij voorbeeld 'are fre-
quently defective until late in the seventeenth century, and this inhibits
detailed work'. Desondanks blijft het zij het een curieus feit 'that the
English parish priest seems on the whole to have been much less respon-
sible as registrar than the French curé. It argues for a very different
relationship between church and community, a difference which also
manifests itself in the tendency in some English parishes not to use the
parish church for certain of the ceremonies, but to go elsewhere'.
Het is wel zaak te bedenken dat de Engelse registers niet over één kam
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te scheren zijn met de continentale kerkelijke registers, om het simpele

feit dat koning Hendrik VIII zich tegen de Paus keert - omdat deze

weigert diens huwelijk met Catharina van Aragon waaruit geen zoon ge-

boren wordt ongeldig te verklaren ten gunste van Anna Boleyn - en in
het jaar 1534 een nationale Engelse kerk, de Anglicaanse kerk sticht, on-
afhankelijk van de bisschop van Rome en onder het oppergezag van de

koning zelf.
De parish registers vertonen overigens dezelfde feilen als alle kerkelijke
registers, zoals onvolledigheid, onzuiverheid ergo onbetrouwbaarheid en

het ontbreken van (voldoende) uniforme regels.

Een sprekend exempel van de waarde en tegelijk de bruikbaarheid van

de vroegste parochieboeken toont ons Ursula M. Cowgill in haar analyse

van de parish registers van de stad York over de jaren 1538 tot 1812,

wanneer zij het detectivewerk beschrijft dat, ondanks het gebruik maken

van moderne computertechnieken, nodig is om alle personen met de

naam Mary Smith te identificeren en om met voldoende zekerheid uit
te maken Which Mary Smith is which? en welke Mary Smith trouwde
met John Henry en ook - omdat in de sterfteregisters niet is vermeld of
de overledene een kind is of een volwassene - of Mary Smith haar
meisjesnaam is of de naam van haar echtgenoot.
Eerder hebben wij gesteld dat registratie alleen dan zin heeft als de ge-

kozen gegevens exact en in een territoir op uniforme wijze en volgens
gelijkluidende richtlijnen worden vastgesteld en vastgelegd en zodanig
geconserveerd dat zij te allen tijde kunnen worden geraadpleegd en dan

ook precies dat weergeven wat door de eigentijdse registrator bedoeld

is om te worden weergegeven.

Om die reden is registratie niet alleen dan onvolledig als bijv. in de doop-
boeken het tijdstip van de geboorte onvermeld blijft of wanneer het ge-

slacht van de dopeling of de leeftijd van de huwelijkspartners niet staat

opgeschreven, maar de beschikbare compilaties gaan even goed mank als

in een reeks één gegeven niet wordt aangetekend, zoals het niet aan-

leggen van overlijdens- of begraafregisters, terwijl dopen en trouwen wel
worden genoteerd.

Het ontbreken van registers van overledenen heeft onder meer een aan-

tal heimelijke dubbelhuwelijken mogelijk gemaakt, welke onbestaanbaar
zouden zijn geweest als met het begraafboek in de hand het bewijs ge-

leverd had moeten en kunnen worden dat de echtgenoot - die al zolang
wordt vermist of die in een andere parochie niet bekend is - op die en die
datum in die en die parochie begraven en dus overleden zoa zijn.
Ook de migratie, in vroeger eeuwen uitgebreider dan men gewoon is aan

te nemen, samen met de gebrekkige communicatie tussen de steden en

vlekken spelen de kerkelijke overheid parten. Vooral zwervers en vage-
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bonden worden gewantrouwd om het aangaan van clandestiene huwe-
lijken - in de decreten van de 24ste ziÍting van het concilie van Trente
van 11 november 1563 wordt er een heel capittel aan gewijd en zonder
dat te bedoelen werken de kerkvaders met hun besluit, dat personen

zonder vaste woonplaats 'niet lichtelijk aen-genomen ofte toegelaeten en

moeten worden te trouwen', mee om in de kerkelijke trouwboeken op
zijn minst dubbeltellingen in de vorm van dubbelhuwelijken uit te slui-
ten (afb. 4.4).
Een andere foutenbron is de omstandigheid dat niet alle in de statie of
kerkprovincie wonende burgers bij geboorte, trouwen of overlijden in de

betreffende boeken worden ingeschreven.
Over het algemeen is kerkelijke registratie voorbehouden aan leden van
de kerk. Zo worden in Engeland kinderen die niet volgens de anglicaanse
gebruiken worden gedoopt niet ingeschreven in de parochieboeken.
De sterfteregistratie is over de gehele linie stiefmoederlijk bedeeld en op
veel plaatsen in de Republiek der Verenigde Nederlanden worden over-
ledenen ook nog alleen dan in de begraafboeken opgenomen als aan de
begrafenis een plechtigheid in de plaatselijke kerk is voorafgegaan.
De doodgeborenen worden niet geregistreerd, maar wie wij ook missen
zijn de pasgeborenen die kort na de geboorte overlijden, dwz voordat zij
in de gelegenheid zijn in het doopboek te worden opgenomen.
De oudste begraafboeken die in Amsterdam bewaard gebleven zijn - en
die werden bijgehouden door de gravenmakers om aan de hand daarvan
rekening en verantwoording af te leggen tegenover de kerkmeesters -
zijn volgens Schraa (1954) vrijwel uitsluitend financiele registers, mis-
schien zorgvuldiger bijgehouden maar toch even weinig demografisch als
de kasboekregisters van de Franse pastoors.
Een stevig aantal missers is toe te schrijven aan degeen die als kerkelijk
ambtenaar van de burgerlijke stand optreedt; in mindere mate door op-
zettelijk om welke reden ook ontduiken van de summiere richtlijnen; een
enkele maal door laten zoekraken van gehele volgeschreven register-
boeken: de twee oudste doopboeken van de Waalse gemeente in Am-
sterdam, beginnend in het jaar 1585, zijn zoekgeraakt met als gevolg dat
wij pas vanaf 1615 over Waalse doopgegevens beschikken in plaats van
dertig jaar eerder; in de meeste gevallen echter sluipen missers in de
boeken door nalatigheid in het invullen van de daarvoor bestemde
boeken: zo wordt bij controle in 1633 van de doopboeken van de Evan-
gelisch Lutherse gemeente in Amsterdam ontdekt dat in het jaar 1609
het register een tijdlang niet is bijgehouden - een manco op naam van
de koster van de kerk.
Met bovengenoemde voorbeelden zijn wij meteen in het volgende tijdvak
terechtgekomen, nl in dat waar niet langer de kerkelijke overheid als
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heer en meester optreedt, maar waarin ook de wereldlijke overheid zich

gaat inlaten met de registratie van huwelijken, geboorte (doop) en sterfte

(begraven) en probeert en er na eeuwen in slaagt deze van de kerk over te

nemen.

Min of meer gereglementeerde registratie
Aan de kerkelijke registers kleven nogal wat bezwaren, al is het maar

het ontbreken van wettelijk toezicht of het niet openbaat zijn van de

registers, hetgeen betekent dat de opgetekende en verzamelde persoons-

gegevens niet voor iedereen toegankelijk zijn, en vergeet ook niet de

geheimhoudingsplicht waarop de geestelijke zich ten aanzien van de

boeken die hij bijhoudt kan beroepen.

Helaas is de samenwerking tussen clericale en mondiale overheid ver te

zoeken, integendeel de strijd tussen kerk en staat zal nog hoog oplaaien

en zal mede het tot stand komen van centrale wetgeving en bestuur, in-
clusief het opstellen van uniforme regels betreffende de registratie van

huwelijken, geboorte en sterfte in de weg staan. Toch gaat de staat zich

- ondanks de hegemonie van de kerk - al vroeg bezighouden met het

vaststellen en vastleggen van de gegevens welke voor ieder individu,
voor de familie en voor de staat als geheel zoveel betekenis en conse-

quenties hebben. Het meest gericht en overzichtelijk is deze actie in
Frankrijk, waar de monarchie met een reeks Ordonnances probeert vat

te krijgen op de kerkelijke registratie - zoals wij weten komt een volle-

dige secularisatie van de burgerlijke stand pas tot stand 250 jaar nadien,

met de Franse revolutie.
De koning accepteert niet langer dat Rome uitmaakt wie van zijn onder-

danen in de doop- trouw- en begraafboeken worden ingeschreven en

wie niet. De pastoor mag nog wel als ambtenaar van de burgerlijke stand

optreden, maar de vorst wil een goede controle op die registratie door de

kerk. Op zijn minst de mijlpalen in het leven van iedere mens, zoals ge-

boren worden en overlijden, trouwen en scheiden zijn de moeite waard

om serieus en volgens vaste regels te worden vastgelegd en wat zeker zo

belangrijk is door een betrouwbaar en onpartijdig ambtenarencorps, zo-

dat uittreksels uit de registers kunnen dienen als wettig bewijs voor de

burgerlijke staat van iedere ingezetene, ongeacht godsdienst, nationali-
teit, geslacht of maatschappelijke status.

Niet een staat in de staat of erger nog een macht buiten de staat: Rome

moet belast zijn met de registratie van huwelijken, geboorte (doop) en

sterfte (begraven). Dit is een taak welke de staat, de burgerlijke overheid

zelf op zich dient te nemen, wil zij niet de kans lopen dat de situatie in

het land daarop neerkomt dat de koning precies zoveel onderdanen (ge-

registreerd en op papier) heeft als de paus hem toedenkt: 'n'a plus de
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sujets que ceux que le clergé veut bien lui donner'.

Le temps et I'heure - Van de middeleeuwen tot aan de Revolutie looPt eÍ

een scherpe scheidslijn door het Franse recht. In de pays de droit écrit,

waartoe de zuidelijke provincies behoren geldt romeins recht, vermengd

met wat gewoonteÍecht. In de pays de droit coutumier, het gehele Noor-
den van Frankrijk, geldt gewoonterecht van Germaanse oorsprong met

romeins recht als aanvullende rechtsbron. Verder geldt voor de burger-
lijke rechter en wel vooral wat betreft huwelijk en echtscheiding in het

gehele rijk nog kanoniek recht.

In deze chaos van rechtsverscheidenheid proberen de Franse koningen,
die als belichaming van de nationale eenheid de wetgevende macht voor

het gehele rijk in handen hebben, enige orde te scheppen door alle cos-

tumen te laten optekenen en door Ordonnances uit te vaardigen waarin
tal van gewichtige zaken doorgaans voor geheel Frankrijk op gelijkvor-
mige wijze worden geregeld. Deze koninklijke ordonnantien zijn al ge-

deeltelijke codificaties (4.16) van het Franse rccht, zij zijn een van de

bronnen van de latere wetsverzamelingvan het burgerlijk recht, de Code

Civil van 1804.
De belangrijkste legislatieve daad van Frans I, van 1515 tot 1547 koning
van Frankrijk, is het uitvaardigen van de Ordonnance de Villers-Cotte-
rets in augustus van het jaar 1539, opgesteld door de kanselier Poyet en

uitgegeven onder de titel 'Ordonnance sur le fait de la justice'. Behalve
dat de koning het Openbaar Ministerie invoert - hetgeen betekent
dat het strafrecht een zaak wordt van de overheid in plaats van gods-

oordelen als heetijzerproef of het duel (4.17) - palen de vele artikelen
van de ordonnantie exact de grenzen af tussen de kerkelijke en de we-
reldlijke jurisdictie.
Wanneer op één terrein paal en perk gesteld moeten worden, dan is dat
wel op dat van de registratie van de burgerlijke staat van personen. Wij
weten immers dat aan het einde van de middeleeuwen niet de staatkun-
dige maar de kerkelijke overheid alle macht heeft om mutaties dien-
aangaande vast te stellen en vast te leggen, maar ook om deze niet vast
te stellen en niet vast te leggen. Wij weten ook dat onder de monarchie
pogingen in het werk gesteld worden om dit terrein op de kerk te ver-
overen, maar dat de kerk op die wereldlijke inmenging niet gesteld is en

dat tegelijk de koningen te nauw aan Rome gebonden en in politiek op-
zichtte zwak zijn om deze registratie inderdaad in korte tijd te seculari-
seren.

Niettemin zet koning Frans f de eerste stap en de artikelen 50-56 van de
Ordonnantie van 1539 zijn daarmee de eerste officiele inmenging van de
burgerlijke overheid in de zaak van het registreren van de burgerlijke
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staat van personen.

In de eerste plaats dienen alle kinderen die gedoopt worden door de

pastoor te worden geregistreerd, met daarbij precies dag en uur (le temps

et l'heure) van de geboorte (!) zodat een uittreksel uit het register later

afdoende en rechtsgeldig bewijs zal zijn om bijv. meerderjarigheid of
minderjarigheid aan te tonen (art. 51).
Er wordt niet gesproken over trouwboeken, maar de sterfgevallen - al-

thans van de proveniers, maar volgens Lepointe (1930) in de praktijk
mogelijk uitgebreid tot die van alle parochianen - moeten worden aan-

getekend in boeken, waarin uitdrukkelijk het tijdstip van overlijden dient
te worden vermeld, teneinde ten overstaan van de rechter of anderszins

als bewijs te worden aangevoerd (art. 50).

Hoeveel waarde de opsteller van deze Ordonnantie hecht aan het nauw-

keurig noteren van het moment van overlijden, blijkt uit de waarborg

van artikel 54, namelijk 'et afin que la vérité du temps desdicts décès

puisse encore plus clairement apparoir' dat ieder overlijdensgeval ter-

stond worde openbaar gemaakt en dat de huisgenoten van de overledene

verplicht zijn het sterfgeval onverwijld aan te geven bij de kerk waar de

begrafenis en de registratie plaatsvinden, bovendien dat niet aangeven

strafbaar is. Als laatste zekerheid voegt artikel 55 daar nog aan toe dat

met het oog op een goede registratie pas dan begraven kan worden als

onderzocht en naar waarheid verklaard is dat het overlijden werkelijk op

die dag en dat uur heeft plaatsgehad. Het is niet zeker wie (een officiele

ambtenaar, te vergelijken met de gemeentelijke lijkschouwer?) dat onder-

zoek doet en de verklaring (zoiets als het huidige B-formulier?) afgeeft,

in ieder geval wordt leken zowel als geestelijken opgedragen tot dan goed

op de gestorven lichamen te passen: 'et défendons la garde desdicts corps

décédés auparavant ladicte révélation' (art. 56).
De maker van deze instructie neemt geen risico, de registers van dopen

en begraven - zeg gerust van geboorte en sterfte - zullen nauwkeurig en

betrouwbaar zijn, en om koste wat het kost elke mogelijkheid tot het

insluipen van fouten uit te sluiten bepaalt artikel 52 van de Ordonnantie
dat ieder register wordt gesigneerd door een notaris en de pastoor, die

verantwoordelijk is voor het bijhouden van het betreffende register, en

regelt artikel 53 dat deze boeken vervolgens ieder jaar worden gedepo-

neerd bij de dichtstbijzijnde griffie om daar zorgvuldig bewaard en zo-

nodig geraadpleegd te worden.
De zeven artikelen 50-56 uit de Ordonnance de Villers-Cotterets van

1539 zijn een formidabele instructie voor de vooralsnog kerkelijke amb-

tenaren van de burgerlijke stand met zoveel ingebouwde zekerheden dat

bij nauwgezette navolging van de richtlijnen een perfect uitgevoerde re-
gistratie van geboorte en overlijden - helaas nog niet van huwelijken -
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gewaarborgd is. Vergelijken wij deze strakke registratiebepalingen van
de kanselier Poyet - le temps et l'heure - met de regels die het concilie
van Trente vijfentwintig jaar later opstelt, dan komt deze kerkvergade-
ring er in dit opzicht slecht af. Maar blijkbaar heeft de centrale kerkelijke
overheid ook in 1563 nog geen enkele behoefte aan meer specificatie
dan zij in de desbetreffende besluiten geeft: le vrai maitre, c'est le prëtre
en iedere inmenging van welke andere autoriteit ook wordt gewantrouwd
en afgewezen.

Vérité - Rome niet, Trente niet, maar ook de pastoors houden zich niet
aan de instructie welke de koning in 1539 ten aanzien van de registers
voorschrijft. Over deze tegenwerking, beter gezegd lijdelijk verzet en

slechte uitvoering van de koninklijke ordonnantie klaagt Bodin in 1.577

in zijn Traité de la république: 'mais les registres ne sont pas gardés

comme il faut, et I'ordonnance est mal exécutée (Chéruel 1899).
Ook de Staten-Generaal, in november 1576Ln Blois bijeen, spreken hun
teleurstelling uit over het slecht naleven van de ordonnantie van 1539.
Dit leidt er toe dat koning Hendrik III in mei 1579 een nieuwe ordon-
nantie uitvaardigt, tot nu toe bekend gebleven als de Ordonnance de

Blois. Deze beoogt in het algemeen verbetering van de 'police générale

du royaume' en als onderdeel van de'administration de la justice et à
tout ce qui s'y rattache' onder meer een verbetering van de sedert veertig
jaar bijgehouden registers te bewerkstelligen.
Geheel in de lijn van Lateranen en Trente - tegen de clandestiene huwe-
lijken - is de redactie van artikel 40, nl dat drie geboden moeten gaanl
'ne pourront valablement contracter mariage, sans proclamations prócé-
dentes de bancs faites par trois divers jours de festes, avec intervalle
compétent', voordat partijen in het openbaar en in de aanwezigheid van
op zijn minst vier getuigen kunnen trouwen.
Nieuw is dat de vorst aan de pastoors opdraagt voortaan ook regelmatig
boek te houden van de huwelijken die in de parochie gesloten worden,
met als gevolg dat de inmenging in de kerkelijke registratie die de wereld-
lijke overheid in het jaar 1539 inzet voor de registers van dopen en be-
graven, in 1579 wordt uitgebreid tot de registratie van alle drie belang-
rijke mijlpalen in het leven van ieder individu: geboren worden, trouwen
en overlijden.
Omdat de rechter maar al te vaak is aangewezen op de verklaring door
getuigen, draagt artikel 181 van de Ordonnance de Blois de griffies op
er op toe Íe zien dat de pastoors ieder jaar de in hun parochie ingevulde
registers van dopen, trouwen en begraven bij het gerecht komen depo-
neren, steeds vóór 1 maart van het volgende jaar. De griffies moeten
deze zorgvuldig bewaren, zodat - als de parochieboeken stipt zijn bijge-
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houden en tevens de namen (en mogelijk meer) van de vier getuigen ver-

melden, zoals art. 40 voorschrijft en als de pastoor bij het ter griffie de-

poneren persoonlijk komt verklaren dat de verzamelde gegevens 'judi-
ciairement contenir vérité'- de doop- trouw- en begraafboeken geloof-

waardig en betrouwb aar zijn en dat uittreksels uit dezelfde registers voor

de rechter kracht van bewijs hebben (afb. 4.5).
Het woordje 'vérité'uit artikel 181 van de ordonnantie van Hendrik III
van mei 1579 is karakteristiek voor deze paragraaf, immers aan het

einde van de zestiende eeuw is daardoor in Frankrijk - althans op papier

- een systeem opgebouwd, dat garant is voor het opzetten en blijven
functioneren van een goede registratie, dwz dat die gegevens worden ge-

noteerd en geconserveerd, die - wanneer en door wie dat ook mag wor-
den gevraagd - precies datgene weergeven, waarvan de eigentijdse re-

gistrator bedoelt dat zij dat ook werkelijk weergeven: vérité.

Homologatie - In het begin van de zestiende eeuw, de tijd van de grote

vorsten en hun strijd om de wereldheerschappij - Hendrik VIII in Enge-

land, Frans I in Frankrijk en de meest succesvolle van allen Karel V,
keizer van Duitsland, koning van Spanje en van 1515 tot 1555 heer der

Nederlanden - staat het gebied, dat nagenoeg overeenkomt met de

huidige Benelux aan het begin van een nieuwe bestuurlijke periode: de

vereniging van een groot aantal souvereine leenstaatjes tot één staat-

kundig geheel, onder gezag van één en dezelfde landsheer. En wanneer

dan ook in 1543 Gelre als laatste gewest bij het uitgestrekte rijk van

Karel V wordt gevoegd, zijn'zeventien Nederlanden aan denzelfden

landsheer onderdanig' (Fruin 1901): vier hertogdonmen, zes graaf-

schappen, zes heerlijkheden en een paar steden.

Karel V legt de grondslag van een geregeld bestuur. Hij roept veelvuldig

de Algemene Staten bij elkaar, hij benoemt een landvoogdes der Neder-

landen - zij wordt in 1531 in Brussel geinstalleerd - en hij stelt eeu

aantal bovengewestelijke regeringscolleges in, zoals een Algemene Re-

kenkamer, het Parlement van Mechelen voor de rechtspraak en ver-

volgens de drie advieslichamen: Raad van State, Raad van Financiën en

een Geheime Raad, belast met het toezicht op justitie en politie. Tegelijk
wordt een flink aantal nieuwe verordeningen gemaakt, vele daarvan ge-

richt op centralisatie van het bestuur en een codificatie van de bestaande

wetten (4.16).
Teneinde uit de veelheid van costumen één algemeen en landelijk
geldend recht op te bouwen en vooral om de'inconvenienten die daghe-

lics daer inne gebueren, om des wille dat dickwils veel costumen pure

contrarie in een Lant', draagt Karel V in 1531 alle gewesten, steden en

dorpen op om binnen de tijd van zes maanden het bij hen geldende ge-
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woonterecht op te tekenen en - naar Frans voorbeeld (4.18) - bij de

centrale regering in Brussel ter goedkeuring en bekrachtiging (homolo-
gatie) in te zenden.
De registratie van het gewoonterecht door de overheid bevordert welis-
waar de unificatie, maar betekent aan de andere kant dat er ook cos-

tumen verdwijnen of worden aangepast aan andere. En juist deze vrees

voor het van Brussel uit ingrijpen in het eigen recht en mede voor het

opdringen van vreemd recht, leidt tot een vertraging in het inzenden van

de costumen. De lagere autoriteiten, in het bijzonder de noordneder-
landse werken dan ook niet mee en negen jaar na het plakkaat van 1531

zijn nog maar zeven costumen geregistreerd. De keizer herhaalt daarom

zijn bevel bij het Edict van 4 october 1540 - het edict wordt vooral ge-

bruikt om reeds bestaande wetten in herinnering te roepen - maar pas

onder de regering van koning Philips II, na het uitdrukkelijk schrijven
van hertog Alva in october 1569, dat de beschrijvingen van het locale

recht binnen drie maanden gereed moeten zijn - op straffe van onwaarde

der costumen en plakkaten - zenden verschillende graafschappen en

steden hun costumen alsnog in (4.19).
Ondanks het centraal optekenen van het costumiere recht echter komt
het in de zestiende eeuw toch niet tot een codificatie van het Neder-
Iandse recht; trouwens in Frankrijk komt een systematische samen-

vatting van het recht in wetboeken ook niet eerder tot stand dan onder
de revolutie en Napoleon.
De onlusten als gevolg van de reformatie met de vervolging van de pro-
testanten en niet te vergeten de nieuwe kerkelijke indeling met de
nieuwe bisschoppelijke inquisiteurs, de strijd om het behoud van de

privileges en last but not least het streven van de vorst naar centralisatie
en absolute macht met in de noordelijke Nederlanden tenslotte de Op-
stand tegen Spanje, uitlopend in de tachtigjarige oorlog, zijn niet direct
de meest ideale omstandigheden voor het ontwikkelen en laten functio-
neren van een centraal gezagen algemene wetten.
Niettemin heeft het bestuur van Karel V en Philips II enkele algemene
wetten van betekenis opgeleverd, en die kracht hebben in alle zeventien
Nederlanden. In dit verband is van belang het Eeuwig Edict van 4 oc-
tober 1540 en daarvan speciaal artikel 17, waarin Karel V - alweer om
de clandestiene huwelijken tegen te gaan - bepaalt, dat personen die
huwen met minderjarigen (d.i. vrouwen beneden 20 en mannen beneden
25 jaar) zonder toestemming van de ouders van die minderjarigen, geen

financiele voordelen uit dit huwelijk zullen mogen trekken.
fn diverse delen van de zeventien Nederlanden wordt weliswaar de op-
tekening van het oude gewoonterecht door het centrale gezag bekrach-
tigd (homologatie), maar een regeling van het burgerlijk huwelijk door
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de centrale overheid is halverwege de zestiende eeuw nog niet voor-
handen - en de besluiten van Trente hebben in Nederland ook geen toe-
komst (4.20).
Pas in de Politieke Ordonnantie van 1 april 1580 spreekt de wereldlijke
autoriteit - en dan nog alleen de Staten van Holland - zich voor het eerst

officieel uit over het burgerlijk huwelijk. Over enige registratie van de

huwelijken, ook van dopen en begraven, wordt in het stuk helaas niet
gerept. En dan te weten dat in Frankrijk Frans I al in 1539 voorschrijft
alle dopelingen te registreren met precies dag en uur van de geboorte

(le temps et l'heure) en dat in 1579 in Frankrijk dopen, trouwen en be-
graven nauwkeurig worden aangetekend: nog altijd door de pastoor,

maar de ingevulde boeken moeten ieder jaar worden ingeleverd bij de

griffie en daar gecontroleerd en geconserveerd.

Het trouwen politiek - Vóór de reformatie is de rooms-katholieke kerk in
huwelijkszaken tegelijk wetgever en rechter. Het kanonieke recht eist dat

de consensus qui nuptias facit - consensus de praesenti, gericht op de

ogenblikkelijke totstandkoming van een huwelijk - in het openbaar en

ten overstaan van getuigen, aanvankelijk vóór het kerkgebouw, later in
de kerk, maar in ieder geval in facie ecclesiae wordt gegeven, en verder
dat het huwelijk door een priester wordt ingezegend.
Het niet nakomen van deze eisen is strafbaar gesteld, maar het maakt het

reeds gesloten huwelijk niet ongeldig: de wilsovereenstemming en de

sponsalia de praesenti van beide partijen maken het huwelijk, de priester

zegent het alleen maar in.
De wereldlijke overheid erkent de richtlijnen van de kerk, alleen ten

aanzien van de vermogensrechtelijke gevolgen van een huwelijk behoudt
zij haar eigen bevoegdheid. Het wereldlijke recht kan de vermogens-
rechtelijke consequenties onmiddellijk vastknopen aan de sponsalia de

praesenti, maar het kan ook het intreden ervan afhankelijk stellen van
meerdsre voorwaarden, zoals bijslaap of de geboorte van een kind. In tal
van rechtsregels zowel voor als na de reformatie wordt de 'communie
ende gemeenschap van goederen'o.a. ook afhankelijk gesteld van de ver-
plichte afkondigingen en de inzegening van het huwelijk in de kerk, een

openbare aangelegenheid dus; ter illustratie de uitgebreide omschrijving
in het Scepenrecht van de stad Utrecht, die in afbeelding 4.6 sÍaat af-
gedrukt, en ten tweede artikel 6 uit de Costumen van Vianen uit het
jaar 1570: 'Item ende datter tusschen dzelffde persoonen terstondt nae

de confirmatie van thuwelick in facie ecclesie geschiet, is gemeenschappe

van goederen, soe verre in de voerwaerde vandyen nyet anders gecaveert

en is'.
Aan de kanonieke huwelijksregels kleven nogal wat bezwaren. Er is
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weliswaar openbaarheid door de afkondigingen en de kerkelijke cere-

monie, maar bij nalaten van deze is de verbintenis wel degelijk geldig.

De belofte alleen om elkaar te zullen trouwen, sponsalia de futuro, ge-

volgd door bijslaap, en ook een geheime wilsverklaring, een onderhandse

consensus maken het trouwen kerkelijk legaal.

Een ander groot bezwaar van de vigerende kerkelijke regels is de moei-

lijkheid van controle door derden op het al dan niet voldoen aan de

huwelijksvereisten, anderzijds het leveren van het bewijs van wettig ge-

huwd te zijn of voor de kinderen dat zij geen bastaarden zijn'
De matrimonia clandestina, de in het geheim gesloten, verboden en toch

niet nietige huwelijken hebben de pauselijke juristen de gehele middel-

eeu\ryen door zorgen gebaard. Het concilie van Trente pakt het probleem

aan door enkel die huwelijken te erkennen, die na drie afkondigingen

door de eigen pastoor in tegenwoordigheid van twee of drie getuigen

voltrokken worden, maar in ons land is door de Hervorrning de invloed

van de conciliebesluiten maar matig, zij worden niet eens overal afge-

kondigd. Dit neemt niet weg dat na de reformatie - wanneer de wet-

gevende en rechtsprekende autoriteit van de rooms-katholieke kerk op

het terrein van het huwelijk verdwenen is - de kwestie van de clandes-

tiene huwelijken blijft en er zal een oplossing voor gevonden moeten

worden, wie daar ook voor verantwoordelijk moge zijn.

In feite is de Gereformeerde (hervormde) kerk de aangewezen instantie

om de zakenvan het huwelijk - inclusief de registratie - van de roomse

kerk over te nemen, afgezien van de invloed die de staat daarop heeft.

Maar de gereformeerde kerk beschouwt het huwelijk niet als een sacra-

ment en dus ook niet als een zuiver kerkelijke aangelegenheid, zoals de

roomse kerk dat doet. Trouwen is ook niet alleen een zaak van partijen,
maar wel degelijk mede een zaak waarbij kerk én staat rechtstreeks zijn

betrokken; het huwelijk is een zaak van de gehele maatschappij, geen

puur kerkelijke, maar een 'politieke' aangelegenheid: op de provinciale
synode van 16 tot 28 juni 1574 n Dordrecht wordt deze opvatting offi-
cieel uitgesproken en verklaren de Kerken van Holland enZeelatd-'tot
dat in Generali ofte Provinciali Synodo, anders verordineert zalwezen' -
het trouwen voor politiek.
Artiket 5 van de Acta van de synode stelt expliciet dat de kerkdienaren
zich alleen bezighouden met wat kerkelijk is en dat zij voor'die dingen
die ten deele Kerkelyk, ende ten deele Politicq zyn (gelyk als veel in
Houwelykszaken, ende anderzins voorvallen). Zoo daar eenige zwarig-
heid in is, zullen zy het oordeel ende de authoriteit der Overheid aan-

zoeken'. Men wil voor geen prijs met de magistraat in conflict komen

- 'dat men alle ergenissen vermijde'- en men zalniet handelen tegen de

wereldlijke rechten. Beslissingen laat men aan de magistraat en indien
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nodig zelfs aan de hoge overheid, dwz de Prins. Op een vraag (8) 'Wat
men met de Papen doen zal, die in't heimelyk doopen ende trouwen?'
luidt het antwoord van de synode: 'Men zal zyn beste doen by de Over-
heid der Plaatsen, om die te weren, ende zoo die daar niet toe doen, by
de hooge Overheid'. Dat men daarbij niet voor ieder wissewasje meteen
de Prins lastig valt is duidelijk, lees de slotzin van artikel 83 van de Acta:
'Men zal ook niet ligtvaardelyk tot hooge Overheid gaan, voor dat men
voor de ordentlyke Overheid zyn devoir ofte beste gedaan heeft'.
In dezelfde zin spreekt de Franse hervormde kerk zich al in 1559 uit,
herhaald op de Waalsche synode onder het kruis, gehouden in la Vigne
op 1 mei 1564: 'mais les Eglises ne dissoudront point les mariages afin
de n'entreprendre par dessus l'authorité des magistrats' (art. 28) en niet
mis te verstaan is artikel 42: 'Les fideles pourront estre adjurez par le
Consistoire de dire verité de ce qui leur sera demandé, d'autant que cela
ne derogue rien à l'authorité du Magistrat'.
De eerste provinciale synode op noord-nederlandse bodem, die van
Dordrecht in 1574, eist voor het aangaan van een huwelijk - net als de
uitgeweken protestanten op de synoden te Wezel in 1568 en die te
Emden in 1571 - onder andere: 'Niemant zal uitgeroepen worden om te
trouwen, dan eerst met getuigenisse van consent zyner Ouderen' (art.
84), verder artikel 86: 'Men zal de namen der gener die verkondigt
worden, op drie verscheiden Zond,agen van den Predikstoel afroepen,
of anderzins driemaal in grooter nood, daar van de Kerkenraad oor-
deelen zal.' en'dan de uitroepingen in de Kerke gedaan zynde, ende in
de tegenwoordigheid der Vrienden ende Naburen, ende den Dienaar zal
't der Gemeente opentlyken aanzeggen datze getrouwt zyn' (art. 85).
Hetgeen echter veel verdergaande consequenties heeft dan bovenstaande
regels, welke wij al eerder zijn tegengekomen, is de duidelijke stelling-
name van deze synode ten aanzien van het politieke, het burgerlijke
karakter van het huwelijk. Op de vraag uit de classis Den Briel of niet-
hervormden getrouwd mogen worden of niet, antwoordt de Synode der
Kerken van Holland en Zeeland, onomwonden, dat 'zoo ze evenwel
willen trouwen, men zal ze trouwen, dewyl het trouwen politycq is' (afb.
4.7)l En het is deze opvatting over het wezen van het huwelijk die in
Nederland na de reformatie de houding, beter de dubbelrol van kerk en

staat ten aanzien van het huwelijk - en de registratie - bepaalt.

Trouwen in dz kerk ol voor de vierschaar - De Opatand van de Neder-
landen tegen Spanje is behalve yeÍzet tegen de groeiende absolute macht
van de koning en de hervorming van het belastingstelsel met de in-
voering van de tiende penning toch in hoofdzaak een reactie op de toe-
nemende vervolging van de aanhangers van de reformatie. Vooral na de
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komst van Alva en de oprichting in 1567 van een nieuw gerechtshof

onder de naam van Raad der Beroerten - door de wijze van rechts-
plegen al gauw Bloedraad genoemd: ' 't Branden, 't vierdeelen, 't hangen,

't onthalzen, 't bannen op de galeye was dagelyks werk: zynde 'er schier
geene schuld zo gering, die men geene lyfstraffe waardig rekende' -
neemt het aantal vluchtelingen toe. De nederlandse hervorming breidt
zich zodoende uit tot buiten de grenzen en Londen maar vooral enkele

steden in Oost-Friesland zoals Wezel en Emden worden centra van

actieve reformatie. In Emden sluiten de nederlandse protestanten zich
aaneen en op de synode, gehouden in die zelfde stad in het jaar 157'1.,

leggen zij er volgens Van Meer (1892) zelfs de grond voor de organisatie
van de hervormde kerk in ons land.
In de handelingen van deze synode wordt met geen woord gerept over
doop- trouw- en begraafboeken, terwijl drie jaar eerder, in 1568 op de

synode te Wezel de eerste protestantse regels betreffende de registratie
van huwelijken, dopen en overlijden zijn opgesteld en in de officiele acta
opgenomen, regels die op de eerste kerkvergadering binnen het eigen

grondgebied , in 157 4 in Dordrecht, weer wel voorgeschreven worden.
Inmiddels verplaatst de haard van de opstand zichnaar het noorden, de
meeste en voornaamste Hollandse steden erkennen het gezag van hertog
Alva niet meer, de negentiende juli 1572 volgt in Dordrecht de eerste

vrije statenvergadering en men probeert weer een eigen bestuur op te
zeÍteil Einde 1573 wordt Alva vervangen door Requesens, de man die
in 1575 beveelt'het jaar, voortaan, alomme, met den eersten van Louw-
maand, en niet meer met Paaschdag, aan te vangen, vernietigende dus
den zogenoemden styl van den Hove, die veele duisterheid en verwar-
ring, in oude en laatere schriften, hadt beginnen te veroorzaaken' (4.21),
er volgt een Pacificatie tussen noord en zuid om de Spaanse soldaten
buiten het land te houden, maar een echt bondgenootschap tegen de

gemeenschappelijke vijand ontstaat niet. In de Unie van Atrecht (6
januari 1579) maakt het zuiden zich los van de revolutionaire noorde-
lijke Nederlanden en tenslotte concentreert de gehele strijd - in feite een
godsdienststrijd - zich toch rond de gewesten Holland en Zeeland. Wan-
neer dan ook op 23 januari 1579 de zeven noordelijke provincies zich in
de Unie van Utrecht aaneensluiten, ontstaat een verbond dat uiteindelijk
de grondslag wordt van een onaffiankelijke Republiek der Verenigde
Nederlanden.
Wanneer de in Den Haagverzarrelde afgevaardigden van Brabant, Gel-
derland, Vlaanderen, Holland, Zeeland, Friesland, Mechelen, Overijsel
en Utrecht tenslotte koning Philips II als souverein afzweren - Plakkaat
van26 juli 1581: 'dat het volk niet om den Vorst, maar de Vorst om het
volk geschaapen was; dat een Vorst, zyne onderzaaten handelende als
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slaaven, voor eenen dwingeland was te houden, en vryelyk verstooten
worden mogt, vooral, by wettig besluit der Staaten van den Lande, en

wanneer deezen geen ander middel overschoot, om hunne vryheid te be-
waaren'- komt de autoriteit voortaan te rusten bij elk van de Staten van
de genoemde gewesten. Er komt een einde aan het centrale gezag, de

Republiek wordt een statenbond met de artikelen van de Unie van
Utrecht als gemeenschappelijke grondwet (2. 1 ).

Ondanks de pogingen van prins Willem en het besluit van de staten-
vergadering h 1572 om zowel de hervormde (gereformeerde) als de

rooms-katholieke godsdienst als openbare eredienst toe te laten, blijkt in
de praktijk een dergelijk besluit niet te handhaven en in de zomer van
1573 moet de prins er in berusten dat de Staten van Holland de roomse
openbare eredienst verbieden (4.22). In de jaren erna volgen de andere
provincies. Dit alles heeft tot gevolg dat de gereformeerde kerk de taak
overneemt van de rooms-katholieke, maar in de vorige paragraaf hebben
wij al gezien dat de eerste (Nederlandse) synodes zich in die zin uit-
spreken, dat de kerkdienaren zich bezighouden met wat kerkelijk is en

dat al die zaken welke deels kerkelijk deels politiek zijn aan het gezag en
het oordeel van de wereldlijke overheid onderworpen worden.
Een van die zaken is het huwelijk, ook voor Rome al eeuwen een heet
hangijzer, en wij weten dat de synode van 1574 het trouwen weliswaar
tot politiek, dwz tot het ressort van de burgerlijke autoriteit verklaart,
maar de bovengeschetste troebelen als gevolg van de godsdienstvervol-
ging en de opstand tegen Spanje maken het ingrijpen van die burgerlijke
overheid in de bestaande kerkelijke huwelijksvoorschriften voorlopig
onmogelijk.
De kerk eist voor het trouwen toestemming van de ouders, aangifte van
het huwelijk en afkondiging (geboden) op drie achtereenvolgende zon-
dagen; wanneer geen bezwaren worden ingebracht kan daarna de huwe-
lijkssluiting in de kerk plaatsvinden. Maar men mag van de katholieke
ingezetenen, die de hervormde kerk niet als wettige opvolger van de
roomse erkennen, ook al is deze door de overheid verboden, en in feite
van alle niet-hervormden niet eisen dat zij hun huwelijk gaan aangeven
bij de predikant en dat zij zich in de hervormde kerk laten trouwen door
diezelfde predikant.
Deze hele constellatie van enerzijds het verbieden van de roomse open-
bare eredienst, ergo huwelijksplechtigheid en het niet erkennen door de
katholieke ingezetenen van de predikant als opvolger van de pastoor,
met aan de andere kant de uitspraak dat de regels voor het trouwen
moeten worden opgesteld en gehandhaafd door de burgerlijke overheid,
terwijl de onlusten het tot stand komen van een dergelijk huwelijksregle-
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ment voorlopig onmogelijk maken, al stelt de overheid wel al straffen

op het overtreden van de bestaande kerkelijke voorschriften, een derge-

lijke constellatie moet leiden tot het weer de kop opsteken van een toch

al nauwelijks uit te roeien euvel, dat van de clandestiene echtverbinte-

nissen.

Blijkbaar is de overheid in een zodanige dwangpositie gemanoeuvreerd

dat de enige uitweg is dat zij de heimelijke huwelijken en samenwoningen

oogluikend toestaat en in feite sanctionneert, nog precies zoals de Pro-

visor en Deken van Amstelland al tientallen jaren doen, nl door voor

steekpenningen verlof te geven tot het sluiten van heimelijke huwelijken

'die dan, by nagt en ontyde, door eenen Priester, werden ingezegend'

(afb. 4.8). En wat met name voor de registratie groot ongemak en statis-

tisch onbetrouwbare uitkomsten geeft, dat is dat door die clandestiene

huwelijksinzegeningen door de pastoor de overheid niet bekend is met

een flink aantal van de in de stad of de provincie voltrokken huwelijken,
nl 'van de verbindtenissen der verloofden, die zig, alleenlyk, by den

Priester, aangaven, door wien, gemeenlyk, na de drie Kerkgeboden, het

huwelyk ingezegend werdt'.

De situatie waarin kerk en staat in Holland en de andere provincies op

het punt van het huwelijk stilaan komen te verkeren zint niemand. De
hervormde kerk spreekt in 157 4 als haar overtuiging uit dat het trouwen
politiek is en zij dwingt daardoor de wereldlijke overheid om bepalingen
voor het (burgerlijk) huwelijk op te stellen en publiek te maken.
De eersten die de weg aangeven om uit de impasse te geraken zijn de

baljuw en gezworen mannen van Rijnland, die op 15 mei L576 een

'Ordonnantie op 't stuk van 't versamen inden Houwelijken Staat' open-

baar in de vierschaar laten aflezen. In hun toelichting wijzen zij op de

vele ongeregeldheden en vooral'dat veel personen de Pausselijke Religie
(die voor de jegenwoordige veranderinge alhier in gebruyk geweest is)
toe gedaan zijnde' of die alleen maar voorgeven tot die kerk te behoren,
en die uit deze overtuiging bezwaar maken 'omme tot bevestenisse van
heurluyrder Huywelijk inder Kerkken, ende de Christelijke vergade-

ringe van die vande gereformeerde Religie te verschijneÍt', dwz weigeren

in de hervormde kerk te trouwen, desondanks gaan samenwonen.
Belangrijk is de aantekening dat het niettemin 'den last ende't ampt van
een Christelijke Overheyt is, in sulke ende gelijke ongeregeltheden (voor
so veel des doenlijk is) te voorsien' en dan volgt een opsomming van een

aantal voor de hand liggende maar kwalijke gevolgen van dit spotten
met de 'Trouwe, ende den heyligen Huywelijken Staat'zoals dubbele
huwelijken of trouwen zonder consent der ouders, eenzijdig verbreken en

loochenen van de heimelijk verklaarde en dus niet legale huwelijkstrouw
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of de moeilijkheid om in een bepaald geval te bewijzen dat de verbintenis
wettig is en de kinderen wettige erfgenamen.
Baljuw en mannen van Rijnland bedoelen met hun verordening een

voorlopige regeling te geven 'tot anders by zijne Excellentie, of den

Heeren Staten 's lants, verordent sal wesen'. Het reglement valt uiteen in
twee gedeelten: een overgangsregeling voor personen die reeds als man

en vrouw samenwonen en bepalingen voor hen die vanaf nu in het

huwelijk willen treden.
Alle personen, wie of watze ook zijn, rijk of arm, hervormd of niet her-
vormd, niemand uitgezonderd, alle inwoners van Rijnland die sedert

Sint Jansmis in de zomer van het jaar 1572 als man en vrouw samen-
leven, moeten binnen veertien dagen na de afkondiging van de ordon-
nantie verschijnen voor de baljuw en twee gecommitteerden en verklaren
'dat sy elk den andren houden voor ge-egte Luyden, ende over sulx
aldaar te bekennen de Trouwe ende beloften die sy malkanderen over
ende weder over gedaan hebben', van welke verklaring behoorlijk boek
gehouden moet worden. Daarna zijn de echtgenoten verplicht wederom
binnen 14 dagen hun huwelijk driemaal te laten afkondigen, hetzij op
zondag in de kerk hetzij des zaterdags in of voor de vierschaar van Rijn-
land en dit volledig naar eigen believen of zoals het in het oorspronke-
lijke stuk geschreven staat 'tot elx keure ende electie'. Na de derde af-
kondiging heeft niemand meer het recht redenen van oppositie in te
brengen, omdat na die expiratiedatum op alle nog inkomende bezwaren
'een eeuwig swijgen ende silentium werd geimponeert'.
De tweede groep, diegenen die na het in werking treden van het be-
treffende reglement willen trouwen, dienen met hun ouders, naaste

vrienden of voogden - de laatsten volgens Fockema Andreae (1906) in
het geval van onmondigen - te verschijnen voor de gecommitteerden en

de voorgeschreven geboden te verzoeken. Is er geen verzet dan zijn
partijen gehouden binnen acht dagen na de laatste afkondiging - en hier
geldt dezelfde vrijheid om te kiezen - zich 'ordentlijk vanden Dienaren
des woorts, inder Kerken te samen te doen geven, of sullen de andere, die
(als geseyt is) hen selven daar inne beswaart sullen vinden, gehouden
wesen binnen den voorschreven tijd' te verschijnen voor baljuw en man-
nen van Rijnland om te verzoeken dat iedereen zal worden verstoken
van het recht tot verzet tegen het huwelijk en dat hun trouw voor wettig
verklaard 'ende hen daar van acte verleent sal werden, omme tot elx
versekertheyt in't register vanden Klerk van Rijnland, geregistreert ende
te boek gestelt te werden'.

De Ordonnantie van 15 mei L576van baljuw en mannen van Rijnland is
een belangrijk stuk werk. In de eerste plaats maakt zij een einde aan de
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rechtsonzekerheid in Holland als gevolg van het al dan niet gelieerd zijn

met de door de Staten erkende religie: ook zij die niet tot de gerefor-

meerde kerk behoren hebben het recht en de gelegenheid om in het open-

baar een geldig huwelijk aan te gaan. Ten tweede waarborgt de burger-
Iijke autoriteit degenen die niet in de kerk trouwen, maar die voor de

gecommitteerden verschijnen en verklaren dat zii een huwelijk gesloten

hebben (baljuw en mannen van Rijnland erkennen en bekrachtigen de

verklaarde huwelijkstrouw, zij sluiten het huwelijk niet - geheel overeen-

komstig kanoniek recht), dat hun huwelijk voor de wet geldig en tegen

verzet gevrijwaard is. In de derde plaats wordt van ieder huwelijk een

akte opgemaakt, welke akte in het register van de klerk van Rijnland
wordt ingeschreven en als zodanig kracht van bewijs heeft.

Deze verplichte registratie van alle huwelijken - iedereen verschijnt een

keer voor de gecommitteerden - leidt ongetwijfeld tot een verfijnder en

vollediger bevolkingsboekhouding dan in de trouwboeken alleen ge-

beurt. Het register van de klerk van Rijnland moet de historisch-demo-
graaf dan ook exact het aantal huwelijken kunnen leveren, dat in een

bepaalde periode in Rijnland gesloten is, als tenminste de zojuist ge-

memoreerde ordonnantie goed en door iedereen -'Secretarisen, Nota-
risen, Tabellionen ende andere openbare personen in Rijnland woon-
agtig' - wordt nageleefd!
Het niet naleven van de bepalingen wordt gestraft met een boete en als

uiterste verbanning, maar het huwelijk wordt er niet nietig door, zoveel

sanctie durft men in het begin niet aan. Maar hoe dan ook, Foy van
Broukhoven Baljuw van Rijnland en de acht Mannen die de ordonnantie
van 15 mei 1576 mede ondertekenen trekken als eerste de consequentie
uit de uitspraak van de synode dat het trouwen politiek is en een zaak
van de overheid, en zij wettigen in ieder geval alle huwelijken die door
hen geregistreerd worden, ongeacht of het huwelijk daarna in de her-
vormde kerk wordt ingezegend of door baljuw en gezworen mannen zelf
bekrachtigd.

Politieke Ordonnantie 1580 - De wereldlijke overheid moet richtlijnen
voor het huwelijk maken, de gereformeerde kerk laatzich daar duidelijk
over uit; trouwens de regering wil zelf ook wel paal en perk stellen aan

de clandestiene huwelijken, welke eerder in aantal toenemen dan af-
nemen. Die regering is sinds de opstand van ons land tegen Spanje en

zeker na het afzweren van Philips II als souverein niet langer Brussel,
maar in feite weer de gewestelijke en plaatselijke besturen en na de eerste

vrije statenvergadering van 1572 speciaal de Staten van Holland enZ.ee-
land en daarin de regeerders van enkele grote steden met als gangmaker

Amsterdam.
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Baljuw en mannen van Rijnland openen de rij met hun verordening van
15 mei I576, een eenvoudig en duidelijk trouwreglement dat vooral ten

aanzien van de registratie veel belooft.
Amsterdam volgt en het stadsbestuur heeft de zijde van de Prins nog niet
gekozen, tijdens de Alteratie van 1578 waardoor Amsterdam zich van
zijn Spaansgezinde regenten ontdoet, of terstond worden uit de aanzien-

lijkste burgers Commissarissen van huwelijkse zaken aangesteld (4.23)

met als opdracht tegen alle ongeregeldheden op het punt van het huwe-
lijk te waken en 'die aantekening hielden van de verloofde paaren' -
maar welke commissarissen met hun ondertrouwregisters niet de garan-

tie bieden dat het verschil tussen het aantal aangetekende en het getal

werkelijk voltrokken huwelijken zo miniem is ais Leonie van Nierop ons

in haar studie over de bruidegoms van Amsterdam wil doen geloven.

Verder in Amsterdam net als in Rijnland tot driemaal toe afkondiging
van hetvoorgenomen huwelijk in een van de kerken of van het raadhuis,
en het trouwen eveneens naar keuze, hetzij in de kerk door de predikant
hetzij op het raadhuis door schepenen. In 1580, hetzelfde jaar waarin de

Staten van Holland de Politieke Ordonnantie publiceren, maakt het ge-

recht van Amsterdam een verordening op de huwelijkse zaken; in 1586

wordt deze gewijzigd en uitgebreid.
Misschien zijn de sancties te onbeduidend - een boete en in het ergste

geval verbanning, maar het huwelijk wordt er niet nietig door - want de

naleving van de eerste echte trouwbepalingen van de wereldlijke over-
heid is zo slecht dat baljuw en mannen van Rijnland al op 16 februari
1580 een tweede zo goed als gelijkluidende verordening in de vierschaar
laten aflezen. Nieuw is dat de aangifte van het huwelijk voortaan moet
gebeuren 'voor den Schout, ende ten minsten tweo uyt den Geregte van
den Ambagte daar sy, ende elk van haar geseten ende woonagtigzijn'.
De geboden kunnen gedaan worden in de kerk of voor het gerecht - in
het eerste geval zendt de schout aan de predikant'sekere cedulleken', een

briefje met de namen van degenen die hun huwelijk in de kerk willen
laten afroepen, weer een poging van de overheid om het net rond de

matrimonia clandestina nog steviger dicht te trekken. Het is overigens
niet bekend of de schout dat briefje ook terug krijgt of vraagt - het zou
wel in de lijn van het verscherpte toezicht liggen. De schout is tegelijk de

aangewezen ambtenaar om van de wettig verklaarde verbintenissen akte
op te maken en deze vervolgens 'tot elx versekertheyt in 't dingboek
vanden Schout aldaar, geregistreert, ende te boek gestelt te werden'.
Deze nieuwe regeling is maar van korte duur, want enkele weken later al
gaat hij net als die van de stad Amsterdam op in een nieuw provinciaal
trouwreglement, hetwelk deel uitmaakt van de Politieke Ordonnantie
van de Staten van Holland van 1 april 1580.
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De opstand van de noordelijke provincies tegen Spanje in de zeventiger
jaren van de zestiende eeuw is voor het grootste deel een religiestrijd en
het hevigst in Holland en Zeeland. De Staten van beide provincies
pakken de zaakvan de godsdienst dan ook grondig aan en zelfs wanneer
in 1575 Leiden een hogeschool krijgt, blijkt dat 'de voorneemste be-
weegende oorsake der stichtinge deser Universiteit was de Theologie',
als wij tenminste de secretaris van Leiden mogen geloven in zijn oratie
bij de inwijding van het college der theologien.

In 1576 verschijnen er Kerkelijke Wetten, op last van de Staten van

Holland enZeeland ontworpen, en als onderdeel van die wetten worden
enkele artikelen opgenomen over het trouwen, ook dopen en begraven.

In de bijgevoegde 'Redenen der voorschreve Kerkelijke Wetten'lezen
wij als verklaring het volgende: 'Aengesien het eigentlyke ambt der
Predikanten sulks is, dat het, mits de meenighvuldige arbeiden en occu-
patiën, wel den geheelen mensche daer toe vereischt, hebben wy goet
gevonden henluiden te verlichten van alle 't geene by anderen even wel
kan verricht worden; waeromme wy ook alle kennisse van houwelyksche
saeken aen de civile Magistraet hebben gereduceert, als de welke hun-
luiden in 't besonder veele moeiten soude by brengen, en den selven
Magistraet tot haere generale occupatiën eene kleine vermeerderinge
wesen sal. Doch op dat omme de selve te oordelen een gereede regel sy,

hebben wy seekere wetten beschreven, de welke wy (voor soo veele als

onse tyden en manieren mogen lijden) nae de Goddelyke en Keiserlyke
hebben opgerecht. Dit sy genoeg tot de Capittelen van de Houwelyken'.
Nieuws bieden de Kerkelijke wetten van Holland enZeeland niet en het
is zelfs de vraag of zij ooit in de statenvergadering aan de orde gekomen
zijn; aangenomen zijn deze wetten in ieder geval niet.

Op 1 april 1580 is het dan eindelijk zover daÍ de Staten van Holland -
in die dagen de toonaangevende provinciale overheid - een einde hopen
te maken aan'alle onordeningen, misbruycken ende misverstanden, die
onder den ingesetenen ende ondersaten derselver landen souden mogen
veroorsaecken eenige swaricheden, processen, ofte gheschillen, ende

dienvolghens onrust, partijdicheyt' en noem maar op wat voor onheil, en

met hun Ordonnantie proberen de Staten in ieder geval orde te stellen
op 'den zaecken, namentlijc van de houwelijcken, erffenissen' en wat
verder allemaal ter sprake kan komen bij het kopen en verkopen van
onroerende goederen.

Het stuk begint met dertien artikelen over het huwelijk en wie deze

regels goed bestudeert, komt tot de slotson daÍ zij zijn opgesteld naar
het voorbeeld van de boven besproken verordening van Rijnland tegen

de clandestiene huwelijken. Het blijft niettemin de verdienste van de
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statenleden het Rijnlandse reglement ampel te wegen, de bepalingen erin
duidelijk en hanteerbaar en in overeenstemming met de opvatting van

de hervormde kerk en de communis opinio te oordelen en het daardoor
aan te durven (nagenoeg) dezelfde trouwbepalingen bindend te verklaren
binnen de gehele provincie en ze efficient te laten uitvoeren door een

ambtenarenapparaat, dat op dat ogenblik ten aanzien van het huwelijk
en de registratie daarvan nog altijd is opgebouwd uit'de magistraten ofte
kerckendienaeren van de steden ende plaetsen haerder residentie'.
Allereerst al die Hollanders, 'van wat state, conditie, gemoet ofte gesint-

heyt die zijn', die op de dag van de afkondiging van deze ordonnantie als

echtpaar samenwonen en die niet met elkaar verwant zijn in een van de

verboden graden, welke een voor een worden opgesomd: zij zullen voor
gehuwde personen gehouden worden, precies zoals zij elkaar man en

vrouw verklaard hebben, of dat nu in de kerk gebeurd is of tegenover de

een of andere ambtenaar, m.a.w. eenmaal in het openbaar getrouwd blijft
getrouwd.
Al diegenen die toen en nu bezwaar maken om in de kerk of voor een

overheidsfunctionaris elkaar hun trouw te beloven, moeten vóór juli
1580 voor de magistraat verschijnen 'ende deselve hare swaricheyt te

kennen geven': deze mensen kunnen dan, en de magistraat beslist in
deze, alsnog besluiten uit elkaar te gaan of bij elkaar te blijven wonen en

in het laatste geval wordt hun huwelijk dan 'door het verloop van deselve

drie maanden gelijk als op nieuws wierd bevestigt', of zij kunnen binnen
de gestelde tijd 'sodanige Huywelijkse voorwaarden te maaken als het

hun goed dagt'.
Dit tweede artikel van de Politieke Ordonnantie, dat het burgerlijk
huwelijk regelt voor al die inwoners van Holland die op 1 april 1580

reeds als echtpaar'huyshouden, woonen ende converseren', is eenvou-

diger en misschien minder idealistisch, maar wel meer op de praktijk
afgestemd dan de verordening van Rijnland van 1576. De ervaring van

vier jaren Rijnlandse huwelijksbepalingen heeft geleerd - en de provin-
ciale overheid van Holland trekt er lering uit - dat de bevolking, die

toch moet meewerken, ook al maakt men nog zoveel wetten, niet meteen

zo law-minded is dat zij de sinds jaren ingeburgerde trouwgewoonten
door één enkele ordonnantie over boord gooit en zich op stel en sprong
gervonnen geeft voor het systeem van verplichte aangifte, afkondiging en

trouwen in het openbaar of in de kerk of voor de magistraat, en om dan

nog met naam en toenaam in een of ander officieel boek geregistreerd te

staan ook. De provincie hanteert daarom voor aldegenen, die op de dag

van afkondiging van de verordening reeds als echtpaar sameilvonen en

die indertijd in het openbaar getrouwdzijn, de formule: eenmaal in het

openbaar getrouwd blijft getrouwd. Voor diegenen die bezwaar blijven
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maken om hetzij in de kerk hetzij tegenover een ambtenaar hun trouw
openlijk te verklaren, opent de provincie de mogelijkheid eventueel
huwelijkse voorwaarden te maken: partijen blijven dan getrouwd.
Artikel 3 geeft de voorschriften voor hen die na 1 april 1580 met elkaar
willen gaan trouwen. Net als in Rijnland tot nu toe zijn partijen verplicht
hun huwelijk aan te tekenen en geboden te verzoeken, met dat verschil
echter dat zij dit niet alleen bij de magistraat kunnen doen, maar in het
vervolg ook bij de'kerckendienaeren van de steden ende plaetsen haer-
der residentie'. Mogelijk zijn dan drie 'sonnendaechsche oft merct-
daechsche geboden, te doen in der kercke, van 't raedthuys ofte andere
plaetsen daer 't recht gehouden wort, op drye sonnendaghen oft merckt-
dagen den anderen volgende'.
Het trouwen gebeurt in het raadhuis of in de kerk en in beide gevallen

'volgende d'ordonnantiën die in de kercken gebruyckt worden ende die
den magistraten daertoe by den voorsz. staten overgesonden sullen wor-
den'. Dit laatste wil niet anders zeggen dan dat de ambtenaar bij het
bevestigen van de huwelijkse staat in het raadhuis hetzelfde formulier
voorleest als de predikant in de kerk; uit het eerste formulier is alleen
het dogmatische geschrapt, maar de tekst ervan, voorgelezen in een zes-

tiende eeurvse raadszaal, klinkt er niet minder plechtig om.

Al eerder is opgemerkt dat de provincie met zijn Politieke ordonnantie
en voor het huwelijk de eerste dertien artikelen daaruit wat meer inplugt
op de situatie waarin Holland in 1580 verkeert. Datzij desondanks, ook
al lijkt het tegendeel waar, wel degelijk sancties aan de wet durft ver-
binden, blijkt uit de slotbepaling over het burgerlijk huwelijk, nl dat
degenen die zich niet aan deze nieuwe trouwbepalingen houden niet
alleen strafbaar zijn, maar - en daarin neemt de provincie als burgerlijke
overheid een beslissende stap - dat een dergelijke verbintenis zonder
meer nietig is: 'nul ende van onweerden ende niet te mogen bestaen'.
In feite is de situatie in Holland kort voor het ingaan van de zeventiende
eeuw te vergelijken met die in Frankrijk. In het katholieke Frankrijk
vecht de monarchie de hegemonie van de clerus op het terrein van de
burgerlijke stand aan en de Ordonnance de Blois van 1579 regelt het
bijhouden van registers van huwelijken, geboorte en overlijden. Het is
waar dat de pastoors nog de boeken bijhouden, beter gezegd: zij ziln
voortaan rijksambtenaren, belast met de burgerlijke stand in de paro-
chie, maar met tegelijk de plicht ieder jaar hun boeken bij de griffie te
deponeren en deze door full-time ambtenaren te laten controleren.
In Holland verklaart de gereformeerde kerk juist zelf dat de wereldlijke
overheid zorg moet dragen voor zaken als dopen, trouwen en begraven.
De provincie neemt dezetaak op zich en sluit in de Politieke ordonnantie
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van 1580 bepalingen voor het huwelijk in. Alle inwoners, wie of watze
ook zijn, alle ltrollanders die willen trouwen verschijnen voortaan voor
een van de erkende functionarissen en op dat punt is de predikant als

ambtenaar van de burgerlijke stand de gelijkwaardige partner van de

overheidsdienaar.

Over de registratie van de gesloten huwelijken spreekt de Ordonnantie
zich helaas niet uit; gelukkig zijn in de diverse synoden regels voor het

boeken van huwelijken en ook dopen en begraven opgenomen en stil-
zwijgend geschiedt deze registratie nog altijd door de kerken.
Vergeleken met Frankrijk loopt Holland rond 1580 achter wat betreft

de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte, maar wanneer wij stel-

len dat in 1581 Philips II nog moet worden afgezworen en pas daarna

verenigde Nederlanden tot de mogelijkheid gaan behoren - en in Frank-
rijk is al lang een eenhoofdige leiding - dan hebben wij niettemin ontzag

voor wat het provinciale bestuur onder de wankele bestuurlijke omstan-

digheden van die dagen toch nog bereikt voor de zaakvan de wettige
huwelijkssluitingen met alle consequenties voor alle Hollanders en hun

kinderen daaraan verbonden. De registratie moet nu eenmaal wachten

tot het algemene bestuur op orde is, maar zelfs in Frankrijk gaat het

ondanks de eenheid en de monarchie nog tweehonderd jaar duren voor-
dat een wet de registratie van de burgerlijke staat van personen landelijk
voorschrijft.

Het platteland van de registratie - De rooms-katholieke kerk neemt op

11" november 1563 in de 24ste zitting van het algemeen concilie van

Trente als centrale kerkelijke autoriteit twee besluiten, die van impor-
tantie zijn voor het vastleggen van medisch-demografische gegevens.

Ten eerste besluiten de aanwezige kerkvaders dat de pastoor in zijn pa-

rochie doopboeken moet bijhouden en daarin de namen van de dope-

lingen en hun peters naulvkeurig dient aan te tekenen; dit laatste niet in
de zin van demografie, maar enkel als wapen in de strijd tegen de heime-

lijke huwelijkssluitingen. In de tweede plaats draagt het concilie de pas-

toor op om alle huwelijken te registreren met dag en plaats van het

huwelijk, plus de namen van de getrouwden en hun getuigen, en verder

om dit register zorgvuldig te bewaren. Over het aantekenen van sterf-

gevallen en begrafenissen spreekt de kerkvergadering zich niet uit.
Bepaald wordt dat de decreten van kracht zullen worden dertig dagen

na de afkondiging ervan in de parochies of kerspelen, maar wij doen er

wijs aan niet uit het oog te verliezen dat deze besluiten van de kerkelijke
overheid, hoezeer die met het oog op een uniforme registratie toe te
juichen zijn, in werkelijkheid pas dan uitgevoerd zullen kunnen worden

als de burgerlijke overheid de afkondiging ervan niet in de weg staat. Om
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die reden hebben de besluiten van Trente, ergo de bepalingen over het
bijhouden van doop- en trouwboeken niet in alle landen die uitwerking,
die men er bij een stipte navolging van zou mogen verwachten - wij
richten onze aandacht in het bijzonder op Frankrijk en Nederland.
In Frankrijk heeft de koning geen enkel Trents artikel ooit bekrachtigd,
hetgeen betekent dat de algemene kerkelijke regels voor de registratie
van persoonsgegevens van ingezetenen van dat land geen betekenis heb-
ben. In Nederland stuit het sanctioneren en afkondigen van de besluiten
van het concilie van Trente eerst op hevig verzet (4.20), maar op bevel
van koning Philips fI en vooral na de nieuwe indeling van de bis-
dommen in 1568 zijn zij op diverse plaatsen in ons land alsnog afge-
kondigd. Dat de overigens summiere registratiebepalingen van de kerke-
lijke overheid in Nederland grote invloed hebben op het systeem van
doop- en trouwboeken staat te bezien.
In Frankrijk mengt de vorst zich daadwerkelijk in de zaak van de kerke-
lijke registratie. De pastoor blijft officieel de ambtenaar, die boek houdt
van alle in de parochie gesloten huwelijken en van dopen en begraven,
maar de wettelijke supervisie heeft de magistraat. Alle doop- trouw- en
begraafboeken moeten steeds vóór 1 maart van het volgende jaar door
de pastoor persoonlijk bij de griffie worden gedeponeerd, teneinde daar
gecontroleerd en geconserveerd en zo nodig voor het maken van rechts-
geldige uittreksels te worden geëxcerpeerd (afb. 4.5). Al met al een
organisatie die, wanneer deze volgens de regels wordt opgezet en uitge-
voerd, Frankrijk tegen het einde van de zestiende eeuw een goed func-
tionerende en betrouwbare boekhouding van huwelijken, geboorte en

sterfte garandeert.

In ons eigen land daarentegen bevat het reglement dat in dezelfde tijd
als de Franse ordonnanties onder meer het burgerlijk huwelijk regelt, nl
de Politieke Ordonnantie van 1580 geen enkele bepaling die maar te
maken zou kunnen hebben met het registreren van l^uwelijken, om nog
maar niet te spreken van dopen of geboorte en van begraven of over-
lijden. En dat terwijl de ordonnantie van baljuw en mannen van Rijnland
in 1.576 al voorziet in een registratie van de huwelijksvoltrekkingen van
alle inwoners van Rijnland, niemand uitgezonderd en ongeacht het feit
of iemand tot de gereformeerde kerk of een andere religie behoort of dat
men helemaal niet bij enig kerkgenootschap is aangesloten.
In het officiele stuk van het provinciaal bestuur van Holland in ieder
geval geen woord over het registreren van huwelijken en wij hebben dat
in de vorige paragraaf vergoelijkt door te wijzen op de onzekere bestuur-
lijke situatie in het land met alle gevolgen van dien - één ervan het niet
kunnen of durven laten functioneren van een door de provincie geleide
burgerlijke stand. De medisch-demograaf in ons waagt het echter de
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vinger te leggen op de merkwaardige omstandigheid juist in ons land,

nl dat de gereformeerde kerk zelf het standpunt inneemt dat zij alle

zaken, die niet puur kerkelijk, maar voor een deel ook politiek zijn - en

dat zijn huwelijk, geboorte en overlijden zonder meer - aan het oordeel

van de burgerlijke overheid onderwerpt. Voor het huwelijk onderstreept

de kerk deze stelling nog eens door op haar synode in L574 zonder om-

haal te verklaren dat het trouwen politiek, dwz burgerlijk is (afb. 4.7) en

dit impliceert dat de overheid van nu af aan regels voor het huwelijk
dient te formuleren en te publiceren. Anders gezegd de kerk zal alleen

maar blij zijn als de overheid regels voor de burgerlijke stand opstelt en

omgekeerd zal de overheid in deze kerk en haar dienaren een ambte-

naÍenapparaat ontmoeten, dat met de overheidsfunctionarissen loyaal

zal willen meewerken; mij dunkt geen geschiktere en bouwrijpere grond

dan een dergelijke vrijwillige samenwerking tussen overheid en particu-

lier initiatief voor het opbouwen en uitbouwen van een instituut voor het

registreren van huwelijken, geboorte en sterfte in de noordelijke Neder-

landen kort voor het begin van de zeventiende eeuw.

Maar ondanks alles komt die wet op de registratie er niet en het zou bij-
zonder de moeite waard zijn om in een team van disciplines de (con-

stellatie van) factoren na te speuren, welke hebben gemaakt dat in de

tijd dat de Franse koning zijn Ordonnance de Blois afkondigt, een der-

gelijk reglement voor Holland en de andere provincies nog altijd niet tot

de mogelijkheden behoort.

De noordelijke provincies blijven voor hun burgerlijke stand aangewezen

of op stedelijke regelingen of zoals alzolangop de kerkelijke registers,

maar beide systemen gaan ernstig mank en zijn hard toe aan een stevige

aanpak door de centrale overheid. Om een paar van de meest saillante

foutenbronnen in de herinnering te roepen: In Amsterdam erkennen

vele katholieken de predikant niet als opvolger van de pastoor; gevolg

dat zij hun huwelijk alleen aangeven bij de pastoor, die hen daarna ook

trouwt - deze heimelijke huwelijken komen niet ter kennis van de

burgerlijke overheid. Sinds jaar en dag kopen inwoners van Amstelland

met steekpenningen verlof tot het huwelijk, hetwelk dan bij nacht en

ontij door een priester wordt ingezegend - de vraag is of deze clandes-

tiene huwelijken worden geregistreerd en hoe (afb. 4.8). Amsterdam ver-

scherpt het toezicht op de huwelijksinschrijvingen en vanaf de Alteratie
in het jaar 1578 houden commissarissen van huwelijkse zaken aanteke-

ning van alle verloofde paren; genoemde commissarissen houden echter

geen rekening met de in die jaren niet onbelangrijke migratie en zij ver-

zuimen bijv. ook dubbele intekeningen te vermijden, omdat een huwelijk
tussen een hervormde en een dissenter zowel in het register van de kerk
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als van de pui ingetekend wordt - voor de historisch-demograaf ziin de

ondertrouwcijfers dan ook op geen stukken na, ook niet met het toe-

passen van een reductiefactor, maatgevend voor het aantal in werkelijk-
heid voltrokken huwelijken in de stad Amsterdam in dezelfde periode
(Schraa 1954).
Tot slot nog een zeer ingrijpende bron van fouten in de registratie -
nauwelijks te controleren of te interpoleren en helaas ook niet'treg te
redeneren - nl de altijd weer opduikende tegenstelling stad en platte-

land, dwz de realiteit dat alle regelingen in de stad tot op zekere hoogte

nog wel nagekomen worden, maar op het platteland in de meeste ge-

vallen eenvoudig door het ontbreken van voldoende gequalificeerde

ambtenaren een dode letter zijn. Baljuw en mannen van Rijnland openen

in 1576 de mogelijkheid om een geldig huwelijk aan te gaan niet alleen

in de kerk, maar voor degenen die daar bezwaar tegen maken evengoed

in het openbaar voor de vierschaar; bij de vernieuwing van het besluit in
1580 wordt als extra garantie de bepaling opgenomen dat de schout, bij
wie voortaan de aangifte moet plaatsvinden, de namen van partijen die

hun huwelijk in de kerk willen laten afroepen, op een briefje aan de

predikant toezendt; iedereen die trouwen wil verschijnt een keer voor
gecommitteerden en later voor de schout en het geeft niet of het huwelijk
daarna bevestigd wordt door de predikant of de magistraat, alle huwe-

lijken worden nauwkeurig opgetekend en zijn terug te vinden in het
voorgeschreven officiele register - in de steden zal dit allemaal wel zo

gebeuren, maar, en Van Leeuwen in zijn Keuren van Rijnland steunt

ons, op het platteland worden 'by de Magistraat alleen aangetekent die
geene dewelke van andre gesintheyt sijn' en de kerksgezinden worden

daar ook na het in werking treden van de Rijnlandse artikelen nog altijd
door de predikant van de plaats in het trouwboek ingeschreven (afb.4.9)!

Wat de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte betreft is heel ons

land aan het einde van de zestiende eeuw platteland. De overheid treft
niet tijdig die voorzieningen, welke nodig zijn om de min of meer ge-

reglementeerde bevolkingsboekhouding te urbaniseren. Zo verbiedt het
provinciaal bestuur van Holland, in die tijd primus inter pares, in L573
de roomse openbare eredienst en verleent daardoor de gereformeerde

religie het monopolie, maar het onderneemt geen stappen - ondanks de
uitspraak van de gereformeerde kerk zelf, dat de overheid verantwoorde-
lijk is voor alle zaken die behalve kerkelijk ten dele politiek zijn, en dat
is de burgerlijke stand zonder meer - om het onvermijdelijke vacuum op
te vullen en de bestaande stedelijke en kerkelijke bepalingen en ge-

bruiken te coördineren en te unificeren, om maar niet te spreken van
codificeren, want dit laatste zal met in de herinnering de slechte mede-
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werking van de noordelijke provincies aan de homologatie van Karel V
aan het begin van de zestiende eeuw nog wel heel lang een vrome wens

blijven.
Na de afkondiging van de Politieke Ordonnantie blijft de burgerlijke
stand min of meer gereglementeerd in handen van stad en kerk, maar
de bulk van de vital facts zalzeker gecompileerd worden in de kerkelijke
boeken. Gelukkig verstaat de hervormde staatskerk haar taak en in de

handelingen van de synoden, ook de eerste buiten Nederland gehouden,
zijn voorschriften opgenomen betreffende de doop- trouw- en begraaf-
boeken. Het is de moeite waard aan deze centrale kerkelijke registratie-
bepalingen een afzonderlijke paragraaf te wijden, alleen al om het feit
dat de kerkregisters in ons land nog twee eeuwen op volle toeren zullen
meedraaien.

Tot memorie der Predicanten als des gemeynen volckx - In de kerkver-
gaderingen die de uitgeweken protestanten in de tweede helft van de

zestiende eeuw op vreemde bodem houden worden de grondslagen ge-

legd van de hervormde kerk in Nederland. In november 1568 komt voor
het eerst een aantal vooraanstaande viri politici en ministri ecclesiae

bijeen in het Oostfriese stadje Wezel, schuilplaats voor vervolgden en

door de roomsen terecht gevreesd als de 'moeder der geuzen'. Een van
die geuzen is Philippus Marnixius, mede-ondertekenaar van de acta van
dit convent, excellent poeet en beter bekend als Marnix van Sint Alde-
gonde, de tekstdichter van het Wilhelmus, het Prinsenlied dat na vier
eeuwen nog de eenheid van het Nederlandse volk symboliseert.
De synode van Wezel is bedoeld als voorbereidende vergadering, de

handelingen als prae-advies voor een nationale synode: de artikelen
stippen een aantal zaken aan, waarop bij het opstellen van een defini-
tieve kerkordening zal kunnen worden gelet. Daarbij valt op dat de acta
niet meer enkele hoofdlijnen betreffende de leer van de kerk aangeven,

maar dat zij wel degelijk al een blauwdruk bevatten voor de organisatie

- 'deselve ordre, ende Politie'- en voor minder dringende feiten als de

registratie van dopen, trouwen en overlijden van de lidmaten van de

Nederlandse hervormde kerk.
De eerste vijf artikelen van Capittel VI en artikel I,10 handelen over de

doop. Het staat de predikant vrij of hij de dopeling 'eens ofte meermaal
met het water besprengt' en of hij dit doet voor of na de predikatie; de
ouders mogen zelf beslissen of zij getuigen meebrengen en of zij de zorg
voor het gedoopte kind in de toekomst mede laten dragen door'byzon-
dere Getuigen, die men Peters ende Meters noemt'; zwakke en zieke
kinderen kunnen thuis gedoopt worden, mits in tegenwoordigheid van
op zijn minst vier of vijf gelovigen; al deze vrijheden overigens 'tot
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anders door het Synode zal besloten zyn'.
Voor het registreren van de doop is minder omhaal nodig: het is in hoge

mate dienstig voor kerk en staat dat de namen van de gedoopte kinderen

en van ouders en getuigen worden aangetekend in de doopboeken, welke
dermate algemeen zijn dat artikel VI,5 volstaat met te spreken van 'de
gemeine Doopboeken', in de latijnse tekst van het oorspronkelijke ma-

nuscript: 'publicis tabulis'. Nadere specificatie levert het reglement niet,

de enige toevoeging is dat de doopboeken mede kunnen worden gebruikt

voor het noteren van de namen van de overledenen: resultaat een ge-

combineerd doop- en sterfteregister (afb. 4.10). }{etzal echter de moeite

waard zijn Íe ontdekken waarom men de gestorven kerkleden niet
meteen inschrijft of nog eenvoudiger op dezelfde regel bijschrijft in het

'Lidtmaatboek', het register waarin toch ook alleen de belijdende leden

van de kerk worden opgenomen.
Over het huwelijk vier artikelen en daarin als enig concrete afkondiging
van de candidaten op drie zondagen in de kerk en inschrijving in het

ondertrouwregister: Quo facto eorum nomina tabulis publicis consigna-

buntur. Al het andere dat met betrekking tot'Houwelykse zaken, ende

Egtscheydingen' geregeld dient te worden, wordt onderworpen aan het

oordeel van de nationale synode en misschien wel aan dat van de burger-
lijke overheid, maar wij weten dat dit laatste een vrome wens blijft.

De eerste nationale synode wordt niet in Nederland zelf gehouden, maar

in Emden, een ander Oostfries vluchtelingenoord, ooit de herberg der

vervolgde gemeenten genoemd - in de winter van 1568 gaan alleen al

uit Enkhuizen 350 mensen over het ijs van de Zuiderzee naar Emden.

Deputaten van de voornaamste kerken zijn van 4 tot en met 13 october

157 1 in het stadje bijeen en de mannen hebben ieder voldoende mandaat

van hun gemeente gekregen, dat de besluiten welke zij nemen zonder
verdere sanctie geldig zijn voor alle hervormde kerken in Nederland.
In het algemeen staan de organisatie en de kerkelijke tucht hoog ge-

noteerd - de vergadering beijvert zich om de verstrooide gemeenten

bijeen te houden en ze Íot één grote Nederlandse hervormde kerk te

verenigen - en in de besluitenlijst deze maal dan ook geen regels en

wenken van dagelijks practisch belang. 'Wat van dit laatste de reden is,

laat zich niet met zekerheid uitmaken', aldus Van Meer (1892) in zijn
dissertatie over de synode te Emden. Het is mogelijk dat na een leer-
school van drie jaar zulke practische wenken overbodig zijn geworden,

maar het is evengoed denkbaar dat men de Wezelse artikelen als zodanig

overneemt en ze als schabloon voor de inwendige dienst van de kerk
gaat gebruiken. De consequentie is dat in de Handelingen van de synode

van Emden, die in hun geheel toch bedoeld zijn als generale kerkorde
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voor de Nederlandse hervormde kerk, geen maar dan ook geen enkele
bepaling is opgenomen betreffende het registreren van de huwelijken en

van dopen en begraven van de lidmaten van de verschillende kerken. In
het gunstigste geval worden de doop- trouw- en begraafboeken bijge-
houden naar de richtlijnen van Wezel, maar deze geven tot nu toe niet
meer instructie dan dat de namen van dopelingen en huwelijkscandidaten
met die van ouders en getuigen in de gebruikelijke boeken worden inge-
schreven, en dat de overledenen kunnen worden bijgeschreven in het
doopboek.
Kerkelijke voorschriften voor het registreren van huwelijken, geboorte
en sterfte worden pas weer gegeven in de eerste provinciale synode,
welke op eigen bodem en wel te Dordrecht in 1574 wordt gehouden.
Daarvóór komen wel kleinere, particuliere synoden bijeen, maar met
weinig en zeker geen nationale betekenis - om er een paar te noemen:
1572 Edam, 1573 Alkmaar, Enkhuizen en Hoorn en in 1574 Groote-
broek enEdam.
Het enige dat van deze vergaderingen te onthouden is, is hetgeen in
Enkhuizen over het dopen door vroedvrouwen overeengekomen wordt,
nl 'hoe het gaetdoopen der kynderen van den vroevrouwen geenssins een
rechte doope en is ende daeromme voer den dienaeren geen zwaricheyt
en is alsulcke gedoopte kynderen rechtelyck te doopen' - waaruit wij
leren dat vroedvrouwen dopen, al weten wij dat deze doop niet zonder
meer te vergelijken is met de nooddoop, zoals die beschreven staat in
het decretum Gratiani uit het jaar ll4O (afb. 4.2).
In Hoorn besluit men lidmaten van de gemeente het trouwen buiten de
kerk af te raden, maar - en hier ervaren wij reeds de dualiteit ten op-
zichte van de huwelijksvoltrekking, zoals die acht maanden daarna op
de provinciale Dordtse synode als officiele stellingname van de kerk
geponeerd wordt - óls het huwelijk toch buiten de kerk voltrokken
wordt, 'dat ment nochtans voer een huwelyck sal achten ende geenssins

en zullen behinderen oft beletten' (art. 8).
Een tweede signaal is artikel 4 van de synode in Grootebroek, 19 april
1574, een paar maanden voor Dordt: 'Ten vierden is verhandelt van
een questie in een echt ende is gesloten, dat men die saecke soude stellen
ende reycieren aen de overheyt' - alles wat niet puur kerkelijk is, onder-
werpt men aan het oordeel en de wetgeving van de burgerlijke overheid.

De overheid gaat lang niet altijd accoord met het op gezette tijden bijeen-
roepen van een kerkvergadering, zoals dat in Emden zo plechtig afge-
kondigd wordt. InZeeland geven de Staten die toestemming maar een

enkele maal - in 1581 voor de nationale synode te Middelburg; in het
noorderkwartier lukt het om dezelfde reden niet altijd om de afgevaar-
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digden uit alle classes van Holland en West-Friesland, die samen één

provincie vormen, op één synode bij elkaar te krijgen. Maar hoe dan

ook, en af.gezien van het steekspel over (de waarde van) de kwalificatie:
particulier, provinciaal of nationaal, voor de zaak van de kerkelijke
registratie en de voorschriften daarvoor in het tijdsbestek van de vroeg-

ste Reformatie tot het afzweren van Philips II door de noordelijke Ne-
derlanden zijn van belang de besprekingen in en de handelingen van de

synoden, welke achtereenvolgens gehouden worden in Dordrecht in de

jaren 157 4 en 15 78 en in Middelburg in 1 5 8 1 .

Van 16 tot 28 juni 1574 wordt in Dordrecht een kerkvergadering ge-

houden, waar deputaten van de vrije gemeenten van Holland en Zee-

land bijeenkomen - de andere provincies zijn of nog rooms of nog door

de Spanjaarden bezet. Hooijer (1865) tekent aan dat deze synode wel-

licht zonder machtiging van de provinciale overheid bijeengeroepen is
(4.24) en misschien daardoor ook krijgen de twee predikanten die de

kerkordening na afloop aan de Staten van de twee provincies aanbieden

ten antwoord: 'als haere Edele Vermogenden die begeerden te sien, dan

souden se die wel vereischen'. Niet direct een basis voor de zo brood-
nodige en juist in deze synode bepleite samenwerking tussen kerk en

overheid; dat onder top-level een dergelijke coöperatie wel degelijk

mogelijk is en in de praktijk ook bestaat, bewijst de geloofsbrief, welke
de magistraat en de kerkeraad van Vlissingen gezamenlijk aan hun afge-

vaardigde naar de synode meegeven, en waarvan hier het meest over-
tuigende fragment: 'Wy Maghistraet Ouderlinghen ende Diaconen bin-
nen der stede van Vlissingen, bekennen met dese onse opene attestatie

Dat van ons te samen ter ordonnancie van de classische vergaderinge

afgeueerdicht ende vuyt gesonden is . . . . Maer geuen oock nef-
fens dien hem volcommene macht in alle saecken waer deur de eere

godes ende de opbouwinge der gemeynte alhier by ons ende ouer al can
geuoirdert worden, In Oirconden der waerheyt hebben wy den segel ter
saecken der voorss. stede van Vlissingen hier onder an gehangen. Op
den Xen Iunio XV" vierentzeuentich'.

Merkwaardig genoeg valt een dergelijke samenwerking met en rugge-

steun van de overheid niet eens in goede aarde, want 25 juni wordt het

besluit genomen, dat gedeputeerden naar de synode 'ghetuijghenisse
brenghen vanden Consistorie ende Classe ende niet vander Ouericheijt'!

Wij hebben de houding van de gereformeerde kerk ten opzichte van het

huwelijk leren kennen, nl dat het trouwen politiek is en onderworpen aan

het oordeel en de wetgeving en bij geschillen ook aan de rechtspraak van
de overheid; in het geval dat er een reden tot echtscheiding aanwezig is,

moet volgens artikel 89 van de Dordtse synode van t574 van de over-
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heid een uitspraak van scheiding worden verzocht.
Over de registratie van de huwelijksvoltrekkingen wordt in de officiele
acta niet gesproken; toch wordt wel degelijk een trouwboek bijgehouden,
al is dat meer bedoeld om te weten wie de nieuwe lidmaten zijn dan om
mutaties in de burgerlijke stand te noteren: het bewijs vinden wij in de

notulen van de zitttng van 17 juni, op welke dag het voorstel wordt
aangenomen om in alle (kerkelijke) gemeenten een boek te hebben'der
gheenen die men trowt ende diemen tot lidtmaten der Ghemeijnte op

neemt'.
Ook de artikelen 57-67, de kerkelijke regels voor het dopen, reppen niet
over de registratie van het dopen. De zekerheid dat er desondanks doop-
boeken bestaan en bijgehouden worden, putten wij uit dezelfde aan-
tekeningen van de zitting van L7 juni, maar doopboeken zijn blijkbaar
zo algemeen dat het voldoende is om tijdens de beraadslagingen te stellen
dót 'men sal een boeck in allen Ghemeijnten hebben, daer in men teij-
ckenen sal de namen der kinder die gheboren ende ghedoopt worden,
met den namen der ouderen ende ghetuijghen' en dat om dezelfde reden
in de officiele handelingen geen speciaal artikel ter nadere instructie
opgenomen wordt. Het is vanzelfsprekend even goed mogelijk dat het
voorstel om doopboeken te verzorgen wordt afgestemd en dat om die
reden het woord registratie in de conclusies van de synode niet voor-
komt: dat men van huwelijken boek houdt, soit, maar lang niet iedereen
is overtuigd en doordrongen van de noodzaak om ook alle dopen op te
tekenen - éénvraag, door een afgevaardigde aan de synode gesteld, ver-
tegenwoordigt ongetwijfeld de mening van meer classes: 'Oft noodich
sij de namen der Kinderen op te schrijuen die in alle Kercken ten doope
gepresenteert werden'.
Wat de medisch-demograaf hoopvol stemt, is de ervaring dat in de
provinciale Dordtse synode van 1574 aan de orde komt het tijdstip,
waarop kinderen gedoopt worden: het kan dienen om het moment van
de geboorte vast te stellen. In werkelijkheid blijkt dat de gedeputeerden
zich eigenlijk alleen zorgela maken 'Aengaende den tijdt des Doopens
voor of na de predick' en nergens vinden wij een afspraak binnen hoeveel
tijd na de geboorte kinderen exact ten doop gehouden moeten worden.
Het enige houvast biedt artikel 57, maar daarin staat niet meer dan dat
het verbond Gods met de doop bezegeld worde 'zoo haast als men den
Doop Christelyken bekomen kan' en dispensatie is nauwelijks mogelijk,
want de gewoonte van ouders om het dopen uit te stellen - of om op de

vader te wachten, of omdat men de moeder zelf het kind wil laten pre-
senteren - acht de kerk geen wettige reden om het dopen naar een later
tijdstip te verschuiven.
Dat een uitstel van enkele weken niet ongewoon is, maar dat men dat al
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een te lange tijd vindt, blijkt uit een vraag die daarover aan de synode-

leden wordt voorgelegd, nl'Watmen doen sal metten ghenen die hare

Kinderen somtyts 3 ofte 4 weecken houden sonder doop, wachtende nae

geuaders ofte tot dat het de moeder selfs mochte ten doop presenteren'.

Minder algemeen dan trouw- en doopboeken zijn de begraafboeken. In
de acta der synode van 1574 komt een hoofdstukje Overledenen of Be-
grafenissen niet eens voor; wat wij er over te weten komen danken wij
aan de zittingsverslagen en verder aan een samenvatting 'Van die Be-
grauenisse der Dooden' van de hand van scriba Floris Gerrits. 'Het ge-

beurt by ons datmen die dooden somtyts soe het arme luyden syn ofte
sommige die van de Peste gestoruen syn nyet wel en kan tot de begraef-
nisse crygen door dien datse nyemant dragen en wil'. Een fraai kijkje op
het leven van alledag vierhonderd jaar geleden. Over de pest maakt men
zich trouwens wel meer zorgen, getuige de vraag: 'Oft de dienaers de

Krancke vander Peste sullen schuwen, ouermidts dat sy de Infectie onder
de gansche Gemeynte souden mogen brengen onder de welcken sy dage-
lickx moeten verkeeren', waarop het antwoord luidt: ja.

Wat de registratie betreft: 'Oock sal een ieghelick Dienaer opteijckenen
de namen der lidtmaten die afsteruen'; en wij noteren ogenblikkelijk dat
hier gesproken wordt van registers van overledenen en niet, zoals in de

zestiende eeuw en later gebruikelijk, over begraafregisters. Een goede

burgerlijke stand is blijkbaar niet compleet zonder registratie van de

overlijdensgevallen, het staat er duidelijk en klaar: 'op datmen altijdts,
als het noot doet, vereijsschen can wie daer ghestoruen is', maar te-
gelijk wordt gesteld de hulp van de overheid daarbij niet te kunnen
ontberen en daarom zal men ten aanzien van de sterfteregistratie steun
zoeken 'ende die Oeuericheijt bidden datse den graefmaeckeren ofte den
gheenen die last daer van hebben beueelen boeck te houden van allen
den gheenen die afsteruen'.
Wij weten niet in hoeverre de plaatselijke autoriteit met de kerk mee-
werkt, het is meer dan een studie waard; wat wij zeker weten is dat de

overheid aan de wens van de kerk om burgerlijke zaken - waarvan de
registratie van huwelijken, geboorte en sterfte maar een klein deel uit-
maakt - voor haar rekening te nemen, niet tegemoet komt: de Politieke
Ordonnantie van 1580 regelt enkel de vorm van het huwelijk, maar niet
de registratie ervan en helemaal niet dopen en begraven.
Gelukkig is de kerk zelf niet tevreden met de in de Dordtse synode be-
reikte afspraken en met de incidentele antwoorden op de in foro ge-

stelde vragen. Algemene besluiten 'waernae hen alle Gemeenten ende

Dienaren des woordts sullen reguleren'moeten genomen worden, en dat
het de kerk ernst is om uiteindelijk een waterdichte kerkordening op te
stellen, blijkt uit de passage, opgetekend door Floris Gerrits: 'Eyndelick
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duncktet den Broederen goet dat een Ordonnantie Boeck in drucke

wtgestelt werde waer in alle Ordinantien veruatet sullen syn soe wel tot
memorie der Predicanten als des gemeynen volckx'.
Deze laatste verklaring heeft historisch een diepergaande betekenis dan

men bij eerste lezing verwacht. De kerk heeft redenen te over om aan de

(snelle) medewerking van de regering te twijfelen en daarom is een eigen

ordonnantieboek, een kerkelijke codificatie voorlopig de enige uitweg'

De toevoeging 'soe wel tot memorie der Predicanten als des gemeynen

volckx' - dwz duidelijk niet ter instructie van de overheid en haar amb-

tenaren - tekent scherp de situatie, zoals die ten aanzien van allerlei

regelingen en met n2me op het gebied van de registratie van huwelijken,
geboorte en sterfte aan het einde van de zestiende eeuw bestaat. Reden

waarom geen toepasselijker titel voor deze paragraaf gevonden kan

worden; het is het begin van twee eeuwen min of meer gereglementeerde

registratie in Nederland, waarvan het merendeel toevalt aan de kerke-

lijke ambtenaren van de burgerlijke stand.

Lanégligence du clergé - De jaren van de kerkelijke boeken van dopen,

trouwen en begraven, samen met de paar eeuwen min of meer geregle-

menteerde registratie van kerk en staat, zijn als praegouvernementele
periode af te scheiden van het tijdvak na de Franse revolutie, waarin de

overheid alleen de zorg voor de burgerlijke staat van personen op zich
neemt en dat betiteld kan worden als de gouvernementele registratie-
periode.

Dat Frankrijk langs een geheel andere weg het interregnum van de min
of meer gereglementeerde registratie binnenkomt dan Nederland, hebben

wij eerder uiteengezet.
In Nederland, waar na de reformatie de gereformeerde kerk als staats-
kerk de plaats van de rooms-katholieke inneemt, komt de overheid niet
(snel genoeg) tegemoet aan de wens van de synoden, nl om al die zaken

welke niet puur kerkelijk zijn burgerlijk, dwz door middel van wetten en

soortgelijke overheidsbepalingen te regelen.
In Frankrijk is de roomse kerk sinds eeuwen heer en meester over het al
dan niet vaststellen en dito vastleggen van wat wij thans noemen de

burgerlijke staat van personen. Rome of althans een locale aanhanger

van het systeem beslist wie van de (rooms-katholieke) ingezetenen wor-
den ingeschreven in de kerkelijke doop- trouw- en begraafboeken, en

wie niet! Dit nu accepteert de Franse koning niet langer, nl dat een staat

binnen de staat of liever nog een macht buiten de staat zeggenschap heeft

over die mijlpalen in het leven van iedere persoon, welke zo verstrekken-
de consequenties (in rechte) hebben voor die persoon én voor zijn
familie. De staat zelf, de burgerlijke regering heeft de taak en de plicht
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(de rechten van) ieder individu te beschermen en zeker te stellen, en

tegen die achtergrond begrijpen en acclameren wij alle pogingen welke
de monarchie in Frankrijk gedurende de volgende twee eeuwen in het

werk stelt om het terrein van de registratie van huwelijken, dopen en

begraven op de clerus te veroveren en te seculariseren.

Frans f, koning van Frankrijk draagt halverwege de zestiende eeuw aan

de pastoors op boek te houden van dopen en begraven, maar hij ver-
langt erbij aantekening van het preciese tijdstip van de geboorte, resp.

van het overlijden en daarom zijn de aldus ingerichte doop- en begraaf-

boeken in feite echte geboorte- en sterfteregisters. De naleving van de

hierbedoelde Ordonnance de Villers-Cotterets is echter slecht en wan-
neer in 1576 de Staten-Generaal hun teleurstelling daarover uitspreken,
is er voor koning Hendrik III alle reden om nieuwe reglementen vast te

stellen. Deze Ordonnance de Blois is in de eerste plaats bedoeld om een

verbetering van de tot nu toe bijgehouden registers van dopen en be-
graven tot stand te brengen en verder krijgen de pastoors de aanzegging
voortaan ook regelmatig aantekening te houden van alle huwelijken die
in hun parochie worden voltrokken.
Niet altijd worden de motieven waarom men tot registratie overgaat be-
kend gemaakt; dikwijls ook is men zich niet eens bewust waarom men
bepaalde feiten in boeken optekent; in andere gevallen gelden de meest

uiteenlopende redenen. Daarom is het leerzaam aanvullend te kunnen
citeren wat Bodin - die in 1577 inzijnTraité de la république klaagt
over de slechte uitvoering van de registratieopdracht van 1539 - op-
merkt over de betekenis én de consequenties van een goede registratie
bijv. van alle geboorten voor de maatschappij, nl alleen al de besparing
aan kosten van akten en administratieve rompslomp, doordat men - bij
het vaststellen van meerderjarigheid of minderjarigheid, waarvoor men
in de meeste gevallen nog zijn toevlucht neemt tot getuigenverklaringen

- uit die geboorteregisters de leeftijd van een persoon op ieder gewenst
ogenblik nauwkeurig en betrouwbaar kan (laten) constateren: 'que le
bien qui revient de savoir l'àge de chacun, on retranche un million de
procès et de différends qui sont intentés pour les restitutions et actes'.

Statistisch gezien moet de centrale regering over een overall-view over
de populatie kunnen beschikken en een sluitende bevolkingsstatistiek is
dan ook onmisbaar, reden waarom de pastoors, die weliswaar mogen
blijven optreden als ambtenaar van de burgerlijke stand, ieder jaar hun
boeken bij de griffie inleveren en daar persoonlijk komen verklaren dat
de door hen geregistreerde en gecompileerde gegevens zo hard en be-
trouwbaar zijn, dat zij zelts tegenover de rechter kracht van bewijs
hebben.
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Vele malen nog zijn in Frankrijk verordeningen nodig om de registratie
van huwelijken, geboorte en sterfte uiteindelijk veilig en in handen van

de civiele autoriteit te stellen. De geestelijkheid blijft tegenwerken en

haar handelen, inclusief haar niet-handelen, maakt practisch alle re-
geringsmaatregelen van de komende tweehonderd jaar - totdat de revo-
lutie er abrupt een einde aan maakt - tot een dode letter. In de pro-
cessen verbaal van de Assemblées du clergé staan de klachten tegen de

afgekondigde registratiebepalingen van de monarchie openlijk afgedrukt
(4.25). Het voert echter te ver deze strijd van kerk en staat op het ge-

bied van de persoonsgegevens in detail na te pluizen en weer te geven,

het is ook niet nodig - alle koninklijke ordonnances hebben hetzelfde

doel, nl een goed opgezette, desnoods door het particulier initiatief,
maar in ieder geval uniform en nauwgezet uitgevoerde en door de cen-

trale regering gecontroleerde registratie. Het is voldoende in deze para-
graaf de belangrijkste mijlpalen op de weg naar een volledige seculari-
satie van de burgerlijke stand te memoreren.
Een belangrijk document is de Code Louis, de door Lodewijk XIV in
1667 afgekondigde Ordonnance civile, welke de materie van de regi-
stratie opnieuw in zijn geheel en tot in detail regelt. Een stap vooruit is
dat elk kalenderjaar dubbele registers worden gemaakt en bijgehouden;
in ieder van de twee moeten de gecelebreerde doopsels, huwelijken en

begrafenissen worden bijgeschreven; één exemplaar, het oorspronkelijke
register wordt toevertrouwd aan de parochie: 'dont I'un serviroit de

minute et demeureroit entre les mains du curé ou du vicaire', een dubbel
wordt gedeponeerd bij de griffie en daar bewaard om te dienen als

schaduwregister: 'et l'autre seroit porté au greffe du siège royal pour y
servir de grosse'.

De code Louis, die geldt voor alle provincies van het koninkrijk, stelt de

vorm van de akten vast en bepaalt verder het exact vermelden van de

namen en de leeftijd van het kind, net als die van de ouders en de peter

en meter, bovendien nauwkeurig dagtekening, woonplaats, beroep enzo-
voort.
De eerwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand tonen zich ook nu
niet direct de meest loyale en toegewijde medewerkers en daarom her-
haalt dezelfde monarch dezelfde voorschriften in zijn edict van october
1691. Tegelijk verscherpt de koning de controle en hij creëert eerst een

nieuw soort ambtenaren: greffiers, gardes et conservateurs, speciaal
belast met de registers en het aÍgeven van uittreksels daaruit, en omdat
deze nieuwe functies voor het merendeel toch weer door geestelijken

worden waargenomen in juni 1705 nog nieuwere ambtenaren: contrö-
leurs des registres et des extraits de baptëmes, mariages et sépultures.
De gehele situatie staat helder en klaar in de Préambule van het edict
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dat Lodewijk XIV in october L706 in Versailles ondertekent. In het-
zelfde stuk lezen wij voor de zoveelste maal dat'cependant nous sommes
informés qu'il se commet encore beaucoup d'abus et de surprises sur
l'état des personnes'. De clerus blijft zich namelijk met hand en tand
tegen de inmenging van de overheid in de particuliere, dwz kerkelijke
registratie yerzetten en de greep van Rome op de monarchie is in de

achttiende eeuw nog zo stevig dat kort na de bisschoppenvergadering
van 1710 het nieuw opgerichte apparaat van registratieambtenaren en

controleurs weer verdwijnt. De edicten van juli 1710 en van december
1716 bepalen dat zowel de kantoren van de gardes conseÍvateurs als die
van de controleurs in heel Frankrijk weer gesloten worden: alle schaduw-
registers berusten weer bij de griffies, precies zoals dat in L667 geregeld

is. Al met al een flinke stap terug, maar de monarchie blijft zich keren
tegen de willekeurige haphazard registratie door de kerken, die tot zoveel
oncontroleerbare misbruiken en abuizen en dientengevolge rechtson-
zekerheid voor een groot aantal (neem alleen al de niet-katholieke) in-
gezetenen leidt.
Het heeft geen zin wettelijk voor te schrijven dat authentieke akten het
bewijs leveren van de burgerlijke staat van personen, als niet tegelijk
aandacht wordt geschonken aan het conserveren van dezelfde akten.
Met deze kernregel opent de Déclaration welke Lodewijk XV op 9 april
1736 over de registers van dopen, trouwen en begraven, maar ook over
een aantal andere registers en de uittreksels daaruit het licht doet zien.
De koninklijke voorgangers van Lodewijk XV hebben dit axioma al be-
grepen en enerzijds de akten doen inschrijven in openbare registers,
anderzijds die registers ieder jaar laten deponeren bij het gerecht. In
feite bestaan er van dopen, trouwen en begraven twee dezelfde registers,
beide gesigneerd en 'également originaux': één blijft in handen van de
plaatselijke kerk, het tweede wordt gedeponeerd en bewaard bij de
griffie.
Uit de intitulé van deze wet leren wij dat in een groot deel van Frankrijk
al deze regels, \ryaarvan de eerste in 1539 zijn uitgevaardigd, nagenoeg
in het vergeetboek zijn geraakt en dat het merendeel van de pastoors ook
nooit een dubbel van de parochieregisters bij de officiele instantie be-
zorgt. De wetgever uit t736 wijst er op dat om die reden de civiele staat
van vele onderdanen staat of valt met het al dan niet (accuraat) opteke-
nen van dopen, trouwen en begraven en het dito (doen) conserveren van
de betreffende akten in registers. Een algemene wet is hard nodig en al
betekent de Déclaration in eerste instantie een review van wat er is aan
registratiebepalingen, zij biedt op haar beurt een nieuw houvast en door
haar instructie in een dertigtal artikelen de zoveelste mogelijkheid om
te komen tot'un ordre certain et uniforme dans une matière à laquelle
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la société civile a un si grand intérët', met als extra winst op de kerkelijke
registratie een dubbele borg bij het vaststellen en bewijzen van de

burgerlijke staat, inclusief de juridische en andere consequenties daar-

van voor de persoon en zijn familie: 'nos sujets y trouveront I'avantage

de s'assurer par leur signature sur deux registres une double preuve de

leur état' (afb. 4.11).
Na deze actuele aanhef volgt een registratiereglement, dat even up to
date aandoet; de instructie garandeert in de praktijk een nauwgezette

en in het gehele land uniforme registratie van huwelijken, geboorte en

sterfte, nog altijd door de pastoor uitgevoerd, maar centraal gedirigeerd

en gecontroleerd, met de mogelijkheid van afgifte van rechtsgeldige uit-
treksels uit de betreffende akten en met tegelijk zoveel ingebouwde

zekerheden dat het aantal fouten bij toegewijde collaboratie van het uit-
voerende particuliere apparaat tot een minimum beperkt blijft. De Ver-
klaring van Lodewijk XV van 9 april 1736 is medisch-demografisch een

gedegen stuk werk en wij vatten de hoofdpunten uit het reglement hier-
onder samen.

In iedere parochie worden voor elk kalenderjaar twee authentieke re-

gisters ingericht en bijgehouden, afzonderlijk voor dopen, trouwen en

begraven. Beide registers worden genummerd 'l' en'2'en op ieder blad

geparafeerd. Alle akten worden achter elkaar en zonder een regel open

te laten in elk van de twee registers ingeschreven en ook in beide door de

betreff ende personen ondertekend.
In de doopakte komen te staan: geboortedag (en niet, zoals de verorde-
ning uit 1539 eist, ook nog het uur), namen van het kind, ouders, peteÍ

en meter; de akte wordt in beide registers gesigneerd, zowel door degeen

die de doop verricht als door de vader (s'il est présent) en peter en meter;

wanneer er mensen zijn die niet kunnen tekenen - hetzij door analfabe-

tisme hetzij door afwezigheid - dan moet daarvan in de akten aanteke-

ning worden gedaan: 'et à l'égard de ceux qui ne sauront ou ne pourront
signer, il sera fait mention de la déclaration qu'ils en feront'. In geval

van een nooddoop - nergens staat overigens opgetekend binnen welke

tijd een pasgeborene in de regel wordt gedoopt - zijn er twee mogelijk-

heden. Dient de pastoor of een andere kerkdienaar de nooddoop toe,

dan tekent deze de doop terstond aan in beide registers. Doet de vroed-

vrouw of iemand anders de nooddoop, dan is deze verplicht hiervan on-

verwijld kennis te geven aan de pastoor, die nog altijd de ambtenaar van

de burgerlijke stand is en die de doopakte dan ook registreert. In het

laatste geval wordt de akte mede ondertekend door de vroedvrouw.
De huwelijksvoltrekking wordt behalve door ouders, familie en beken-

den bijgewoond door vier getuigen. In de trouwakte worden opgenomen

de namen, voornamen, leeftijd, woonplaats en'qualités' (waarschijnlijk
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beroep) van de huwelijkspartners, de verklaring van toestemming van

de ouders en verder de personalia van de getuigen. Zijn deze familie van

bruid en bruidegom, dan tevens de graad van verwantschap en van
moeders of vaderszijde. De akten worden in beide registers ondertekend
door de pastoor en degenen die in het huwelijk treden, samen met de vier
getuigen. Inschrijving van de trouwakten, welke niet op losse blaadjes
geschreven mogen zijn, gebeurt in de registers van de plaats waar het

huwelijk wordt gesloten.

De akten van begraven bevatten de dag van overlijden, naam, beroep en

leeftijd van de overledene; uit het feit dat de Déclaration van 1736 in
artikel 10 expliciet stelt'mëme à l'égard des enfants, de quelque àge que

ce soit' dat de ouderdom precies opgegeven moet worden, leiden wij af
dat veelal zal worden volstaan met de notitie'kind'zonder nadere leef-
tijdsaanduiding. De akten worden gesigneerd door de pastoor en twee
van de naaste familieleden of vrienden. Kan een van hen om welke reden
ook niet tekenen, dan dit ook in deze akten weer erbij schrijven.
Bij het transporteren van een overledene naar een andere gemeente be-
staat bij een niet voldoende strak georganiseerd registratieapparaat de
kans dat fouten in de sterftestatistiek insluipen, al is het maar dat één

zelfde overledene in de begraafboeken van twee gemeenten wordt neer-
geschreven: de gemeente waar hij is overleden en die waar hij wordt be-
graven. Lodewijk XV voorziet in deze abuizen door te eisen dat bij ver-
voer van een lijk buiten de parochie dit vervoer in de akte wordt ver-
meld en dat de akte vervolgens wordt geboekt in de kerkregisters van de
parochie waar de begrafenis plaats vindt - en dus niet ook nog in de
gemeente waar de persoon gestorven is.

Wordt iemand dood gevonden - en dat zal vroeger niet minder vaak
voorgevallen zijn dan in onze tijd - of is er een niet natuurlijke dood of
een vermoeden van geweld, dan is de begrafenis, net als tegenwoordig
met toestemming door de officier van justitie, enkel mogelijk door
middel van een geschreven verklaring van het openbaar ministerie: 'ne
pourront ëtre inhumés qu'en conséquence d'une ordonnance du lieute-
nant criminel'. Het proces verbaal met'toutes les circonstances ou ob-
servations qui pourront servir à indiquer ou à désigner l'état de ceux
qui seront ainsi décédés, et de celui oà leurs corps morts auront été
trouvés' wordt gedateerd en toegevoegd aan de akte, welke akte ten
laatste wordt overgeschreven in de beide parochiebegraafboeken.

Deze laatste bepalingen betekenen voor de statistiek der overledenen
zonder meer winst, omdat veel van de doodgevonden bodies niet aan

een kerkelijke teraardebestelling toekomen en om die reden eenvoudig-
weg in de betreffende boeken zullen mankeren.
Dat behalve de 'trouvés morts' ook een groot aantal met naam en toe-
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naam bekende Fransen geen rooms-katholieke ceremoniele uitvaaí
krijgen, concluderen wij uit artikel 13 van Lodewijks verordening, en de

wetgever weet lilat dat voor de registratie betekent: incomplete begraaf-

boèken en missers in de sterftestatistiek. Hier treedt voor de zoveelste

maal de visie van de maker van dit achttiende eeuwse registratieregle-
ment aan de dag, als wordt gestiptrleerd dat voor het begraven van al

diegenen'auxquels la sépulture ecclésiastique ne sera pas accordée' toe-

stemming van de politierechter nodig is, welke schriftelijk wordt vast-

gelegd in een ordonnance.
In de lopende kerkelijke begraafregisters zullen de namen van déze

doden nooit prijken, dwz in het totaal per kalenderjaar ontbreken, maar
op de griffie zal voor de ordonnances, waardoor de politierechter het

verlof tot begraven voor deze'onkerkelijken' afgeeft, een speciaal re-
gister worden ingericht en bewaard, en dat dit overheidsregister een

erkend register is en gelijkwaardig aan de gebruikelijke parochieregisters,

blijkt uit de toevoeging in hetzelfde artikel, nl dat ook uit deze griffie-
boeken aan geinteresseerden tegen betaling uittreksels kunnen worden
afgegeven.

Het registratiereglement van Lodewijk XV is een goed geconcipieerde

en in de praktijk hanteerbare instructie en behalve de hierboven gerefe-

reerde headlines worden ten overvloede regels gegeven ingeval men te

maken krijgt met minder voor de hand liggende eventualiteiten, zoals het

registreren van dopen, trouwen en begraven in hulpkerken, seculiere of
reguliere gemeenschappen en in ziekenhuizen, of hoe te handelen met de

lopende boeken bij opvolging of overlijden van de pastoor of diens waar-

nemer. Het gehele stuk is de moeite van het bestuderen waard, men raad-

plege daartoe de volledige tekst van de Déclaration van 9 april 1736,

zoals die te vinden is in het overzicht van oude Franse wetten door

Isambert (4.26).

Dat het de wetgever meer dan ooit ernst is om een sluitende bevolkings-

boekhouding tot stand te brengen, blijkt uit de waarneming dat verge-

leken met de pogingen in de voorafgaande eeuwen deze maal het net

rond de kerkelijke registratie wel heel strak wordt aangehaald. Weinig

wordt aan het toeval, inclusief de willekeur van de registrator loci over-
gelaten en wanneer zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar
alle dubbels van de parochieboeken bij de griffie gedeponeerd zijn, moet

de overheid beschikken over vital statistics welke een minimum aan

fouten en daardoor een representatief beeld van de Franse bevolking

in het midden van de achttiende eeuw garanderen.

Helaas zijn de Franse pastoors als ambtenaar van de burgerlijke stand

niet onfeilbaar - de door hen ingevulde en ingeleverde registers zijn
navenant, om nog maar niet te spreken van de geestelijken die nalaten
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of botweg weigeren om hun boeken bij de magistraat te komen inleveren:
in sommige plaatsen zijn de registers van bepaalde kalenderjaren, ook
de dubbelen helemaal zoek. Rome en dus zeker de plaatselijke kerken
zijn nog altijd niet genegen om inmenging van de wereldlijke autoriteit in
de kerkelijke registratie te accepteren en zelfs koning Lodewijk XV met

zijn gestoken instructie is nog steeds niet bij machte om het getij van

openlijke'négligence du clergé'te keren en de registratie van huwelijken,
geboorte en sterfte te uniformeren en uiteindelijk te seculariseren - daar

is een revolutie voor nodig.
De eerlijkheid gebiedt hier onmiddellijk aan toe te voegen dat Lodewijk
XV ook weer niet zo nobel en machtig is dat hij het principaat van de

clerus op het terrein van de burgerlijke stand zonder ophouden bestookt
en daarbij tegelijk het geld dat de kerk hem zo nu en dan vrijwillig af-
staat in de waagscha al zet. De koning weerstaat de druk van Rome dan

ook niet altijd en op die momenten verscherpt hij de maatregelen tegen

de niet-katholieken: het edict van 1.724, dat vaststelt dat zij die gestorven

zijn na de laatste sacramenten geweigerd te hebben op een tenen horde
naar de vuilnisbelt gevoerd worden, is daar een prachtig voorbeeld van.

Ex Politicis & Ecclesiastrcrs - Na het afzweren van Philips II als sou-
verein is voor Nederland de kans op centralisatie van het bestuur voor-
lopig verkeken en het gezag komt weer te liggen in de handen van de

afzonderlijke gewesten: dat zijn de provincies Holland, Zeeland, Utrecht,
Gelderland, Overijsel, Friesland en Groningen en het landschap Drenthe,
de Generaliteitslanden welke rechtstreeks onder het bestuur van de

Staten-Generaal staan uitgezonderd. Al deze gewesten maken de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden uit, de statenbond met als eerste grond-
wet de Unie van Utrecht, die van 1581 tot in het jaar 1795 blijft be-

staan.

Wanneer het algemeen bestuur al opgedeeld is in provinciale en over-
wegend stedelijke reglementen, wat mag men dan voor de legalisatie van
de gezondheidszorg en zeker voor die van de registratie van huwelijken,
geboorte en sterfte nog aan uniformiteit (dank zij overheidsingrijpen in
de kerkelijke registratie) verwachten? Weinig en op zijn hoogst een ver-
knipte landkaart van plaatselijke en regionale regelingen, welke in ieder
geval niet door een centraal geleid ambtenarenapparaat worden uitge-
voerd.
Dat de versnippering tot aan het einde van de achttiende eeuw inderdaad
groot blijft, bewijst de latere commissaris tot de zaken der geneeskundige

staatsregeling, J. van Heekeren met zijn in t799 voltooide'Verzameling
der Voornaamste Zaaken Betreffende het geene bij onderscheidene Re-
geeringen in deeze Republiek omtrent de Genees- Heel- Vroedkunde en
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Artsenijmengkunde gestatuëerd is'. Wat opvalt en in dit verband reeds

de moeite van het vermelden waard, dat is dat in al die 45 met de hand
geschreven pagina's maar éénmaal de registratie door de overheid ter
sprake komt en wel in het voorschrift dat 'Vroedvrouwen moeten aan-

teekening houden en ijder maand opgeeven hoe veele Kinderen zij ge-

haald hebben', zoals dat is gegeven in een ordonnantie van Rotterdam
van 10 april 1759 en in Zutfen in een instructie van 5 juni 1778 envan
11 november 1789.
In Holland enZeeland, waar zich tegen het einde van de zestiende eeuw

de godsdienststrijd tegen Spanje concentreert, zijn in de Politieke Or-
donnantie van resp. 1580 en 1583 het huwelijksrecht en het erfrecht,
dwz het grootste deel van het gewestelijke privaatrecht gecodificeerd
(Gerbenzon 1969). De Politieke ordonnantie regelt uniform voor de

provincie de vorm van het (burgerlijk) huwelijk - ieder huwelijk worde

op straffe van nietigverklaring 'gesloten' hetzij door de predikant hetzij

door de overheidsdienaar, maar de registratie van de voltrokken huwe-
lijken door een van de twee erkende ambtenaren wordt er niet in ge-

regeld, en dat terwijl baljuw en mannen van Rijnland in 1576 al een

systeem van verplichte registratie van huwelijken in praktijk brengen en

bijvoorbeeld Amsterdam in 1578 Commissarissen van huwelijkse zaken

aanstelt, die aantekening houden van de verloofde paren in de stad -
dopen en begraven komen in het stuk helemaal niet voor.

De gouden eeuw begint voor de burgerlijke stand weinig rooskleurig, de

overheid blijft in gebreke om zijn burgers een reglement aan te bieden,

dat een onafhankelijke registratie van huwelijken, geboorte en sterfte

garandeert, ongeacht godsdienst, leeftijd, geslacht of wat ook. Het is
daarom een geluk dat de hervormde kerk, die in Holland na de refor-
matie de rol van de roomse overneemt, zo duidelijk haar mening uit-
spreekt en zwart op wit neerlegt dat de burgerlijke autoriteit verantwoor-

delijk en de wetgever is voor zaken, welke niet puur kerkelijk zijn - en

dat is de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte zonder twijfel -
en dat deze kerk niet meteen berust in de négligence du magistrat, zoals

wij met een toespeling op de négligence du clergé in Frankrijk het uit-
blijven van (krachtige) overheidsmaatregelen op het punt van de burger-

Iijke stand willen betitelen, maar zelf 'tot memorie der Predicanten als

des gemeynen volckx' dergelijke besluiten neemt en zelfs het samen-

stellen van een landelijk ordonnantieboek bepleit, met als uiteindelijk
doel uniforme bepalingen voor de in feite nog altijd kerkelijke registratie

'waernae hen alle Gemeenten ende Dienaren des woordts sullen regu-

leren'.
Het heeft er de schijn van dat de overheid van haar kant blij is met zo'n

krachtige stem uit de kerk en dat zij met een gerust hart de organisatie
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van de kerk (en daaronder de registratie van dopen, trouwen en be-

graven) aan de synoden overlaat, doch niets is minder waar. Immers een

volledige self-government van de gemonopoliseerde kerk is ook be-

denkelijk en daarom laten de verschillende gewesten door hun eigen

ambtenaren kerkordeningen opstellen (bijv. Holland enZeeland 1576;
Holland 1583; Utrecht 1590). Aan de andere kant lijkt de magistraat

ook wel weer tot samenwerking bereid, maar de verstandhouding tussen

kerk en staat wordt er niet beter op en dat is wellicht een van de redenen

dat de kerkelijke \ryetten, die in 1591 weliswaar op last van de Staten

van Holland, maar door een gemengde 'vergadering van politieken en

ecclesiastieken' ontworpen worden, toch niet de algemene goedkeuring

verwerven en in veel plaatsen juist ongeregeldheden uitlokken. Trou-
wens ook de nationale synode van 1618 en 1619 in Dordrecht, die

wordt bijgewoond door vertegenwoordigers der Staten-Generaal en der

vaderlandse kerken - ex Politicis & Ecclesiasticis - brengt nog altijd
geen algemene geautoriseerde kerkordening voor de gehele Republiek

der verenigde Nederlanden.
Een algemene registratie van huwelijken, geboorte en sterfte, door de

Staten-Generaal geregeld en door een desnoods gemengd, dwz politiek-
kerkelijk, maar in ieder geval centraal geleid ambtenarencorps uitge-
voerd, hoort tot aan de Bataafse omwenteling niet tot de mogelijkheden
en de twee eeuwen die volgen op het bekend maken van de Politieke
ordonnantie geven dan ook een bonte mengeling te zien aan voorschrif-
ten, uitgevaardigd afwisselend door de synodale en burgerlijke overheid,
veelal plaatselijk en hooguit gewestelijk, met als gunstige uitzondering
het Echtreglement van 18 maart 1656, een huwelijkswetgeving die voor
de Generaliteitslanden en dus door de centrale regering, de voltallige
Staten der geunieerde provincien is vastgesteld.

Alle in de loop der jaren verworven mogelijkheden van officiele huwe-

lijksvoltrekking en dito registratie: door de magistraat, commissaris van

huwelijkse zaken of kerkeraad, zijn samengebracht in het Echtreglement
van 1656 en deze bepalingen - voor die dagen een perfecte en uniforme
trouwwetgeving - blijven in een groot deel van ons land van kracht tot
de invoering van de code Napoléon; de volledige tekst is te vinden in het

Groot Placaatboek van Cau, deel II, 's-Gravenhage 1664.

Drie geboden, toestemming van de ouders voor minderjarigen (ongens
onder 25, meisjes beneden 2O jaar), de huwelijkssluiting openbaar -
hetzij op het gerecht hetzij in de kerk, maar niet in een particulier huis -
en nietigverklaring als uiterste straf zijn bekende maatregelen. Voor de

registratie van de huwelijken is van belang dat zowel de ambtenaar als de

predikant een huwelijksboek verzorgen en dat zij daarin niet alleen 'de

namen, toenamen en qualiteiten van Bruidegom en Bruid, en de woon-
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of residentieplaatsen' aantekenen, maar ook alles wat verder 'zo daag-
lijks omtrent de inschrijvingen en het geven van geboden of solemni-
satie van huwelijken'voorvalt en dit alles heel duidelijk gesteld'om altijd
te kunnen dienen van bericht, dien en daar het van noode zijn zal'.
Het groot-gewestelijk Echtreglement is wat de registratie betreft niet op
één lijn te stellen met de puntige instructie in de Déclaration van 1736
van Lodewijk XV, maar de zorg is er niet minder om en bijv. een heel
geslaagde en practische oplossing bedenkt de wetgever voor het in
officio zoekraken van het wettige bewijs(materiaal) van getrouwd tezijn,
of dit nu gebeurt door oorlog, brand of alleen maar als gevolg van on-
achtzaamheid in het registreren dan wel het conserveren, en wel door
onmiddellijk na de trouwplechtigheid aan de getrouwden - de rijken
tegen betaling en de armen om niet - een 'trouwbrief in het voorge-
schreven model mee te geven met de bedoeling deze te bewaren en als

een soort boterbriefje de betrokkenen 'ten allen tijden en in alle ge-

Iegenheden te kunnen dienen naar behooren'.

Overziet men alle maatregelen, welke in de 17e en 18e eeuw op het
punt van de registratie van dopen, trouwen en begraven genomen wor-
den, of dat gebeurt in de talloze particuliere, provinciale en nationale
synoden of door stedelijke en gewestelijke regeringen en sporadisch door
de Staten-Generaal, dan ontstaat een indrukwekkende verzameling, vele
malen de omvang van de statutenverzameling door J. van Heekeren,
maar desondanks een lijst van incidentele, versnipperde en voor het
overgrote deel kerkelijke voorschriften, welke het best zijn samen te
vatten onder de noemer: praegouvernementele, niet geseculariseerde of
geuniformeerde en in ieder geval niet landelijke registratie van de bur-
gerlijke staat van personen.

Het heeft geen nut op deze plaats al die reglementen de revue te laten
passeren, op vele punten stemmen zij toch weer overeen en het is veel
effectiever om deze paragraaf. over de min of meer gereglementeerde
registratie te besluiten met een keuze uit de meest opvallende en karak-
teristieke bepalingen en om alle andere pogingen om orde en eenheid te
brengen in de doop- trouw- en begraafboeken op te nemen als toelich-
tingen op dit hoofdstuk. De toelichting 4.27 geeft een opsomming van
een aantal synodale uitspraken en instructies, toel. 4.28bevat een paaÍ
registratievoorschriften uit de kerkelijke wetten, die op last van de
Staten van enkele provincies zijn opgesteld, terwijl toel. 4.29 tenslotte de
weinige verordeningen memoreert, welke de burgerlijke autoriteit zelf
op het terrein van de boekhouding van huwelijken, geboorte en sterfte
opstelt en verplicht om na te komen.

Het gros van de kerkelijke wetten, ook die op last van de Staten ont-
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rryorpen, handelt over dopen en het doopboek; trouwen en begraven, in-
clusief de statistiek ervan, zijn veeleer de zorg van de regering. Alleen
de regering, in bijzonder de generale Staten, neemt weinig actie en dit
(blijven) ontberen van enige sanctie van de zijde van de overheid is er

mede de oorzaak van dat de naleving van de synodale besluiten in alle

geunieerde provincien te wensen overlaat. Op de Rotterdamse kerk-
vergadering van het jaar 1605 bijv. wordt de predikanten voor de zo-
veelste keer opgedragen om doopboeken in te richten'gelijck in sommige

kercken geschiet ende in synodo nationali is geresolveert', en dan gaan

wij maar voorbij aan de accuratesse van de kerkdienaren die de doop'
boeken al wel bijhouden.
Het doel van de optekening van dopelingen is in het merendeel der ge-

vallen de toelating tot het avondmaal, in het geval van de doop bij
ouderen - outjarige en ook wel bejaarden genoemd, maar dan worden
bedoeld de niet meer jonge kinderen en niet zoals tegenwoordig alleen

de boven-65-jarigen - is het kunnen aangaan van een wettig kerkelijk
huwelijk de achtergrond, maar op de particuliere synode van 1581 in
Rotterdam horen wij toch een politieker geluid, nl de motivering dat het
nauwkeurig optekenen van dopelingen civielrechtelijke betekenis en

consequenties heeft: 'opdat het ouderdom der kynderen, de namen

heurer ouders ende heur borgerrecht, alles tot civilen saecken dienende,

uut de opschryvinge der gedoopten kynderen bewesen moge werden. Is
daeromme noodich hier ordre op gestelt te worden'.
Geen enkele keer zijn (medisch)demografische motieven de drijfveer,
ook niet wanneer gevraagd wordt om behalve de gebruikelijke informatie
als de namen van dopeling, ouders en getuigen en het tijdstip van de

doop ook de dag (en de plaats) van de geboorte in het doopboek op te
nemen, zoals in 1595 in de Kerkordening van Groningen en Omme-
landen (afb. 4.12) en twee eeuwen later door de Staten van Holland bij
Resolutie van 15 juni 1792, die letterlijk de volgende aantekening ver-

langen: 'volgens opgave der Ouders of Getuigen', gevolgd door de

notitie:'gebooren den. . . te . . .'.
Een andere zaak waarover de afgevaardigden naar de synoden zich meer

dan eens het hoofd breken is het dopen door de vroedvrouw, naar de

kanonieke regels van het Decretum Gratiani een geldig sacrament, al is
het een nooddoop, volgens de reformatorische kerk daarentegen letterlijk
een nooddoop (ga-doop, gaetdoopen), dwz een niet geldige doop, precies

als wanneer een priester de kleine doopt maar dan zonder kerkelijke
ceremonie, zodat een kind dat door een vroedvrouw gedoopt is over-
gedoopt moet worden. Dat dit laatste tot dubbelnotities en dus tot dub-
beltellingen aanleiding geeft lijdt geen twijfel, net zo min als in het geval

van 'sommige Loopers, die hare Kinderen, om vele Pillegiften te ver-
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krygen, twee ofte driemaal laten Doopen' (art. 12 nationale synode
's-Gravenhage 1586) of legio andere al dan niet gesignaleerde en nauwe-
lijks uit te roeien misbruiken bij het (boeken van) dopen en vanzelf-
sprekend ook van trouwen en begraven.
Het feit dat de Staten van Holland op 10 maart 1594 officieel de vroed-
vrouwendoop verbieden neemt niet weg dat het dopen door de vroed-
vrouw - en zeker op het platteland - gewoon doorgaat en dat bijv. in
het jaar 1620 op de provinciale synode te Gouda de vraag aan het
forum voorgelegd wordt: 'of men de kinderen sal doopen, die sonder
bescheit alleen van de vroetvrouwen ten doop gebracht werden?', alsof
het om een kersvers probleem zou handelen dat nog niet eerder op de

agenda van de een of andere synode is voorgekomen. In de placaten van
20.9.1636 en van L6.10.1642 verbieden ook de Staten van Zeeland de

vroedvrouwendoop. Het zou overigens een wijzer besluit geweest zijn
om de doop door vroedvrouwen toe te laten en er een verplichte ge-

boorteregistratie aan te verbinden, maar zelfs in onze dagen gaat dit
laatste niet van een Ieien dakje.

De greep van de overheid op de bevolkingsboekhouding is zwak en haar
aandeel mager; toch houdt de regering zich op gezette tijden duidelijk
bezig met de burgerlijke staat van personen of misschien moeten wij
zeggen dat de zaakvanhuwelijken, geboorte en sterfte de regering bezig-
houdt, zodat deze afgezien van het functioneren van de kerkelijke regi-
stratie zo nu en dan eigen reglementen moet opstellen en opleggen. In
ieder geval is het aantal wettelijke registratiebepalingen schaars en de

sanctie van de centrale overheid op de executie ervan gering. En wat
wij evenmin uit het oog moeten verliezen, dat is de onverkwikkelijke
maar reële kwestie - in de l7e en 18e eeuw actueler nog dan vlak voor
het jaar 2000 - nl dat geen enkele burger de grondwettelijke zekerheid
heeft dat de overheid en het leger ambtenaren dat in naam van die over-
heid opereert alle informatie, welke men verplicht is te geven, uitsluitend
en alleen gebruikt voor het voorgewende of veronderstelde doel en dat
zij de private gegevens niet misbruikt voor politieke of andere niet juri-
dische of civiele en in elk geval niet statistische doeleinden. ln 1971,

staan in Nederland de privacy en de geheimhouding van de geregistreer-
de feiten in het middelpunt van de belangstelling in verband met de
volkstelling en de verwerking, inclusief conservering of vernietiging van
het cijfermateriaal door het Centraal Bureau voor de Statistiek; op de
nationale synode, gehouden in 1581 te Middelburg - dezelfde ver-
gadering die beslist dat men weliswaar vrij is om de kinderen allerlei
namen te geven, maar dat men'sulke namen niet neme, die of God of
Christo eigen syn, als Emanuel, Salvator, Item van eenige ampten als
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Baptista, Engel, of die anders bygelovig syn'- wordt het nuttig geacht

dat er in de kerken een huwelijksregister bestaat en wel vooral in de

openbare kerken, dat zijn die kerken 'daer het sonder perykel is, de

namen der getrouden opgeschreven te worden', maar dat in de andere

kerken 'die om de vervolginge haer noch heimelyk houden'het inrichten
en bijhouden van enig register zal en wel zal moeten worden vrijgelaten.
Een zwaarwegend motief om veranderingen in de burgerlijke staat te

laten vastleggen is (altijd geweest) de controle op het nakomen van de

een of andere belastingplicht. In de Ordonnantie van het Middel op het

Trouwen en Begraven van 26 october 1695 schrijven de Staten van
Holland en West-Friesland als een soort memorie van toelichting'Dat
Wy tot verval van de lasten van den jegenwoordigen Oorlogh genecessi-

teert zijnde geweest, de Comptoiren van het Gemeene Landt te be-

swaren met importante Capitalen op Lijf-Renten en Interessen, genego-

tieert tot een Fonds' enz. en om daarom in te stellen een belasting op
degenen die binnen het gewest'sullen komen te Trouwen, Begraven of
vervoert te werden'enz. In de Ampliatie van 3 december 1695 worden
de diverse artikelen nader gepreciseerd.

Zowel huwelijken als overlijden moeten worden aangegeven, aanvanke-

lijk bij de kosters en doodgravers van de kerken en later rechtstreeks bij
de secretarissen van de steden en dorpen, zijnde de eigen woonplaats
van de trouwlustigen of van de overledene. Van de aangifte wordt een

akte opgemaakt en de Quitantie van den ontfangh - want daar gaat het
om - wordt op het voorgeschreven formulier, het Billiet van aengevinge
aangetekend, of op dat wegens het Middel van Trouwen ofwel op het
biljet wegens het Middel van 't Begraven (afb. 4.13). De controle op
deze directe belastingheffing: 'om verseeckerdt te wesen vande exacte
practijcq van het voorschreve Middel', gebeurt door in het 11e artikel
van de Ampliatie aan de gravenmakers op te dragen om'praecise alle

weecken' en dit krachtens de belastingwet, nl het 49e artikel van de

ordonnantie op de veertigste penning en de collaterale successie, aan de

bovengenoemde secretarissen op te geven 'de Persoonen, die binnen
haren bedrijve die weeck gestorven zijn, en t'elcken nasien of het recht
van dien volkomen is betaeldt'.
Indirect zijn deze kohieren nauwkeurige en ongetwijfeld stipt bijgehou-
den registers van huwelijken en begraven, maar zij zijn nu eenmaal niet
als zuiver medisch-demografische activiteit opgezet. Wel op de bevol-
kingsstatistiek gericht is de Resolutie van de Staten van Holland van 15
juni L792 - dezelfde die het opnemen van de geboortedag in het doop-
boek eist - nl om de trouw- en doopboeken voortaan in tweevoud bij
te houden en gescheiden te bewaren. Merkwaardig en tegelijk spijtig is
echter wel dat deze overheidsmaatregelen nog altijd alleen maar gelden
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voor de kerkelijke registratie, en dat blijkt duidelijk uit de originele
tekst, welke is afgedrukt in het Groot Placaatboek, deel lX, L796, en

wel dat het verzorgen van dubbele registers moet geschieden 'niet alleen
door de hervormde Kerkenraaden, maar algemeen, door alle Gesind-
heden', en daarbij wordt met geen woord gerept over dezelfde registratie
door een regeringsapparaat, of het moest zijn dat de ambtenarenregi-
stratie in die jaren reeds in duplo werd uitgevoerd en alleen die door de

kerken nog niet, maar deze laatste veronderstelling is een onwezenlijke
droom.
In het tijdperk van de praegouvernementele registratie gaat de burger-
lijke overheid al dan niet uit eigen beweging en met meer of minder
resultaat meedoen op het terrein van de tot nu toe kerkelijke registratie
van trouwen, dopen (geboorte) en begraven (sterfte). De motieven om de

burgerlijke staat van personen nauwkeurig en volgens uniforme in-
structie vast te leggen lopen nogal uiteen: zij zijn zuiver kerkelijk (toe-
lating tot het avondmaal, lidmatenregistratie, het kunnen aangaan van
een wettig kerkelijk huwelijk), belastingtechnisch (middel op het trouwen
en begraven), militair (incidentele manschappentellingen) en voor een

aanzienlijk deel civielrechtelijk (doopbewijs, trouwbrief, uittreksel uit
het overlijdensregister in verband met het erfrecht).
Puur statistische of demografische overwegingen spelen vóór de negen-
tiende eeuw bij het boeken van huwelijken, geboorte en sterfte, ondanks
de opkomst van de statistiek als discipline, althans in Frankrijk en Ne-
derland nauwelijks mee. Een prijzenswaardige uitzondering vormt het
besluit van de Staten-Generaal van 1. L december t675, om de medici en

het verplegend personeel van de militaire hospitalen te verplichten ge-

regeld opgave te doen van het aantal zieken in elk hospitaal, met daarbij
'de qualiteit van hunne ziekten of ongemakken' (afb. 4.L4).De proce-
dure, dat de intendant van het hospitaal deze gegevens dagelijks rappor-
teert aan de generaal of de bevelvoerende officier'met behoorlijke uit-
drukking onder welke Compagnie dezelve Zieken en Gekwetsten zijn, en

waar dezelve gevonden worden'- inclusief de niet genoemde maar on-
getwijfeld bedoelde mogelijkheid om de populatie van zieken van dag tot
dag te kennen en te volgen - past in een modern opgezette en uitge-
voerde morbiditeits- of ziekteverzuimstatistiek, al zal de betrouwbaar-
heid van deze militaire ziektestatistiek, misschien niet in de aantallen
maar wel wat betreft de specificatie in ziekteoorzaken te wensen over-
laten, wanneer wij alleen al denken aan de onzekerheden over het exact
definieren en coderen van de ziekten en ongevallen, waar de huidige
ziekteverzaimstatistiek nog altijd mee te kampen heeft.
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Gouvernementele registratie
De Franse monarchie gaat stap voor stap de rooms-katholieke kerkelijke
registratie te lijf met een paar gave instructies; de laatste in de serie, de

Déclaration van 9 april 1736 garandeert een moderne, landelijk uni-
forme registratie van huwelijken, geboorte en sterfte. Desondanks

worden niet alle akten en registers even goed verzorgd, maar wat veel

discriminerender is, van bepaalde ingezetenen wordt zelfs tegen het

einde van de achttiende eeuw helemaal nooit en voor geen enkele mu-

tatie in civiele staat een akte opgemaakt en dat alleen maar door een

sedert Lodewijk XMngehamerde fictie, als zouden er in heel Frankrijk
niet anders dan katholieken, ergo katholieke registers van de burgerlijke
stand zijn. Het edict over de niet-katholieken brengt daar in november

1787 in ieder geval in theorie verandering in. De absolute gelijkstelling

van alle individuen wordt kort daarop afgedwongen door de mannen van

de revolutie.
Houdt in Frankrijk het steek(penningen)spel tussen clericaal en princi-
paal het seculariseren van de bevolkingsboekhouding tegen, in het groot-
gewest Nederland maakt een volkomen andere situatie, en wel het feit
dat het gezagniet berust bij de centrale regering maar in werkelijkheid
bij de Staten van elk van de geunieerde provincies afzonderlijk, dat de

burgerlijke overheid niet of nauwelijks blijkt te (kunnen) voldoen aan de

door de reformatorische kerk zelf bij herhaling geuite wens, om voor
civiele zaken burgerlijke wetten te maken en om garant te staan voor
(sancties op) de uitvoering van bijv. een landelijke of minstens supra.

regionale registratie van huwelijken, geboorte en sterfte.

In Nederland krijgt een nationale gouvernementele registratie kans na de

Bataafse omwenteling in 1795. Tegelijk nemen wij een nieuw geluid
waar en wel dat medisch-demografische motieven mede bepalend zijn
voor het exact optekenen en verzamelen van gegevens betreffende de

burgerlijke staat van personen. Frankrijk is echter in alle opzichten kop-
loper; in 1539 doet koning Frans I de eerste officiele aanval op de

kerkelijke registers en wanneer na de revolutie in 1789 kerk en staat

gescheiden worden en de clerus zijn hegemonie op het punt van de re-
gistratie verliest, neemt de regering onmiddellijk de verantwoordelijk-
heid over en al in 1792 verschijnt een wetgeving op de burgerlijke stand,
geldend voor alle onderdanen, ongeacht ras of godsdienst of welk onder-
scheid ook.

Le malheur de leur naissance - Al wordt Frankrijk geregeerd door een

koning en al is administratief de centrale organisatie straf doorgevoerd,
in de wetgeving is landelijk de eenheid nog ver te zoeken en wanneer wij
ons bepalen tot de burgerlijke staat van personen: lang niet alle Fransen
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hebben gelijke burgerrechten, er is niet één code civil, maar er bestaan
op zijn minst 360 kleine regionale codes, welke soms rechtskracht
hebben in een gehele provincie maar vaker nog alleen maar binnen een
gebied van veel beperkter omvang. Nationaliteit, geslacht, maatschappe-
lijke klasse: geestelijkheid, adel of derde stand, het beroep en vooral ook
ras en religie creëren een hele serie ongelijkheden en brengen evenzovele
gelegaliseerde wiggen aan tussen al diegenen die het Franse grondgebied
bewonen. 'Les personnes sont séparées non seulement par la fortune et
par les moeurs, mais par les lois elles-mèmes', aldus Sagnac in zijn boek
Législation civile de la Révolution Frangaise.
De Joden in de Elzas worden min of meer beschouwd als lijfeigenen; zij
moeten geld neertellen bij het binnenkomen van de steden en zij betalen
een verblijftax, zoiets als een toeristenbelasting; zij mogen geen grond
kopen, wel huren en bewerken maar zonder de hulp van christenknechts;
voor trouwen hebben zij speciale toestemming nodig.
Een andere groep out-casts zijn de toneelspelers. De kerk beschouwt het
theater als een leerschool voor het verderf, 'une école de corruption,
moins propre à purifier les passions qu'à les exciter' en de acteurs, ook
de katholieke zijn het kind van de rekening: wordt aan hen de - ver-
plichte - kerkelijke huwelijksinzegening geweigerd, dan is er geen enkele
andere manier om wettig een verbintenis aan te gaan, of de pastoor moet
de comédien trouwen onder de naam van musicien, maar dan weet hij
dat hij zijn kanonieke boekje te buiten gaat.

De Franse wetgeving in de zeventiende en achttiende eeuw houdt enkel
rekening met katholieken. De katholieke godsdienst is de enige erkende
godsdienst, het huwelijk is contract en sacrament tegelijk en alle onder-
danen, katholiek en niet katholiek, moeten hun huwelijken en bijv. de
geboorte van hun kinderen aangeven bij katholieke pastoors en laten
registreren in katholieke parochieboeken. De protestanten in de mo-
narchie bestaan niet, dwz zij hebben geen civiele staat: hun huwelijken
zijn onwettig en hun kinderen bastaarden. Zo is de situatie tot in 1787 ,

want in dat jaar geeft koning Lodewijk XVI alle protestanten en met hen
alle andere inwoners die niet tot de sacramenten van de kerk worden
toegelaten officieel en wettelijk hun burgerlijke staat.
Wij moeten niet langer dulden dat onze wetten deze mensen nodeloos
straffen alleen om de 'malheur de leur naissance' en wij mogen hen
evenmin het natuurlijke recht ontzeggen 'de faire constater leurs nais-
sances, leurs mariages et leurs morts' en om net als alle andere, katho-
lieke ingezetenen de vruchten te plukken van die registratie. Dit is in het
kort de verantwoording welke koning Lodewijk XVI in november 1787
meegeeft aan zijn Edit concernant ceux qui ne font pas profession de la
religion catholique, 37 artikelen die in feite het zoveelste Franse regle-

144



ment vormen met preciese richtlijnen voor de registratie van huwelijken,
geboorte en sterfte van alle - niet katholieke maar evengoed de katho-
lieke - Fransen (4.26).
Veel uit het edict stemt overeen met wat Lodewijk XV in 1736 ten aan-
zien van de doop, trouw en begraafboeken voorschrijft, maar het regle-
ment als geheel is toch al weer een halve eeuw (denken) progressiever

en het verhindert de RK kerk in elk geval nog langer de alleenheerser te
spelen in het vaststellen en vastleggen van de civiele staat van personen.
De pastoor is niet meer alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand,
artikel 9 bepaalt bijv. dat bij de aangifte van een huwelijk partijen zelf
kiezen of de afkondiging ervan gedaan wordt door de pastoor dan wel
door een onpartijdige overheidsfunctionaris, een ambtenaar van het
gerecht van de woonplaats van een van de candidaten. De pastoor doet
de afkondiging à la porte de l'église - zonder daarbij de religie te
noemen! - en hij plakt een afschrift aan aan de kerkdeur: 'après qu'elles
auront été faites, affichées à la porte des églises' (art. 10). De ambtenaar
van justitie leest de bekendmaking op drie zondagen of een feestdag bij
het uitgaan van de mis, in de aanwezigheid van de rechter. Het geschrift,
in werkelijkheid de ondertrouwakte bevat de namen en'qualités'van
partijen met onderaan de datum van afkondigen en of het de eerste,
tweede of derde maal is, en het wordt tenslotte gesigneerd door de
rechter en de griffier. Wat een nieuwigheid is en een belangrijke bijdrage
aan de openbaarheid, dat is dat na de afkondiging een leesbare copie
van de akte wordt opgehangen aan de buitendeur van de kerk: 'et copie
lisible en sera de suite affichée à la porte extérieure de l'église'- nog niet
zoals een paar jaar later verplicht wordt aan het gemeentehuis in het ons
nog altijd vertrouwde aankondigingenkastje met kippegaas (afb. 4. I 5).
Voor het eerst wordt in Frankrijk officieel de geboorte en niet meer het
dopen geregistreerd, weliswaar door middel van de doopakte, wanneeÍ
het kind gedoopt is en anders doordat de vader en twee getuigen tegen-
over de rechter de geboorte verklaren, mogelijk ook, bij afwezigheid van
de vader, door vier getuigen die op gezag van de moeder komen ver-
klaren dat het kind geboren is, dat het gedoopt is en dat het een naam
gekregen heeft.
In dit edict over de niet-katholieken wordt ook niet langer het begraven
aangetekend, maar het overlijden en de plaatselijke overheid is zelfs ver-
plicht om voor de teraardebestelling van deze andersdenkenden een ge-
schikt terrein binnen de gemeente aan te wijzen en dit te beschermen.
Aangifte van het overlijden kan ook nu gedaan worden bij de pastoor en
bij de rechter; beiden maken een overlijdensakte op en schrijven deze in
tweevoud in in de daarvoor bestemde registers: de pastoor als vanouds in
de begraafboeken: 'sur les registres ordinaires des sépultures', de rechter
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in speciaal daarvoor gemaakte overlijdensregisters. De wetgever wijst er

echter met klem op dat die ingezetenen, die zich distantieren van de

rooms-katholieke diensten en nu de mogelijkheid hebben om hun ver-
scheiden onpartijdig te laten vastleggen door de overheid, dan ook con-
sequent dienen te zijn en niet toch de roomse gebruiken overnemen,

zoals het voor de woning opbaren van een overledene of het hardop
bidden in de begrafenisstoet.
IJet zal ongetwijfeld prestige zijn dat Lodewijk XVI net als zijn konink-
lijke voorgangers een registratiereglement op zijn naam heeft, maar dit
edict is zeker een moderne versie van de eerdere documenten en zo goed

als de laatste stap op weg naar een volledig geseculariseerde burgerlijke
stand; de complete tekst van het edict van november L787 is afgedrukt
in de verzameling van oude Franse wetten door Isambert, deel 28, 1.827.

De roomse religie blijft - hoe kan het anders - de publieke en algemene
godsdienst, maar Joden en protestanten kunnen nu tenminste legaal
voorkomen in de openbare registers en een kind, dat de malheur heeft
geboren te worden in een toneelspelersgezin, draagt niet levenslang de

ongelijkheid met zich mee van geen (bewijs van) civiele staat te beziÍÍen,
dwz voor de wet niet te bestaan. Wat wij hierbij niet uit het oog moeten
verliezen en wat de praemature vreugde over vrijheid en gelijkheid van
alle burgers tempert, dat is hetgeen wij aan het begin van deze paragraaf
opgemerkt hebben, en wel dat Frankrijk op het stuk van de wetgeving
allerminst een eenheid vormt en dat elke wet van de centrale regering
de heerlijke rechten aantast. Voor het edict van Lodewijk XVI betekent
dit, dat alle Fransen pas werkelijk (gelijke) burgerrechten hebben, als de

artikelen over de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte door alle
parlementen van het koninkrijk zijn aangenomen en geregistreerd. Dit
laatste gebeurt bijv. in het jaar 1788 door de parlementen van Parijs,
Grenoble en de Elzas, maar van Sagnac (1898) weten wij dat in 1789,
het jaar van de revolutie, nog niet alle parlementen het edict van 1787
geregistreerd hebben.

Wet op de burgerlijke stand 1792 - 1789 is het jaar van de Franse revo-
lutie, juister de Westeuropese revolutie, want al sinds het begin van de

achttiende eeuw gisten de ideeën, welke niet alleen zo abrupt Íalloze
veranderingen mogelijk maken, maar welke deze ook een reële kans op
verder existeren geven in veel meer landen dan alleen in Frankrijk. In al

die landen is ook een ontvankelijke bodem voor de pennevruchten van
de Franse filosofen Montesquieu, Voltaire en Rousseau en de ency-
clopaedisten Diderot en dAlembert, die het absolutisme van koning en

kerk en de maatschappelijke ongelijkheid aan de kaak stellen en die
wegen aangeven om aan die abuizen een einde te maken. Grote indruk
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maken in dezelfde tijd de ontwikkelingen in Engeland en de vrijheids-
oorlog en op 4 juli 1776 de onafhankelijkheidsverklaring van de Ver-
enigde Staten van Amerika met daarin de constatering van de onver-
vreemdbare rechten van de mens: 'that among these are Life, Liberty and
the pursuit of Happiness'. De beperking van de macht van het staats-
hoofd, door Willem III bij zijn kroning tot koning van Engeland in de

Declaration of rights aanvaard en het denkbeeld van John Locke om de
staatsmacht te verdelen over de koning met zijn ministers en het parle-
ment, als uitvoerende resp. wetgevende macht, passen in het raam van
vrijheid en gelijkheid, volkssouvereiniteit en trias politica.
De Franse revolutie is behalve een politieke veel meer nog een burger-
lijk-sociale omwenteling en Montesquieu onderscheidt in zijn Esprit des

lois dan ook duidelijk politieke naast burgerlijke wetten: 'Ces premières
lois leur acquièrent la liberté; les secondes, la propriété' en wat voor de
burgerlijke staat van iedere ingezetene van belang is: ógalité. Men ver-
gete ook niet de kerkelijke wetten, die maken dat zelfs de absolute
monarch niet langer baas is in eigen land of om de woorden van Rous-
seau te citeren: 'le souverain n'est plus souverain, mëme au temporel, le
vrai maitre, c'est le prétre'. In ieder geval is het nu ook de hoogste tijd
dat de religie niet langer invloed uitoefent op de wetgeving en om de-
zelfde reden moet de pastoor niet langer fungeren als ambtenaar van de
burgerlijke stand en (kunnen) beslissen over het al dan niet vaststellen en
dito vastleggen van de civiele staat van personen; dit laatste gaat alleen
de individuen, de families en de staat aan.
Een van de eerste werkgroepen uit de nieuwe Assemblée Constituante
is het Comité ecclésiastique, dat in nauw overleg met de commissie voor
de nieuwe grondwet de staat van alle burgers (en de familiebetrekkingen)
aan de eeuwenlange invloed van de kerk onttrekt en er een nieuwe
zakelijke formule voor in de plaats stelt. Wij zullen de activiteiten van de
leden van het comité en de discussies in de Assemblée niet op de voet
volgen, diverse historische overzichten en speciaal de studies van Sagnac
(sociaal) en Laferrière (uridisch) bieden daar ruimschoots de gelegen-
heid voor; zie ook de toelichting4.30.
V/at wij hier wel vermelden, is dat het huwelijk als eerste punt op de
agenda staat, dat Durand-Maillane de voornaamste rapporteur en maker
van een wetsontwerp is, dat de Assemblée de zaak van de secularisatie
van de akten van de burgerlijke stand tot tweemaal toe verdaagt, de
weerstand van de zijde van de kerk is te fel, en tenslotte dat de ideeën
en discussies desondanks doorwerken, getuige de beginselverklaring
over het huwelijk en de registratie ervan (en die van geboorte en over-
lijden) zoals staat opgetekend in titel 2, art. t'7 van de grondwet, welke
3 september 1791 plechtig wordt afgekondigd: 'La loi ne considère le
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mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira, pour tous

les habitants sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages

et décès seront constatés, et il désignera les officiers publics qui en rece-

vront et consacreront les actes'.

Het vrij en gelijk maken van (de optekening van) de burgerlijke staat van
alle inwoners hangt samen met het éénmaken, het codificeren van íIle
Franse wetten. Eén burgerlijk wetboek kan maar garant staan zowel voor
de legislatie als voor de executie van de registratie van huwelijken, ge-

boorte en sterfte, landelijk uniform door een centraal gedirigeerd en

geinstrueerd overheidsapparaat. Al bij decreet van 16 augustus 1790
gelast de Constituante het samenstellen van een algemeen wetboek van

vooral eenvoudige en duidelijke civiele wetten, welke gelden binnen het
gehele rijk. Na 3 september 1791 neemt de Législative het immense
project over en de 16e october van hetzelfde jaar nodigt het comité de

législation civile et criminelle alle inwoners van het land, Fransen en

vreemdelingen, uit om hun ideeën over de code civil kenbaar te maken.

Wij weten dat pas in het jaar 1804 alle burgerlijke wetten uit vele bron-
nen worden samengebracht in één Code civil des Frangais, welk wetboek
in 1807 gewijzigd en opnieuw afgekondigd wordt, deze maal onder de

naam: Code Napoléon.
Inmiddels zet ook de scheiding tussen kerk en staat door. De kerkelijke
bezittingen worden op voorstel van Mirabeau op 2 november 1789 ge-

nationaliseerd en de Constitution civile du Clergé maakt alle geestelijken

met ingang van 12 juli 1790 staatsburgers en diegenen die het kerkelijk
ambt uitoefenen moeten een eed afleggen - gevolg dat de verwarring
toeneemt en de gelovigen van nu af de keuze hebben tussen constitutio-
nele priesters: assermentés en zulken, die weigeren een dergelijke burger-
lijke eed af te leggen: prëtres réfractaires. De grondwet van L79l onder-
streept nog eens het gescheiden houden van wereldse en geestelijke

zaken, ten eerste door de constatering dat het huwelijk enkel nog con-
tract is en in de tweede plaats door publieke, dwz overheidsfunctionaris-
sen aan te wijzen voor het verzorgen van de akten van de burgerlijke
stand. Maar wanneer de grondwet officiers publics aanwijst en de pastoors

mogen het niet meer doen, wie moeten dan de akten van de burgerlijke
stand verzorgen: Mais à qui confier les registres de l'état civil? Het
comité de législation wijst de municipaliteiten, de gemeenten aan om dit
te doen, ook al stuit dit op verzet omdat men bevreesd is dat het strikt
uitvoeren van de reglementen in de plattelandsgemeenten alleen al door
een gebrek aan voldoende (geschoolde) mankracht in gevaar komt.
Op 10 october 1791 schrijft de minister van justitie, Duport aan de
nationale vergadering, dat de noodzaak een \ryet op de burgerlijke stand

te maken zich meer en meer doet voelen. Twee voorbeelden: De niet-
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beëdigde pastoors gaan door met het inschrijven van de akten van dopen,
trouwen en begraven van de katholieken in hun parochie, weliswaar in
dubbele registers, maar op voorstel van de bisschop van LuEon geven zij
het dubbel ieder jaar in bewaring bij een vertrouwenspersoon en niet
bij de overheid. In Parijs geven de vaders de geboorte van hun kinderen
aan bij de vredesrechters, die geen enkel recht hebben registers bij te
houden; gevolg dat een groot aantal geboorten niet voorkomt in de

officiele registers.
De Assemblée verdaagt aanvankelijk de kwestie, maar op 3 november
daaropvolgend neemt zij de motie van Baert aan, die vraagt dat het

comité de législation binnen acht dagen een rapport over deze materie
op tafel legt: Décret qui ordonne de présenter un projet de décret pour
faire constater par des officiers civils les naissances, mariages et morts.
Dit rapport wordt overigens pas de 15e februari 1792 in de Assemblée
gelezen en in de maanden erna besproken. De een wil de vredesrechters
de registratie opdragen, andere afgevaardigden de pastoors en nog ande-
ren stellen de notarissen voor, maar deze laatsten zullen zo'n extra taak
er niet gratis bijnemen en dat zou de schatkist op drie miljoen komen.
Het resultaat van alle discussies is, dat men het voorstel van het comité
overneemt en de registratie van de akten van de burgerlijke staat uit-
eindelijk toevertrouwt aan de gemeente: la commune est le berceau des

citoyens. Op 20 september l'792, twee dagen voor de republiek wordt
uitgeroepen, krijgt Frankrijk een echte Wet op de burgerlijke stand:
Décret qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens; wij
nemen dit unieke document in de oorspronkelijke tekst als bijlage 1

over.

De wet van 20 september 1792 garandeert alle Fransen een goede

burgerlijke stand. Zij draagt het bijhouden en bewaren van de registers

van huwelijken, geboorte en sterfte op aan de gemearten en de ge-

meenteraden wijzen uit hun midden een of meer ambtenaren van de

burgerlijke stand aan; plaatsvervanger is de burgemeester of een andere
aangewezen ambtenaar of gemeenteraadslid.
In iedere gemeente zijn drie aparte registers in duplo, het eerste voor de

geboorten, het tweede voor de huwelijken en een derde voor het vast-
leggen van de overlijdensgevallen. Inschrijving in een van de registers
geldt als wettig bewijs. Elk jaar wordt van ieder boek een alfabetisch
overzicht gemaakt en iedere tien jaar een verzamelregister, ook in twee-
voud. Ieder jaar worden de boeken gedeponeerd en bewaard in het
archief van het departement, de dubbels blijven in het gemeentearchief;

uit beide (archief)registers kunnen uittreksels worden aÍgegeven.

Voor de continue bevolkingsstatistiek is van belang, dat de lopende
kerkelijke en gerechtelijke boeken van dopen, trouwen en begraven
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lvorden geinventariseerd en overgebracht naar het gemeentehuis. Tot
1 januari 1793 worden de akten ingeschreven in de lopende registers.

Wanneer de bestaande registers zullen zijn afgesloten mag enkel nog de

gemeentelijke ambtenaar van de burgerlijke stand de aangiften van ge-

boorte, huwelijk en overlijden ontvangen en registreren en er zo nodig
extracten uit afgeven.

Na deze algemene bepalingen volgt een artikelgewijze instructie voor
het aangeven en boeken van huwelijken, geboorte en sterfte. Een aJ-

zonderlijke sectie is gewijd aan de ontbinding van het huwelijk en de

consequentie daarvan voor de registratie (in het trouwregister).
Aangifte van de geboorte wordt gedaan liefst door de vader en twee

getuigen: boven 2l jaar, man of vrouw (égalité voor beide sexen!) binnen
24 uur (het besluit van 1 9 december 1792 maakt er 3 dagen van). Ingeval
de vader afwezigof verhinderd dan wel de moeder ongehuwd is, dan rust
op degeen die de bevalling gedaan heeft - medicus of vroedvrouw - de

plicht om de geboorte van het kind aan te geven.

De pasgeborene wordt de ambtenaar van de burgerlijke stand in levende

lijve getoond, op het gemeentehuis of wanneer dat gevaar voor het kind
meebrengt in het geboortehuis zelf. De geboorteakte vermeldt: dag, uur
en plaats van de geboorte, geslacht en voornaam van het kind, namen,

beroep en woonplaats van ouders en getuigen. De akte wordt in twee-

voud ingeschreven in het geboorteregister en ondertekend door de vader

(vroedvrouw), de getuigen en de ambtenaar van het gemeentehuis.

Is het kind een vondeling, dan maakt justitie of politie ter plaatse proces

verbaal over het kind op en uit het afschrift daarvan maakt de ambtenaar

van de burgerlijke stand - die het kind een naam geeft - de akte op,

welke hij binnen 24 unr in tweevoud inschrijft in het geboorteregister.

Zowel van de afkondiging als van de voltrekking van het huwelijk wordt
een akte opgemaakt en een register bijgehouden. De Franse wetgever

vordert afkondiging niet vóór de kerk, zoals in het edict voor de niet-
katholieken, maar vóór het gemeentehuis door de ambtenaar en ook niet
driemaal, maar één enkele afkondiging: op zondag op het middaguur.
De akte wordt ingeschreven in een enkelvoudig register van afkondigin-
gen en bewaard in het gemeentearchief.

Wat uit het edict van 1787 wordt overgenomen, is het aanplakken van

een uittreksel uit de akte van afkondiging, alleen weer niet aan de kerk-
deur maar aan de deur van het gemeentehuis 'dans un tableau à ce

destiné'.
De huwelijkssluiting is openbaar en vindt in aanwezigheid van vier ge-

tuigen plaats in de salle publique van het gemeentehuis ten overstaan

van de ambtenaar burgerlijke stand, die onmiddellijk nadat partijen elk
met luide stem verklaard hebben: Je déclare prendre (le nom) en mariage,
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de trouwakte opmaakt, waarin voorkomen: voornamen, namen, leef-
tijd (niet de geboortedag), geboorteplaats, beroep en woonplaats van de

echtgenoten, nagenoeg dezelfde personalia van ouders en getuigen, de

vermelding van de afkondiging in de diverse woonplaatsen en voor
minderjarigen (onder 2I jaar) dan nog de toestemming van de ouders.
Deze voorschriften voor de trouwakte komen overigens zeer nauwkeurig
overeen met die, welke gegeven worden in artikel 51 van het Neder-
landse Besluit burgerlijke stand van 2l jnli 1969, Stbl. 326. De akte
wordt gesigneerd door partijen, ouders, de vier getuigen en de ambtenaar
van de burgerlijke stand en vervolgens ingeschreven in het register van
huwelijksvoltrekkingen, dat wèl in duplo wordt bijgehouden.
De wet besteedt een aparte sectie aan de ontbinding van het huwelijk,
althans wat betreft de registratie ervan. De ambtenaar burgerlijke stand
spreekt de scheiding uit: 'l'officier public prononcera que leur mariage
est dissous' en hij schrijft de scheidingsakte in, niet in een afzonderlijk
register, maar in het huwelijksregister.
Het boeken van sterfgevallen kost de Franse wetgever minder artikelen
(9) dan geboren worden (13) en trouwen (47). De procedure is een-

voudig, het overlijden dient binnen 24 tur te worden aangegeven door
twee nabestaanden of buren. Ter plaatse overtuigt de gemeenteambte-

naar zich van de dood - precies zoals tegenwoordig de gemeentelijke

lijkschouwer ingeval van crematie van het lijk - en hij maakt de akte op,
welke hij in de dubbele sterfteregisters overbrengt. De overlijdensakte
bevat: voornamen, naam, leeftijd, beroep en woonplaats van de over-
ledene, de burgerlijke staat en wanneer gehuwd of weduwe de personalia
van de echtgenoot, verder dezelfde gegevens van degenen die de aangifte
doen en van de ouders van de overledene, incl. hun geboorteplaats.

Bij overlijden in een ziekenhuis of ander tehuis is de directie verplicht
om aangifte te doen; de akte wordt in dat geval ingeschreven in het over-
lijdensregister van de woonplaats van de overledene. Bij een geweld-

dadige dood geeft de politie het verlof tot begraven af.

Overziet men de reeks gestaffelde pogingen van de Franse koningen om

de burgerlijke stand te seculariseren, dan is de wet van 20 september

t792 de kroon op het werk en een moderne instructie, welke alle Fran-
sen, ongeacht ras, godsdienst of geslacht een nauwkeurige en betrouw-
bare registratie van huwelijken, geboorte en sterfte garandeert, uitge-
voerd door een onpartijdig en centraal gedirigeerd apparaat van ge-

meenteambtenaren, en met de mogelijkheid om door middel van uit-
treksels uit de registers de burgerlijke staat bijv. in foro te bewijzen. Er is
nl een intensieve controle op de registratie door het goed georganiseerde

administratieve apparaat: begin december van elk jaar zendt het hoofd
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van het districtsbestuur de genummerde en geparafeerde dubbele re-
gisters van huwelijken, geboorte en overlijden voor het komende jaar toe

aan de gemeenten en na afloop van het boekingsjaar ontvangt dezeéén
ingevuld exemplaar van elk terug, controleert of alle akten er exact en

vooral volledig in zijn opgenomen en vervolgens zendt de districts-
administratie de boeken met de nodige op- of aanmerkingen door naar

het departement, waar alle registers in het archief opgeborgen worden.
In de volgende jaren worden deze basisregels door allerlei wetten en

maatregelen van bestuur gewijzigd en aangevuld, maar het raam van de

registratie is gegeven en de grondgedachte is tot in de huidige wetgeving

terug te vinden, ook in de Nederlandse, al wordt er al in de Bataafse tijd
een hoogst gewichtig demografisch element aan toegevoegd, nl het nauw-
keurig vastleggen en verzamelen van medisch-demografische gegevens

met als doel (het doen en laten van) de populatie als statistisch collec-
tivum te leren kennen en zo nodig te beinvloeden.

Amsterdam - De stad Amsterdam, die de omwenteling van 1795 in
revolutionaire comités voorbereidt, neemt ook na het overnemen van het

bestuur actief deel aan de veranderingen en meteen de eerste dag van de

Hollandse Vrijheid, maandag 19 januari 1795 nemen Provisionele Re-
presentanten van het Volk van Amsterdam de plaats in van de regenten
en zij formeren comités - waaronder het Comité van algemeen welzijn,
dat o.m. volksgezondheid krijgt toegewezen - aan welke comités zij in
een eensluidende order opdragen om zonder enig uitstel hun werk te
beginnen: het bestuur moet zo spoedig mogelijk tot in de kleinste onder-
delen op gang komen. Het Amsterdamse stadsbestuur, tot juni provisio-
neel, speelt ook een voorname rol bij het voorbereiden van de eerste

vergadering van de provisionele vertegenwoordigers van het volk van
Holland, 26 januari in Den Haag en het blijft een krachtige partij mee-

blazen in Holland, het gewest dat leiding zal gaan geven aan de activi-
teiten in de Bataafse republiek. Er staat de representanten veel werk te
wachten; uitgebreid verslag in de Handelingen van de Municipaliteit der

stad Amsterdam, van 19 tot 31 januari aan de hand van de acta, maar
met ingang van zondag 1 februari opgetekend door een echte journalist

- de schrijver mag de vergaderingen bijwonen en aantekeningen maken
van wat er aan belangrijks voorvalt, 'ten einde hetzelve zo veel mooglijk
is, daaglijksch, openbaar ter kennis van het Volk te brengen': in feite de

eerste gemeentelijke voorlichtingsambtenaar (afb. 4.16); wij lichten er
enkele actualiteiten uit.
Drie dagen na hun installatie hebben de acht leden van het comité van
algemeen welzijn te zorgen voor de aanvoer van vers water in de stad;
de 26e zijn er zoveel klachten binnengekomen over de inkwartiering van
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de Franse soldaten, dat de stad besluit deze in ieder geval niet meer toe

te staan in 'zulke Huizen waarin Kraamvrouwen waren of Lijken boven

aard stonden'; in de ochtendzitting van vrijdag 30 januari wordt 'de

Commissie ter Organisatie gequalificeerd, om eene generaale Opschrij-
ving van alle zodanige Ingezetenen te doen, als tusschen de 18 en 45

Jaaren oud zijn; met bijvoeging hunner naamen en toenaamen, ouder-

dom, beroep, staat, beezigheeden, bedieningen of andere middelen van

bestaan, lighaams gebreken eDz' - dit laatste doet denken aan een re-
gistratie van gehandicapten en men herinnere zich de nationale opschud-

ding in Nederland bijna twee eeuwen later over de vragen naar ziekte,
invaliditeit en voortdurende bedlegerigheid tijdens de 14e algemene

volkstelling in het jaar l97l; op 2'7 maart geeft de stad de memorie van

de burger P. van Woensel, Med.Doct., zijnde een concept plan tot op-
roeping van het volk, in handen van de commissie ter vorming van een

plan tot oproeping.
De representanten wijden de nodige zittingen aan het vaststellen van de

instructies van de onderscheiden commissies - 4 februari wordt de in-
structie van het comité welzijn 'van de Puije gepubliceerd'; drie dagen

later wordt het voorstel ingediend om het gebruik, de lijken van mis-
dadigers in het openbaar ten toon te stellen, af te schaffen - op zondag

15 maart wordt van de stadspui voorgelezen het besluit van de represen-

tanten van Holland'ter wegneeming, binnen den tijd van zes weeken,

van alle Galgen, Raden en Geesselpaalen, op veele plaatsen langs de

publike wegen, binnen de Provintie van Holland opgericht; als ook het

afneemen en begraven der lijken, welke zig aan en op de zelven mogten

bevinden'.
Veertien februari wordt een verzoek behandeld om dispensatie van het

placaat van 1755, handelende over de huwelijken tussen roomsen en ge-

reformeerden; op 6 maart verklaart de provincie het placaat van 24
januari 1755 vervallen - 'is weggenomen, het onderscheid tusschen

Burger en Burger, uit hoofde van Godsdienstige begrippen'- en huwe-
lijken tussen roomsen en protestanten kunnen worden aangegaan.

Op 4 maart 1795 is er geen zitting van de representanten van het volk
van Amsterdam, want deze woensdag viert de ganse stad plechtig het

Feest der Vrijheid en wij lezen even mee wat Rogge in zijn Tafereel van

1796 schrijft over de eik van 90 voet hoogte, die midden voor het stad-
huis wordt opgericht: 'Hoewel de Omwenteling daadlijk was gevolgd

geworden, van het planten van een Vrijheidsboom, oordeelde echter het
Bestuur, denzelven, die door weder en andere omstandigheden reeds

geheel van takken beroofd was, door een anderen duurzamer en prach-
tiger te moeten doen vervangen, en den dag van deszelfs planting, onder
de naam van Feestdag der Revolutie, tot een dag van algemeene vreugde
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en van dankbaare herinnering te maaken'. Maar het werk gaat door en

zowel de provisionele als de gekozen vertegenwoordigers van het volk
van Amsterdam, die op 19 juni 1795 it het Huis der Gemeente worden
geinstalleerd - verslag van hun handelen voortaan in het Dagblad van
Amsterdam - nemen vele gewichtige besluiten en zonder de steun van
een gemeentelijke gezondheidscommissie, welke pas in het jaar 1798
van de grond komt, nemen de politici van de eerste jaren der Bataafse

vrijheid o.a. op het punt van de registratie van huwelijken, geboorte en

sterfte een paar opmerkelijke principebesluiten.

Principebesluiten - In september 1796 komt het comité van algemeen

welzijn met het voorstel om in Amsterdam een gemeentelijke gezond-

heidscommissie op te richten en precies een jaar later overhandigt de

voorzitter Van Swinden aan de raad een Plan voor een dergelijke com-
missie, met als bijlage een Vertoog en 36 uitgebreide rapporten. Een

van die rapporten, No. XXXIV is een medisch-demografische studie

over de gezondheidstoestand en de vital statistics van de inwoners van de

stad en de samenstellers wijzen op de gebreken van de verschillende be-

staande kerkelijke en stedelijke registers en zij geven de wegen aan om

zowel de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte als de volks-
telling te moderniseren en te verbeteren. Zowel de kerkelijke als de

gemeentelijke registers zijn onvolledig en geven geen van beide een be-

trouwbare informatie over de grootte en opbouw van de populatie, zelfs

niet met gebruikmaking van de uitkomsten van de eerste algemene volks-
telling, welke van 12 roÍ 16 october 1795 in Amsterdam plaatsvindt, de

uitkomsten waarover men - in de eigen tijd - zo weinig tevreden is, dat
als veiligste middel om de nauwkeurigheid van die telling onmiddellijk
te beoordelen genoemd wordt'eene nieuwe telling in het werk te stellen'
en dan volgens nog strakkere richtlijnen. Met alle lopende registers van

ondertrouw, huwelijken, dopen en begraven - geboorteregisters zijn er

niet - zowel die door de Hollandse, Franse en Engelse gereformeerde
gemeenten als die door de overheid worden bijgehouden, is het niet
veel beter gesteld.

Het trouwen wordt nauwkeurig aangetekend, geboden en huwelijks-
sluitingen in gescheiden registers. In Frankrijk belast de wetgever uit
1792 de gemeente en wel de ambtenaar van de burgerlijke stand met de

zorg voor de registers, in de Bataafse republiek wordt het allereerste

voorstel tot seculariseren van de burgerlijke stand gedaan door drie
Amsterdamse afgevaardigden in de vergadering van de provisionele re-
presentanten van het volk van Holland. In de zitting van 22 april 1795

stellen Sterk, Muller en Deiman voor dat 'door de Vergadering zoutle
worden verklaard, dat de gelijkheid van rechten ook op het trouwen
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wierde toegepast' en de consequentie is dat de regering van Holland, dus

eigenlijk van Nederland in beginsel vaststelt 'dat het Huwelijk alleen

moet worden aangemerkt als een contract civil' en dat in dat opzicht aan

personen van de hervormde godsdienst dan ook niet meer recht kan

worden gedaan dan aan anderen. Holland volgt het voorstel en in haar

resolutie van 7 mei bepaalt zii dat huwelijken in het vervolg enkel nog

voltrokken kunnen worden door de burgerlijke overheid (4.31). Am-
sterdam volgt een maand later, het aantekenen bij de commissarissen

van huwelijkse zaken vervalt en ingevolge de Publicatie van 6 juni 1795

treden de leden van het Comité van justitie op als ambtenaar burgerlijke
stand: zij zoÍger, voor het aantekenen en het sluiten van een huwelijk en

verder voor de trouwregisters en vanzelfsprekend ook het afgeven van

behoorlijke uittreksels uit die registers, 'door een Lid van 't zelve ge-

tekend' - ook uit die van de Kamer van huwelijkse zaken en uit alle

kerkelijke boeken.

De verplichting om ieder voorgenomen huwelijk af te kondigen en een

afschrift van de ondertrouwakte publiek op te hangen, vinden wij terug

in de Amsterdamse trouwverordening; alleen worden de proclamaties nu

niet aangeplakt aan de kerkdeur (afb. 4.15) of aan de deur van het ge-

meentehuis maar op de 'bijzondere daar toe voor het Huis der Gemeente

gestelde Borden'.
De overledenen worden wekelijks, iedere zaterdag aan de secretarie ge-

rapporteerd, uitgezonderd de Joden die hun doden eens in de veertien

dagen opgeven, maar al zou men in dat geval de uitkomsten maandelijks

vergelijken, dan nog wordt duidelijk dat deze werkwijze nieÍ de meest

betrouwbare sterftecijfers garandeert, alleen al omdat in één maand vijf
en in een jaar 53 zaterdagen kunnen vallen. Vanaf iwi 1773 maakt men

in Amsterdam dergelijke maandstaten, met daarop behalve het aantal

overledenen ook de ziekte waaraan zij gestorven zijn. Ingaande 1777

verschijnen er jaarlijsten, waarop per maand de aantallen overledenen,

de doodsoorzaakén hun ouderdom zijn vermeld - de Joden alleen geven

geen leeftijd op - en van 1778 tot en met 1793 de leeftijd zelfs gesplitst

in groepen: doodgeborenen, kinderen onder het jaar, onder 2 iaar, jonger

dan 10 jaar en verder opklimmend in 10-jaars-groepen. Sedert 1794

staan de doodgeborenen niet langer als aparte groep gespecificeerd, ter-
wijl zij in de lijst van ziekten (doodsoorzaken) wel zijn opgenomen.

De samenstellers van het eerder genoemde rapport No. XXXIV gaan

uitvoerig op de registratie van overledenen in en van hen weten wij bijv.
dat Den Haag de leeftijd van jaar tot jaar en Deventer sinds 1778 ook

het beroep van de overledene aantekent; wij komen op het rapport en de

daarin gedane voorstellen tot verbetering van de sterfteregistratie terug.

In Amsterdam is de sterfteregistratie in de eerste jaren der Bataafse
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vrijheid niet of nauwelijks georganiseerd en tot het verschijnen van
rapport XXXIV in het jaar 1797 zijn ook geen plannen bekend om
daarin althans de nodige eenheid te brengen. Wel is juist het bestuderen
van de sterftelijsten - in vergelijking met de getelde dan wel geschatte
aantallen ingezetenen - aanleiding tot het principebesluit, dat de repre-
sentanten van het volk van Amsterdam nemen met betrekking tot de
geboorteaangifte.

Een lijst van geborenen kent de stad Amsterdam niet, het aantal dope-
lingen en dan nog alleen in de Gereformeerde en Lutherse gemeenten is
het enige dat bekend is. In een voordracht tijdens de ochtendzitting van
de representanten,2 februari 1796 wijst de burger D. van Hinloopen op
dit manco en hij tekent aan dat bij het nazien van de jaarlijkse sterfte-
lijsten Amsterdam ongunstig afsteekt bij de grote steden van Europa,
alleen doordat het aantal geboorten in werkelijkheid groter is dan de
doopboeken van de twee genoemde kerkgenootschappen aangeven en
dientengevolge de sterfte, berekend op het aantal geboorten, vergeleken
met de totale populatie (uit de volkstelling) te hoog uitvalt, reden waar-
om men deze stad'niet alleen buitenlands, maar zelfs binnen den omtrek
van ons eigen land, beschouwt als eene zeeÍ ongezonde plaats, daar
'sjarelyks omtrent eens zo veel menschen sterven, dan daar geboren
worden'. En om daar een einde aan te maken, stelt Van Hinloopen de
Vergadering voor om alle kerkgenootschappen in de stad op te dragen
de kinderen, die in ieders gemeente geboren worden, eenmaal in het jaar
ter secretarie op te geven en de totaalcijfers door middel van de stads-
courant, d.i. het Dagblad van de vergaderingen der Representanten van
het volk van Amsterdam, aan het publiek bekend te maken. Het ge-

meentebestuur neemt de suggestie over en doet aan het comité welzijn
het verzoek om de desbetreffende verordening op te stellen.
Een maand later brengt het comité welzijn een advies uit, dat verder
gaat dan het voorstel van Van Hinloopen, nl om de vroedmeesters en
vroedvrouwen officieel - en niet alleen wanneer degeen die de aangifte
moet doen afwezig of verhinderd is of zoals de verplichting eind 16e

eeuw om van alle gehaalde kinderen opgave te doen bij de pastoor of
kapelaan (Ter Gouw IV) en om alle jonggeborenen in de roomse kerk
te brengen teneinde gedoopt te worden (Ter Gouw VI) - in te schakelen
bij de geboorteaangifte en hen te gelasten opgave te doen van'alle de
kinderen in deze stad en derzelver jurisdictie ter waereld komende'. Op
1 maart 1796 bespreken de representanten het rapport enzij gaan er-
mede accoord 'de voorgestelde publicatie te arresteren', welke publicatie
overigens niet in Dagblad of Bijlagen te vinden is (afb. 4.17).
De in deze paragraaf beschreven principebesluiten ten spijt is in 1796,
het tweede jaar van de Bataafse vrijheid, de registratie van huwelijken,
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geboorte en sterfte, trouwens de georganiseerde maatschappelijke ge-

zondheidszorg in zijn geheel, niet veel verder gekomen dan vóór de om-

wenteling. Dit impliceert dat de kerken nog even actief als tot nu toe

deelnemen aan de zaakvan de registratie en een lucide voorbeeld daar-

van is de goedkeuring, die de Amsterdamse gemeenteraad zelf. op 1 no-

vember 1796 hecht aan het voorstel van kerkmeesters van de Noorder-
kerk, om gedurende de tijd dat de gravenmakersplaats van die kerk
vacant blijft, de burger Gerrit van Eesen te qualificeren tot het waar-
nemen van deze post, en wat vooral onze aandacht trekt, 'byzonder tot
het teekenen van de doodcedullen, alles ten profyte van de kerk'- wel
een bewijs hoe nodig het is een uniforme registratie van huwelijken,
geboorte en sterfte in te voeren, zoals die in het rapport No. XXXIV
tot in detail besproken wordt.

Rapport No. XXXU - Tweemaal wordt een plan voor een landelijk
comité van gezondheid bij de regering van de Bataafse republiek inge-
diend, door Bicker in 1795 bij de provisionele representanten van het

volk van Holland en een jaar later door Heilbron in de Nationale Ver-
gadering, en beide keren wordt het instellen van een geneeskundig be-

stuur op de lange baan geschoven. Ook in 1796, op 20 september doet

het comité van algemeen welzijn in Amsterdam een zelfde voorstel en

zoals wij zullenzienmet meer resultaat. Het is waar dat zoveel bekwame
mannen de handen vol hebben aan de nieuwe staatsinrichting en de

grondwet, aldus het comité in zijn voorstel, maar de regering - en in dit
geval het stadsbestuur - heeft er toch evengoed voor te zorgen dat de

burgers in staat gesteld worden om van al de voordelen van de omwente-
ling te kunnen genieten. 'Het is dus de pligt van de in bestuur gestelde

burgers, en van ieder in het byzonder, alles aan te wenden, wat de ge-

zondheid van het Volk kan bevorderen; de gezondheid immers is een

zeer groote schat en een uitmuntend geluk. Gezonde en sterke inwoneren
maken den voornaamsten rykdom van den staat uit. Gezonde en sterke
inwoneren brengen gezonde en sterke kinderen voort, en deze worden
wederom ware en nuttige leden der maatschappy'. En zo gaat het pleit
voor een gezonde bevolking nog even door, met als eindconclusie: 'Een
wéIïngericht committé van gezondh eid, zo als wy u voorgeslagen hebben,
zal ons alle deze voordeelen aanbrengen'.
Het geheel mag overdreven pathetisch gedoe lijken, maar wij schrijven
1796,het tweede jaar der Bataafse vrijheid en hoe dan ook, op 5 october
heeft de gemeenteraad de voordracht van het comité welzijn op haar
agenda en dezelfde middag valt de beslissing: 'Dat'er, binnen deze stad,

een committé van gezondheid zal worden opgericht'. Dezelfde maand

volgt de aanstelling van een commissie, die een plan en een taakstelling
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voor het comité moet opstellen; voorzitter van deze plancommissie is de
hoogleraar J. H. van Swinden. Binnen het jaar is de commissie Van
Swinden met haar werk gereed en vrijdag 8 september 1797 overhandigt
de voorzitter aan de raad der gemeente Amsterdam het Plan met be-
geleidend Vertoog en een band van niet minder dan 36 rapporten, welke
in het jaar 1798 onder de titel 'Verzameling van Stukken betrekkelyk de
aanstelling eener Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht, te Am-
sterdam' in druk worden uitgegeven.
Woensdag 22 november 1797 is het zover en het gemeentelijke gezond-
heidscomité is een feit (4.32), alleen de naam wordt een andere: Com-
missie van geneeskundig toeverzicht, en dit om een heel essentiele en

tegelijk practische reden, 'omdat de naam van Committé, thands hier te
Lande en in deze Stad, aan zodanige Vergaderingen gegeeven wordt,
welke Staatszaaken, Politie, of Justitie administreeren, in één woord, de
Regeering uitmaaken, iets, waartoe eene Commissie van Geneeskundig
toeverzicht, nimmer kan betrokken worden, en waarvan ze zelfs, Íot in
den naam toe, onderscheiden moet blijven. Zij is en blijft eene, door de
Regeering geauctoriseerde, Vergadering van Geneesheeren, Heelmees-
ters enz., die gezamentlijk voor de Gezondheid waaken, het noodige, op
auctorisatie van de Regeering, werkstellig maaken, doch nimmer als een
gedeelte van de Regeering kan beschouwd worden'.
Met dit citaat raken wij meteen de wezenlijke gedachte achter de com-
missie, nl een geintegreerde samenwerking tussen het politieke en ge-

neeskundige bestuur - waarbij de geneeskundigen in ieder geval 'eenige
magt van Ulieder Vergadering ontvangen', wil het geneeskundig toe-
zicht meer zijn dan 'eeniglyk de bloote beschouwing en kennisneeming'
van allerlei zaken betreffende de gezondheid van de inwoners, en wil de

commissie de verbeteringen die zij voorstelt ook in de praktijk kunnen
uitvoeren: 'ten einde geene harssenschimmen voor den dag te brengen,
die dikwerf het geen slechts wenschelyk ware, met het geen mooglyk of
betaamlyk is, verwarren' - maar binnen het samenwerkingsverband op
zijn minst een aantal duidelijke en bindende afspraken over de taak-
verdeling.
Naast de dirigerende invloeden van de overheid op de volksgezondheid
zijn er 'welken volstrekt van den wil van ieder afzonderlyk Burger af-
hangen, en des, door geene Vy'etten of Magten kunnen gedwongen of be-
paald worden', en die persoonlijke zorg voor de gezondheid moet niet
alleen gerespecteerd - de commissie Van Swinden heeft tweehonderd
jaar moderne ideeën over gezondheidsvoorlichting en opvoeding - maar
daarentegen aangemoedigd en 'door daartoe geschikte vertoogen en ge-

schriften' in de juiste richting geleid worden.
Het Plan en de Aanwijzing van onderwerpen - lees: taken, resp. voor de
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medicus en voor de bewindsman - volgens Van Swinden de twee delen

van 'één éónig werk, zo men wil, van één éénig Concept-Wetboek',

bevatten gedachten en uitspraken over aanpak en organisatie van de

curatieve en praeventieve, zelfs positieve maatschappelijke gezondheids-

zorg (,alles wat strekken kan om de Gezondheid der Ingezetenen te

onderhouden en te bevorderen'), welke in de huidige literatuur leading

articles zouden betekenen en het gehele concept-wetboek, in 1798 als

boek verschenen, zou zowel in een curriculum van de geschiedenis der

geneeskunde als in de basisopleiding van sociaal-geneeskundigen ver-

plichte studiestof moeten worden.
Een derde wezenlijke zaak is de wijze, waarop de overheid geinformeerd

raakt en bliift over de gezondheidstoestand van de bevolking. De enke-

ling mag dan tevreden zijn met de wetenschap, dat de regering wel over

zijn gezondh eid zal waken - en bijv. de 'nodige inrichtingen daarstelle,

om aan armen of verlaatenen, de nodige hulp, het zy in hunne huizen,

het zy in openbaare Gestichten' te verschaffen - maar de taak van de

bewindslieden reikt verder: 'deeze moet alle de Ingezeetenen te zamel:.

als één Gezin beschouwen, voor wien welvaart, vermeerdering, of ver-

mindering, zy behoort te zorgen: zy moetzodanige schikkingen maaken,

dat zy daarover met juistheid zal kunnen oordeelen' en het wordt nu

juist mede de taak van de commissie van geneeskundig toezicht om het

stadsbestuur zodanige informatie te verschaffen, dat zij bijtijds maat-

regelen kan nemen om de 'vermindering van welvaart, dan zelf wanneer

'er zich slechts voorteekenen van opdoen, te keer te gaan'.

De opdracht tot het onderzoeken van de bedoelde schikkingen is de

inhoud van een resolutie van de raad der gemeente Amsterdam van

8 mei 1797 (4.33) en de 23ste van dezelfde maand verschijnt een studie,

die als het eerder aangehaalde rapport XXXIV deel uitmaakt van de

stukken, welke de commissie Van Swinden in september aan de raad

aanbiedt - No. XXXIV. Over al het geen dienstig is, om te oordeelen,

over den staat van Gezondheid, de uitgestrektheid der Zieklen, en het

af- of toeneemen van volkrykheid en Yan welvaart; het rapport dat

helaas niet is ondertekend, zodat niet is te zeggen wie van de leden van

de commissie het geschreven hebben.

Inzicht in de medisch-demografische verhoudingen, het onderscheiden

van de bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en welstand, en

niet genoegen nemen met het aantal inwoners alleen, acht de commissie

primair voor het leren kennen van de'weezenlyke kragt en welvaart van

eene plaats'. Hoe de nodige gegevens daarvoor bijeen te krijgen en'om
den waaren staat van dit alles te kennen', beschrijft de commissie in één

enkele alinea van het Vertoog en in extenso in de zeventig bladzijden

van het rapport zelf.
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Een op gezette tijden herhaalde volkstelling én het inrichten en volgens
plan bijhouden van nauwkeurige trouw- geboorte- en sterftelijsten zijn
de twee middelen om de juiste informatie te krijgen over de stand en de
loop van een populatie. Aan de burgerlijke regering de taak om volks-
tellingen te organiseren én om het bijhouden van de verschillende
registers wettelijk te regelen, maar het moet aan de commissie van ge-
neeskundig toevoorzicht worden overgelaten op welke wijze de huwe-
lijks- geboorte- en overlijdensregisters het beste kunnen worden opgezet
en ingericht.
Aan het rapport XXXIV zijn toegevoegd twaalf modellen van gedrukte
formulieren, waarop uniform in de gehele stad de geboorten, huwelijken
en sterfgevallen worden aangetekend; dezelfde formulieren, welke wij
in hun geheel als bijlage 2 aanhet einde van het boek opnemen, worden
een jaar later gevoegd bij het rapport over het invoeren van landelijke
registers, dat J. van Heekeren in zijn functie van commissaris tot de
zaken der geneeskundige staatsregeling aan de agent van nationale op-
voeding uitbrengt.
De eenvoudigste manier om de grootte van een bevolking te weten te
komen is door neuzen te tellen. Om daarentegen over groei of afname
van een populatie te kunnen oordelen, dient men de telling'van tyd tot
tyd, met genoegzaame omzigtigheid te herhaalen: by voorbeeld, om de
25 jaaren'. Noteert men dan nog feiten als geslacht, leeftijd, burgerlijke
staat of beroep van de ingezetenen, dan ontstaat de mogelijkheid de
'waare kracht van een Volk te kennen', omdat men op die wijze een veel
gedifferentieerder en dus realistischer zicht op de samenstelling van en
de verhoudingen en verschuivingen binnen de bevolking verwerft - een
voorbeeld: 'want indien by voorbeeld, het getal der Ingezetenen, omtrent
het zelfde bleef, doch dat van gehuwde Lieden merkelyk waare afge-
noomen, zoude men over den algemeenen welvaart en de zeden, niet
gunstig kunnen oordeelen: en wat dies meer zy'.
Maar behalve alleen alle mensen te tellen, aldus de makers van rapport
XXXIV, is er een andere weg om statistisch inzicht te krijgen in het doen
en laten van een bevolking of bevolkingsgroep, nl 'een middel, dat,
indien het behoorlyk ingericht wordt, het gemis der tellingen, in veele
opzichten, kan vergoeden', maar dat zelfs al worden de tellingen op ge-
regelde tijden verricht'in gebruik behoort gebragt te worden, wegens de
menigvuldige belangryke kundigheden, die het opleevert', t.w. de oor-
zaken, die aan het toe- of afnemen en aan de diverse verschuivingen in
bevolkingssamenstelling ten grondslag liggen. Als oorzaken van be-
volkingsgroei noemt het rapport: geboorte, huwelijk, immigratie en de
langere levensduur, en let wel: 'eene genoegzaame evenredigheid, tus-
schen de getalen der Ingezeetenen van verschillenden ouderdom'; een
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bevolking neemt in omvang af door sterfte, emigratie en een verlaging
van de gemiddelde leeftijd, en als uiting van gedifferentieerde sterfte
'een te gering getal van lieden, in de kragt huns levens, en onder deezen
van gehuuwden, met betrekking tot het getal van alle de Ingezetenen'.
Al deze oorzaken, alle factoren die de grootte en opbouw van de be-
volking van de stad Amsterdam beinvloeden, worden 'of onmiddelyk, of
eenigzins bekend, indien men, geduurende eenen geruimen tyd, naauw-
keurige en welïngerichte geboorte, trouw en sterflysten gehouden heeft,
en by voortduuring blyft houden' en de mate waarin elk van deze oor-
zaken inwerkt kan men gewaar worden door de verschillende gegevens
gespecificeerd in de betreffende lijsten - in de sterftestatistiek bijv. de
ziekteoorzaken onderverdeeld naar leeftijd en geslacht - op te nemen.
Na deze inleiding bespreken de auteurs van het rapport XXXIV achter-
eenvolgens de geboorte-, de trouw- en de sterftelijsten en de eisen waar-
aan elk van deze uit het oogpunt van moderne registratie moet voldoen;
wij geven er gedetailleerd verslag van.

- Geboortelijsten. Om het aantal geboorten per jaar te weten, is men ook
in Amsterdam aangewezen op de doopboeken. Van Hinloopen stelt in
1796 voor om alle kerkgenootschappen te verplichten hun dopen aan te
tekenen, teneinde het verschil tussen het aantal opgegeven dopelingen en
het werkelijke aantal pasgeborenen zo miniem mogelijk te maken. De
samenstellers van rapport XXXIV tekenen daarbij aan dat ook de op-
zieners en kosters van de verschillende kerken het juiste aantal kinderen,
dat in hun gemeente geboren is, niet kunnen weten, 'tenzy de Leden der
Gemeente verpligt zyn, de kinderen, die hun gebooren worden aan den
Koster, of aan de Opzieners aantegeeven', én wanneer de gemeenteleden
die verplichting ook nakomen!

Om het aantal geboorten zo exact mogelijk te becijferen zou men bij
elkaar moeten optellen: 1. totaal aantal dopelingen van alle kerken,2.
alle niet gedoopte kinderen, 3. alle kinderen die op latere leeftijd gedoopt
worden (de doopsgezinden), 4. alle Joodse pasgeboren meisjes (die niet
besneden worden), 5. de levendgeborenen die vóór de doop overlijden,
en tenslotte 6. alle doodgeborenen. Van deze groepen zijn alleen de
eersten (uit de doopboeken) en de doodgeborenen (die in de sterftelijsten
ter secretarie worden geregistreerd) met zekerheid op te sporen. De
levendgeborenen, die vóór de dag van hun doop komen te overlijden,
komen in de sterftelijsten terecht onder de kolom'eerstgeborenen'.
De gemeenteraad van Amsterdam heeft al bevolen dat de vroedvrouwen
en vroedmeesters opgave doen van alle kinderen, die met hun hulp ter
wereld komen en de rapporteurs juichen die maatregel toe, maar zij
vinden wel dat die opgave meer gespecificeerd kan zijn en verder menen
zij dat de verloskundigen die opgave moeten gaan verstrekken aan de in
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te stellen commissie van geneeskundig toevoorzicht in plaats van zoals

sinds 1 maaÍt 1796 aan de politieke secretarie van de stad. Wat de

vroedvrouw of vroedmeester naar het voorstel van de schrijvers van

rapport XXXIV uiteindelijk opgeeft, zien wij het duidelijkst bij be-

schouwing van het formulier, dat voor die aangifte ontworpen en voor-

gedrukt is en dat te vinden is in de bijlage 2 (model I voor de vroed-

vrouwen en model II voor de vroedmeesters).

Eenmaal per maand krijgt het geneeskundig toezicht in de stad Amster-

dam deze tabellen in handen en daardoor een overzicht van het totaal

aantal in die maand verloste kinderen, gesplitst naar levend of dood-

geboren, 'ontydig ter waereld gekomen', tweeling of drieling, het geslacht

en bovendien'hoe veele van Christen moeders en hoe veele van Joodsche

moeders' (waarbij in deze statistiek alle niet-joodse moeders onder de

christen-moeders geteld worden).
De commissie van geneeskundig toevoorzicht op zijn beurt krijgt de taak

om iedere maand en ieder jaar uit al die afzonderlijke lijsten een totaal-

lijst, volgens hetzelfde model en met dezelfde specificatie, op te maken,

waaruit onmiddellijk is af te lezen hoeveel kinderen in een bepaalde

maand (model III) of in dat en dat jaar (model IV) in Amsterdam ge-

boren zijn. Deze overzichtstabellen zendt het geneeskundig toezicht door

aan het comité van algemeen welzijn en aan de secretarie en eenmaal in

het jaar worden zowel de maandlijsten als de jaaroverzichten gepubli-

ceerd.

Het valt op dat de definitieve geboortelijsten moeten worden opgemaakt

door de commissie van geneeskundig toevoorzicht en niet zoals de

trouw- en sterfteregisters door ambtenaren van het gemeentehuis, terwijl

het geneeskundig bestuur de maand- en jaaroverzichten weer wel aan

het politieke gezag aanbiedt. De samenstellers van rapport XXXIV ver-

dedigen d.eze procedure met een verklaring, welke volledig past in het

raam van de bepleite samenwerking van politieke en geneeskundige

overheid: Opgave van de geboorte kan het beste geschieden door bij de

bevalling aanwezige deskundigen - een unieke gedachte, die thans twee

eeuwen later bij het ontwerpen van een medische geboorteregistratie

weer actueel is! Zij, de verloskundigen, kunnen de opgave het beste doen

aan diegenen onder wier onmiddellijk disciplinair toezicht zij staan en

die, 'alle de Vroedmeesters en Vroedvrouwen, met naam en toenaam

kennende, gemaklyk kunnen nagaan, of'er eenigen in de opgave na-

laatig blyven: en zo ja, na die nalaatigheid behoorlyk onderzoek doen',

maar aan de andere kant, 'daar niets, wat het welzyn der Stadt betreft,

aan de Regeering onbekend moet blyven, is het billyk, dat die lysten

maandelyks en jaarlyks' door de commissie van geneeskundig toevoor-

zicht aan de magistraat worden aangeboden, en wat in verband met de
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nauwkeurigheid en de uniformiteit van belang is, dat waar de aanteke-

ningen van huwelijken en overlijden op het gemeentehuis bewaard

worden, 'is het betaamlyk, dat ook die der geboorenen, ter zelfde plaatse

bezorgd worden' en daar bewaard en zo nodig geraadpleegd worden.
De opzet van de registratie van geboorten, hierboven geschetst en be-

waard in rapport XXXIV, dwingt na 175 jaar grote bewondering af. De
naamloze, niet signerende makers van het ontwerp zijn echter practici
genoeg om te weten dat, ondanks alle ingebouwde zekerheden en on-
danks de verplichte geboorteregistratie door de verloskundigen, de re-
gistratie van geboorten net als iedere statistische verzameling nooit voor
de volle honderd procent nauwkeurig en compleet kan zijn. Altijd zullen
er wel'eenige vrouwen, zonder behulp van Vroedvrouwen komen te ver-
lossen', maar doordat dit zelden plaats heeft - 'en denkelyk alleen by
die geenen, welke aan alles gebrek hebben, of om haare schande te be-

dekken, in eenzaamheid trachten te bevallen'- zal hun aantal te gering

zijn om enige merkbare invloed op het totale geboortecijfer te hebben,

en met die gedachte 'vleijen wy ons', maar wat veel meer te prijzen is, de

eerste medisch-demografen uit de Bataafse republiek zijn zo verstandig
om niet het onbereikbare te willen en het materiaal, dót verzameld is,
in ieder geval voldoende hard te vinden om er de nodige consequenties
aan te verbinden.
Bovenstaande constatering over het geringe aantal vrouwen dat aan de

geboorteregistratie door de vroedvrouwen ontsnapt, is er tegelijk een

voldoende bewijs van dat aan het einde van de achttiende eeu\ry bij "d-wel alle bevallingen - die practisch altijd thuis gebeuren - deskundige
hulp aanwezig is; deskundig in de zin van die tijd, maar in ieder geval

een positief geluid in een eeuw waarin zeker op het platteland de prac-
tische gezondheidszorg nog veel te wensen overlaat.

- Aantal huwelijken. Het aantal huwelijken dat gesloten wordt leert men
in Amsterdam kennen uit de kerkelijke trouwboeken en de huwelijks-
registers ter secretarie. Het is bekend dat aantekening gehouden wordt
zowel van de geboden die gaan als van de huwelijken die voltrokken
worden, 'era deeze aantekeninget zyr, van dien aart, dat 'er bynaar niets
by te voegen zy: het komt enkel op de schikking, en op het uitgeeven
aan'. En dit laatste, het geven van een algemeen voorschrift voor het
inrichten en bewaren van de registers is nu precies het zwakke punt - de
agent van justitie, die in 1799 zijn aanmerkingen op de te maken wet op
de registers van geboorten, huwelijken en sterfgevallen op papier zet,
schrijft dat een dergelijke algemene richtlijn op dat moment nog altijd
ontbreekt - en de commissie van geneeskundig toevoorzicht in Amster-
dam stelt dan ook voor het aantekenen van de huwelijkssluitingen te
laten doen op formulieren, welke net als voor de aangifte van de ge-
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boorten voorgedrukt en naar een zelfde model ontworpen zijn.
Wat in beide modellen die zijn toegevoegd aan het rapport XXXIV
meteen opvalt, dat is dat zij - per maand volgens model V of per jaar

volgens model VI - niet een overzicht geven van het aantal huwelijks-
sluitingen, maar van het totale aantal derde huwelijksgeboden, dat in de

stad is afgekondigd. Het aantal huwelijksafkondigingen is in Amster-
dam namelijk groter dan het aantal huwelijken dat in werkelijkheid vol-
trokken wordt, 'vermits veelen, die hier aangetekend worden, elders

trouwen. Om dan het getal der huwelyken te hebben, die door Amster-
dammers aangegaan worden, behoort men het getal der geenen, wier
derde huwelyksgebod afgekondigd wordt, te neemen: wel is waar, dat

men dan misschien te veel neemt, daar 'er wel gevallen zullen zyn, dat

een der beide partyen, na de afkondiging van het derde gebod, en vóór
het voltrekken van het huwelyk gestorven is, of dat ook alsdan eenige

voorgenoomen huwelyken zyn afgeraakt; doch, die gevallen zullen, naar

allen schyn, zeer zeldzaam zyn'. Ook telt men in de totalen de huwe-
lijken mee van de personen, die korter dan een jaar en zes weken buiten
Amsterdam wonen en die op grond daarvan verplicht zijn 'hunne ge-

boden alhier te laaten gaan', maar ook deze groep zal het totaalcijfer niet
erg beinvloeden en de buiten de stad wonenden zijn trouwens uit de

statistieken af te lezen. Daarentegen verliest de stad ook inwoners door

mensen die zich na hun huwelijk buiten Amsterdam vestigen.

Al met al menen de commissieleden alle reden te hebben om aan te

nemen dat'het getal van de derde huwelyks-geboden, na genoeg, het
getal der aangegaane huwelyken zal te kennen geeven', maar toch is deze

omweg voor het berekenen van het aantal huwelijken niet houdbaar en

onnodig omslachtig, omdat immers bij Publicatie van 6 juni 1795 alle
huwelijken in Amsterdam aangetekend én voltrokken moeten worden
door één en dezelfde overheidsinstelling: het comité van justitie, dat ook
de registers en het afgeven van uittreksels daaruit verzorgt.
Wel de moeite waard is de manier, die de commissie aangeeft om een

aantal dubbelscores te vermijden, zoals bijv. bij trouwen in een andere

gemeente dan de eigen woonplaats zo gemakkelijk voor de hand ligt.
Stel een Amsterdamse jongen trouwt met een meisje uit Haarlem, dan

gebeurt de ondertrouw hoogstwaarschijnlijk in Haarlem en in welke
plaats de trouwerij verder ook plaats vindt, de kans is erg groot dat het

huwelijk te vinden is in de registers zowel van Amsterdam als van

Haarlem. Verder bestaat een even grote kans dat het echtpaar na alle
plechtigheden naar Amsterdam terugkeert om in de woonplaats van de

man te gaan wonen, maar in dat geval staat het huwelijk toch niet te
boek als een Amsterdams huwelijk, omdat de trouwakte volgens het

placaat van 7 mei 1795 'binnen den tyd van zes weeken, geregistreerd
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moet worden, ter plaatse, alwaar de Ondertrouw geschied is'. De com-

missie doet daarom, om een flink aantal vergissingen en fouten in de

statistiek uit te sluiten, het voorstel om één lijn te trekken en in iedere

plaats alleen die huwelijken in het register op te nemen, waarvan beide

partijen of bijv. alleen de bruidegom thuishoren: het huwelijk van de

Amsterdammer met het meisje uit Haarlem wordt dan, ongeacht waar
het gesloten wordt, in alle gevallen ingeschreven in de stad Amsterdam.
En zouden alle gemeenten in het gehele land zich aan een dergelijke
afspraak houden, dan zou men zelfs in de landelijke statistiek bereiken,
dat 'in het opmaaken van alle de huwelyken, in zodanig een Land vol-
trokken', dezelfde aantekeningen niet tweemaal gebruikt zouden kunnen
worden.
In de tabellen van de derde huwelijksgeboden staan de leeftijden van
bruid en bruidegom opgegeven in groepen: jonger dan I'7,17-20,2I-25
en vervolgens 5-jaars-groepen tot 50 jaar en als laatste categorie: ouder
dan 50. 'Misschien zoude het in den eersten opslag overtollig voor-
komen, den ouderdom der mans, die zich in het huwelyk begeeven,

aantetekenen', aldus de medisch-demografen uit de commissie Van
Swinden, men kan met de leeftijd van de vrouw volstaan als het gaat om

de verwachting van nageslacht, 'doch, indien men de zaak uit een ander
oogpunt beschouwt, om namentlyk eenig oordeel over den welvaart te

vellen, is het 'er anders mede gelegen'. De welvaart van een stad hangt
immers af van zo vele, vaak geringe oorzaken, die als een constellatie
van factoren zoveel effect hebben, dat 'men niet te omzichtig zyn kan,
om niets, dat tot die oorzaaken behooren mag, te verwaarloozen'.
Niet dus registreren om het registreren, maar bewust en gericht al die
gegevens verzamelen, welke als mede-oorzaak aan het totaalbeeld van
medisch-demografische verhoudingen binnen een populatie bijdragen.
En in dat licht gezien is de ouderdom van de bruidegom niet minder ge-

wichtig dan die van de bruid; in het rapport ter illustratie een voor-
beeld, dat Godefroy (1,962) noemt de handle om de aantalsontwikkeling
van een bevolking mee te regelen: 'Hoe grooter immers de welvaart is,
hoe gemaklyker men aan den kost kan komen, hoe ook vryers zich, over
het algemeen, vroeger in den echt begeeven; is de welvaart geringer, valt
het moeijelyker eenen gevestigden staat te bekomen; hoe meer ook
vryers genoodzaakt zyn,het huwelyk uittestellen, hoe ouder zy worden,
alvoorens daartoe overtegaan'.

Nog één opmerking naar aanleiding van de modellen V en VI: op de

lijsten van de derde huwelijksgeboden, maar ook op de geboortelijsten

zijn alle gegevens apart opgetekend voor Christenen en voor Joden; voor
de sterftecijfers gebruikt men zelfs twee afzonderlijke formulieren. Ook
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bij de volkstelling van october 1795 heeft men in Amsterdam de Joden

afzonderlijk geteld. De samenstellers van het rapport No. XXXIV ver-
dedigen het scheiden van Joden en Christenen (onder de laatsten rekent
men alle niet-Joden) in de verschillende registers met klem; trouwens in
Amsterdam worden op het gemeentehuis alle opgaven van de Duitse en

Portugese Joden zelfs op gescheiden lijsten aangetekend.
De Joden vormen een maatschappelijke groep, die 'bynaar afzonderlyk
leeven, en (zo als een vlugtig overzien der sterflysten, het ons waar-
schynlyk heeft doen voorkomen,) de sterforde onder hen, ook anders is,

dan onder de Christenen; wy zouden, zeggen wy, van gevoelen zyn, dat
'er byzondere aantekening van de huwelyken der Jooden gehouden moet

worden, gelyk mede van alles wat die Natie betreft'.Zo geven de Joden
hun doden bijv. niet iedere zaierdag, maar om de veertien dagen op en

bij feestdagen doen zij soms helemaal geen opgave; ook geven zij geen

leeftijd van de overledenen op.

Ter adstructie van het bestaan van de bijzondere verhoudingen wat be-
treft kostwinning, welvaart, huisvesting of hygiene binnen de Joodse en

daarmede binnen de gehele stadsbevolking, vermeldthet rapportXXXIV
o.m. de bevinding, dat de kinderpokken in Amsterdam 'slechts het
twaalfde gedeelte van alle de Christenen, doch ruim het agtste van alle
de Hoogduitsche Jooden wegrukt' en merkwaardig genoeg binnen de-
zelfde tijdsruimte maar een negentiende van alle Portugese Joden aan-
tast.
Zowel de medisch-demograaf als de overheid dienen bij de beoordeling
van de tabellen van huwelijken, geboorte en sterfte rekening te houden
met dergelijke aan de bevolking of aan bevolkingsgroepen inherente ver-
schillen en het samenwerkende politiek-geneeskundige bestuur kan er
zijn maatregelen op afstemmen.

- Sterftelijsten. In Amsterdam worden de sterfgevallen behalve in be-

graafboeken wekelijks aangetekend op lijsten ter secretarie - alleen de
joden om de veertien dagen - maar van een uniforme registratie is nog

lang geen sprake. De schrijvers van rapport XXXIV gaan uitvoerig in
op de registratie, zoals die in de stad Amsterdam in de eerste jaren der

Bataafse vrijheid plaatsvindt en zij wijzen op de talloze gebreken, welke
tot gevolg hebben dat zowel de magistraat als de (sociaal) geneeskundige

niet dat beeld van en daarmee samenhangend niet die greep op de

(gezondheids)toestand van de bevolking kunnen hebben, die zij voor het

nemen van tijdige maatregelen en long-term beslissingen zouden moeten

hebben. Het rapport is een bladzijdenlang pleidooi voor nauwkeurige,
uniforme en vooral gespecificeerde sterftelijsten en het hele betoog stoelt
op de allesbeheersende grondgedachte: 'Men stelle eens, dat men op
eenige Plaats, geduurende veele jaaren achterëen, naauwkeurige sterf-
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lysten gemaakt hadt, waarin het getal en de ouderdom der overledenen,

midsgaders hunne sexe, hun beroep, hunne staat van vryer of vryster,

weduwenaar of weduwe waren aangetekend, en men uit alle die sterf-

lysten eene algemeene maakte, waarin de gemiddelde getalen aange-

tekend zouden zyn; dan zoude men uit die lysten eenen volkomen staat

van de maatschappy, op die Plaats woonachtig, kunnen vervaardigen''

Het aangeven van de overlijdensgevallen geschiedt wekelijks 'door den

Aanspreeker, of wie het zyn moge, die de opgave op het Stadhuis doet'

en bedrog is haast niet mogelijk, omdat niemand zonder verlof begraven

kan worden. Wat wel fouten in de statistiek geeft, zijn onregelmatigheden

in de registratie, zoals bijv. het feit dat de joden in de stad hun doden

per twee weken aangeven en bij feestdagen later of helemaal niet: 'dus

is het, by voorbeeld, dat de weeklyst van den gden Octobet 1,779, slechts

190, en die van den l6den October, 312 dooden opgaf: maar dit was

enkel hier uit herkomstig, dat de Jooden, door de invallende Feestdagen,

zederd eenige weeken, het getal hunner dooden hadden verzuimd opte-

geeven'. De enige manier om dergelijke onregelmatigheden en onduide-

lijkheden in de cijfers te voorkomen, zeker als men de sterftecijfers van

verschillende weken met elkaar wil vergelijken, is om ook de joden tot
een wekelijkse opgave van hun doden te verplichten.

Een andere foutenbron schuilt in het volgende: de aangifte op het stad-

huis heeft plaats op een vaste dag in de week, iedere zatetdag, maar aan-

geziener vijf zaterdagen in een maand kunnen vallen, is het onvermdde-

lijk dat sterfgevallen van de laatste dagen van een maand worden opge-

nomen op de lijst en in het totaal van de er op volgende maand met vijf
zaterdagen; een onzuiverheid die van geen belang is bij het achtereen-

volgens bestuderen van een aantal jaaroverzichten, maar die in een goed

geregelde statistiek in ieder geval niet mag voorkomen. Toch is ook dit
euvel, hoe klein ook, te verhelpen en wel door het voorstel dat de rappor-

teurs naar aanleiding van de sterfteregistratie doen, nl om elk overlijden

voortaan schriftelijk te laten aangeven op gedrukte formuliertjes, volgens

het model No. VII dat is toegevoegd aan het rapport en dat is afgedrukt

in de bijlage 2. Behalve de datum moeten op deze briefjes worden inge-

vuld: de naam, met daarachter de burgerlijke staat zodanig vermeld
(vrijer of vrijster, weduwnaar of weduwe) dat daaruit het geslacht is af

te leiden, verder adres, leeftijd en beroep en de ziekte waaraan de man

of vrouw is overleden en of deze laatste verklaring van de doodsoorzaak

afgegeven is door de behandelende arts of'volgends berichten, in het

Sterfhuis te neemen'.

De medisch-demografen wijzen in hun rapport XXXIV op het bestaan

van wat men tegenwoordig noemt de differentiele sterfte: '/sÍnrr:.iga
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ziekten zyn aar. zommige ouderdommen meer dan aan anderen eigen: 'er
zyn'er die bynaar alléén kinderen aantasten, anderen die meer aan be-
jaarden eigen zyn: zommigen hebben, by uitzondering, by vrouwen
plaats, anderen zyn by haar meer, andere minder menigvuldig, dan by
mans; ouderdommen zelfs gelyk gesteld zynde'. Zij stellen daarom voor
om de sterftelijsten onder te verdelen naar geslacht én naar de leeftijd
van de overledenen, het eerste levensjaar zelfs opgesplitst in de catego-
rieën: 'nul jaaren, of doodgeboorenen, vervolgends veertien dagen oud,
ééne maand oud' en verder tot twaalf maanden, 'om reden, dat het getal
der geenen, die geduurende het eerste jaar des levens, binnen de eerste
veertien dagen, of de eerste maand komen te sterven, merkelyk grooter
is, dan dat der geenen vóór de tweede maand; dit dan het getal voor de
derde maand enz.'; de sterfte in het tweede jaar wordt nog gescheiden
opgegeven voor de vier kwartalen, terwijl men voor de eropvolgende
levensjaren de sterfte registreert, liefst jaar voor jaar, zoals in Den Haag
gebeurt en eventueel in vijf-jaars-groepen, maar in geen geval in cate-
gorieën van tien jaar.
In vele gevallen is de leeftijd van de kinderen wel bekend, maar vooral
'by lieden van geringe classe, gebeurt het meermaalen, dat zy hunnen
ouderdom niet recht weeten' en het gebeurt ook dikwijls genoeg dat de
nabestaanden de leeftijd van de overledene niet precies weten op te
geven en dat de ambtenaar op het gemeentehuis schattingen te ver-
werken krijgt van 'by voorbeeld, omtrent 50 jaaren, tusschen de 40 en
50 jaaren'. En al weegt statistisch het aantal onnauwkeurige opgaven bij
lange na niet op tegen het aantal dat wel exact is, zeker in de jaarover-
zichten blijven toch altijd onnauwkeurigheden over en deze worden op
zijn minst teruggedrongen door bij het aangeven van het overlijden ge-
bruik te laten maken van de bovenbeschreven gedrukte formulieren,
model VII.
Ook het onderscheid in burgerlijke staat van de overledenen is van be-
lang om de bevolking in zijn opbouw en gedragingen te leren kennen,
immers 'ook is de sterforde van die verschillende classen der maat-
schappy verschillend, en behoort naauwkeurig gekend te worden'. Om
een voorbeeld te noemen: De sterfte onder kloosterlingen, die van het
nodige voorzien zijn en weinig bekommering om de tijdelijke nood-
druften hoeven te hebben, is gemiddeld toch hoger dan die van ge-
huwden en van seculiere geestelijken van dezelfde leeftijd, en hoe men
deze uitkomst meent uit te leggen: 'het zy dan dat zulks aan zielsverdriet
toegeschreeven moet worden, het zy men 'er uit besluiten moge, dat men
in den ongehuwden staat, over het geheel, minder lang leeft, dan in den
gehuwden, en wat dies meer zy', alleen het nauwgezet invullen van de
burgerlijke staat op de overlijdensbriefjes, model VII en het bestuderen
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van de verzameltabellen achteraf geven ons de gelegenheid om statistisch

verantwoorde conclusies te trekken en om eventuele adviezen aan de

politieke regering te geven om in een bepaalde ongunstige situatie ver-

andering te brengen.

- Beroepsziekten. Wanneer men op betrouwbare en gedetailleerde sterf-
teregistratie aandringt om de resultaten daarvan, samen met de lijsten
van huwelijken en geboorte en de uitkomsten van de volkstellingen te

gebruiken voor het opbouwen van een totaalbeeld van de bevolking,
mag men niet voorbijgaan aan het beroep, dat de overledene heeft uit-
geoefend. 'Verschillende standen en beroepen, zyn verschillend ver-
knocht, met een ruimer of minder ruim bestaan; aan zommigen kan men

daadelyk meestal een ruim bestaan toeschryven; van anderen weet men,

datzy, of even, of naauwlyks het hoogstnoodige onderhoud verschaffen:

en daar mede is dan 3o. onmiddelyk eene ruimer of minder ruime
wooning verknocht; eene wooning, in eene meer luchtige streek der Stad,

of in eenen zeer bekrompene geplaatst'. En de invloed van welstand,

huisvesting en al dergelijke sociale en economische, althans niet puur
medische factoren op gezondheid, ziekte en overlijden, en de ervaring
welke men aan het einde van de achttiende eeuw al heeft opgedaan in
grote steden als Londen en Parijs, brengt de makers van het rapport
No. XXXIV er toe om ook voor de stad Amsterdam voor te stellen een

indeling in districten en om dan per district de sterftegegevens te regi-
streren en te analyseren. Want als het waar is, dat in de laagste klassen

weliswaar de meeste kinderen geboren worden, maar ook de sterfte in
het eerste jaar het hoogst is, en als het zo is 'dat de Ryken over het geheel

minder lang leven, dan lieden van den middelstand, doch zich beter
tegen besmettelyke ziekten behoeden: zoude men tusschen de sterflysten
van District XIII of VII, en IV of XII, al een zeer groot onderscheid
ge\traar worden'.
Sinds 'wylen de verdienstelyke Lector WYNGAARD, te Deventer, in
1778, aan de Regeering dier plaats'heeft voorgesteld om in de sterfte-
lijsten ook het beroep van de overledenen aan te tekenen, is de genees-

kundige attent op het verband tussen sterfte en beroep. Op het formulier
voor de aangifte van overledenen op het gemeentehuis van Amsterdam
is het beroep opgenomen. Het enige probleem is echter dat er nog al
eens 'zwaarigheid'er in gelegen is, om behoorlyke opgave te krygen van
stand, beroep en ambacht, in eene zo volkryke Stad als deeze', vooral
omdat velen geen vast beroep hebben. En deze laatste moeilijkheid
wordt nog groter bij getrouwde vrouwen en kinderen; kinderen hebben
zelf geen beroep: voor hen noteert men het beroep der ouders, en dat is
van belang bijv. in verband met het bestuderen van de sterfte naar wel-
stand; de getrouwde vrouwen echter hebben meestal ook geen beroep en
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om dan net als in Deventer voor haar het beroep van de man of van de

vader in te vullen, is misschien juist wat betreft het gelijk delen door
man, vrouw en kinderen van armoede of welvaart en de consequenties

daarvan, maar ditzelfde geldt, aldus het rapport van de commissie Van
Swinden, 'overhoops, niet in de ziekten, welke aan het beroep der mans

of vaders, meer of min eigen mogten zyn', en vele vrouwen staan nu
eenmaal niet bloot aan'stoffen, welke men in die ambachten behandelt,
aan den Dampkring, waarin men leeft; deels ook aan de bestendige
houding, die men in dezelven moet aanneefiien, aan een al te bestendig

zitten, bukken enz. of. ook aan eenen te zwaaten lichaamlyken arbeid':
allemaal werkomstandigheden, die in elk geval geen direct effect op de

vrouwensterf te zullen hebben.

Bekend is ook dat mannen in bepaalde beroepen vatbaarder zijn voor
bepaalde ziekten en kwalen dan in andere vakken, 'en dat veele ambach-

ten hunne byzondere ziekten hebben. Lootgieters, arbeiders in Loodwit-
makeryen, bereiders van Verwen, Steenhouwers enz. leeveren daarvan

voorbeelden op': de ziekten der ambachtslieden, Morbi artificum, de

beroepsziekten, welke als zodanig reeds zijn gesignaleerd in een anoniem
boek over de ziekten der geleerden, kunstenaars en ambachtslieden, dat
in het jaar 1724 bii J. A. Langerak in Leiden is verschenen (4.34). Met
de echte beroepsziekten moeten natuurlijk niet verward worden al die
omstandigheden en eigenaardigheden, welke diverse beroepen met zich
meebrengen: 'dat dikwerf zekere ambachten meer aanleiding tot buiten-
spoorigheden, en misbruik van sterken drank geeven dan anderen, waar-
door zommige ziekten wel eens aan het ambacht als zodanig zouden

toegeschreeven worden, daar zy enkel aan de gemelde misbruiken haaren

oorsprong verschuldigd zyn'.
Men zou niets liever wensen dan alle mogelijke informatie over de be-

roepsziekten in een goed hanteerbare vorm vast te leggen, maar men be-

grijpt tegelijk met hoeveel moeite een dergelijke registratie gepaard zal

gaan, om aan een indeling van de beroepsziekten nog maar niet te
denken. Ondertussen doet men wat men kan en het rapport geeft het

advies, dat het geneeskundig toezicht begint om uit de briefjes waarop
het overlijden wordt aangegeven en waarop het beroep staat ingevuld,
een voorlopige alfabetische lijst van beroepen samen te stellen, met daar-
op 'aantekening van de ziekten, waaraan de lieden, van ieder beroep of
stand, overleden zyn' en ofschoon men er nooit zeker vanzalzijn'dat'er
geen beroep, geen stand, waartoe deezen en geenen zich zouden kunnen
rangschikken, vergeeten zy', men kan op den duur wel een definitieve
lijst uitbrengen, welke voor de dagclijkse praktijk althans voldoende
richtsnoer biedt.
Het unieke van deze handelwijze is dat de geneeskundige overheid con-
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tinu gegevens laat verzamelen - in dit geval ziekte en beroep van over-

ledenen - en dat zij de uitkomsten van deze statistiek hanteert, óf om in
de sfeer van de bedrijfsgeneeskunde te 'onderzoeken, welke behoed-

middelen zy aan lieden van dusdanig een beroep zoude kunnen aan-

raaden', óf om als arbeidskundige of een soort geneeskundige van de

arbeidsinspectie verbeteringen in de werksituatie te bepleiten: 'recht-

streeksche kennisgeving aan het Gild, of aan de Societeit, waar onder

lieden van dat beroep mogten behooren', óf om 'zo dra het Committé

zal bemerkt hebben, dat eenige ziekten, bestendig lieden van eenig be-

roep of eenigen stand aantasten, immers meer dan lieden van andere

beroepen of standen' de nodige preventieve maatregelen voor te stellen

en van de regering af te dwingen.

- Doodsoorzakenstatistiek. Sinds het jaar 1773 noteett men oP het ge-

meentehuis van Amsterdam de ziekte, waaraan iemand is overleden; dat
juichen de schrijvers van het uitgebreide medisch-demografische rapport

No. XXXIV toe en zij betreuren het alleen maar dat dit niet veel eerder

is gedaan. De sterftelijsten immers zijn niet enkel van waarde voor een

regelmatige en momentane informatie over ziekte en overlijden, maar

veel eerder nog om inzicht te krijgen in de sterfteverhoudingen binnen

de bevolking van de stad en in het algemeen voor de'veele byzondere

belangryke gevolgtrekkingen die men kan opmaaken' en die 175 iaat
later onder de naam van 'trend' belangstelling genieten.

Ziekte is in de jaren van de Bataafse republiek een belangrijke doods-

oorzaak, reden waarom het rapport zo veel waarde toekent aan het op-

nemen van de ziekte in de sterftelijsten; alleen de manier waarop het

gebeurt ondervindt de nodige kritiek. De rijkste bron van onnauwkeurig-

heden in de statistiek noemen de schrijvers de opgave van de ziekte - bij
de aangifte van het overlijden ten stadhuize -zelt.Zijzien daarbij af van

de mensen die succomberen zonder dat'Lieden van de kunst den over-

ledenen bediend'hebben, in die gevallen móet de opgave van de ver-

moedelijke doodsoorzaak wel plaatshebben 'naar willekeur der omstan-

ders; dit is onvermydelyk'. Maar in het geval er wel geneeskundige hulp
aan het sterfbed of bij een ongeval is geweest, dan zal men veel ver-

warring voorkomen als de commissie voor geneeskundig toevoorzicht

'alle Doctoren verzoeke, dat, wanneer zy by eenige Patiënten gehaald

zyn, efi deezen komen te overlyden, schriftelyk aan het sterfhuis op te
geeven, de ziekte, waaraan de Patiënt, naar hun oordeel, gestorven is'.

De aanspreker, door wie in het merendeel der gevallen de aangifte van

overlijden geschiedt, moet die 'officiele' diagnose dan weer overnemen

op het gedrukte formuliertje, model VIL
Alleen met dit laatste onderstrepen de rapporteurs al voldoende het be-

lang van een doodsoorzakenstatistiek, zonder overigens de term te ge-
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bruiken, maar met de aantekening dat registratie van ziekten als doods-
oorzaak pas zin heeft, ten eerste als men weet welke ziekte men in de
sterftelijsten inschrijft (en herkenbaar kan weervinden) en in de tweede
plaats wanneer men er zeker van kan zijn 'of het de zelfde ziekten zyn,
die op alle die Plaatsen aangegeeven worden', m.a.w. of er uniformiteit
bestaat in de classificatie van doodsoorzaken.
Om de nodige orde te scheppen in deze classificatieperikelen - welke na
de tweede wereldoorlog bij iedere herziening van de internationale lijst
van doodsoorzaken wéér opduiken - hebben de auteurs van rapport
XXXIV, na bestuderen en vergelijken van bestaande lijsten van ziekten
uit Geneve, Londen, Deventer, Den Haag en uit Amsterdam zelf, uit-
eindelijk een alfabetische lijst van diagnosen samengesteld, die aan alle
practiserende doctoren, apothekers en chirurgijns wordt toegezonden en
die dezen in het vervolg moeten hanteren bij het aantekenen van de
ziekte, waaraan een patient is overleden. Deze naamlijst van ziekten,
model X, is afgedrukt in de bijlage 2 en uit de opsomming van ziekten
blijkt dat met de omschrijving doodsoorzakenstatistiek geen woord te
veel gezegd is.

Behalve een uitgebreide reeks ziekten en koortsen, welke onder de ont-
stekingen gerangschikt worden, komen op de lijst diagnosen voor uit de
rubrieken: aangeboren afwijkingen, nieuwvormingen, metabole stoor-
nissen en ongevallen, verder groepen als 'Dood-geboorenen' en'Eerst-
geboorenen'en ook'haastige Dood' en last but not least een diagnose
die menig arts en zeker de gemeentelijk lijkschouwer in vele gevallen op
het huidige B-formulier als best-benaderende doodsoorzaak voorvele be-
jaarden en chronisch zieken zou willen invullen: de'Afgeleefden'. Want
wat eenvoudig onoverkomelijke classificatieproblemen met zich mee-
brengt, dat is de onmogelijkheid om bij het bestaan van meer dan één
afwijking - en in de huidige geriatrie is dat een bekend verschijnsel -
één ziekÍe, één aandoening als de directe oorzaak van het overlijden aan
te wijzen en dus te registreren. In de oorspronkelijke zetting van rapport
XXXIV klinkt dit als volgt: 'De eigen aart immers der ziekten blyft
veelal onbekend: zo is het dat, hoewel veele kinderen aan stuipen
sterven, die stuipen niet de waarlyke ziekten zyfi, maar slechts de uit-
werkzels derzelven. Welke ruimte laaten de kwynende ziekten, by voor-
beeld, niet overig? hoe veele verschillende ongesteldheden en ziekten
eindigen niet in eenen kwynenden staat, die minder als de oorzaak des

doods, dan als de laatste uitwerking van het geweld der voorige ziekten
moet beschouwd worden, op welke de dood volgt?'.
En vergeet niet dat er mode-diagnoses voorkomen: 'dat in zommige
tyden, algemeene naamen van ziekten, als het ware, heerschen, terwyl in
andere tyden de zelfde ongesteldheden, meestal door andere naamen
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wordende uitgedrukt, ook schynbaar, gedeeltelyk, tot andere classen

worden gebragt: \ryaarvan nu de benaaming van Zinking-Koortsen en

vanZenuw-Ziekten, voorheen die van Vapeurs, enz. voorbeelden zouden

kunnen opleeveren' - in de tegenwoordige tijd gewijzigd in griep en

virusziekte, terwijl de zenuwen gebleven zijn. De Engelsen hebben nog

een heel bijzondere kolom in de sterftelijsten 'onder den naam van

Surfeit, voor die, welken aan brassen, de gevolgen van vÍeeten en zuipen,

omkomen', een specificatie waarvan de samenstellers van het rapport

No. XXXIV alleen maar wensen'dat nimmer deeze schandelyke zaaken,

by ons eene plaats in de sterflysten zullen moeten bekleeden'.

Hoe dan ook, wat de geneeskundigen aan de vooravond van de negen-

tiende eeuw van de uitgebrachte lijst van ziekten, die men evengoed als

richtlijn voor een morbiditeitsstatistiek kan aanhouden, ook verwachten,

de wiskunstenaars zelf zijn ervaren genoeg om te beseffen dat, stel dat de

lijst, eventueel verbeterd en aangevuld, volmaakt of op zijn minst voor

de praktijk van alledag geschikt is, er dan nog 'eenige willekeur in de

classificatie plaats heeft, en'er altoos eenige onnaauwkeurigheden on-

vermydelyk blyven, deels door den aart zelven der zaake, deels door de

manier van de opgave te doen' - en wie tenslotte garandeert de enthou-

siaste commissieleden de honderd procent medewerking van alle be-

trokken collegae? En al zouden deze laatsten de moed opbrengen om

regelmatig iedere maand aan het geneeskundig toezicht op te geven hoe

veel patienten met welke verschillende ziekten zij in die periode behan-

deld hebben - '(en waarlyk, 'er zoude al veel moeds vereischt worden,

om, uit zucht voor het algemeen belang, zodanige opgave te doen, waar

uit men meer of min de betrekkelyke practyk van ieder Doctor zoude

kunnen afleiden:)' - dan nog zijn lang niet alle collegae in de gelegen-

heid om elke keer even stipt alle opgaven te verzorgen, maar een veel

storender bron van fouten in de doodsoorzakenstatistiek vindt zijn be-

staan in het 'groot getal zieken onder de smalle gemeente, welke geen

Doctor gebruiken, dan misschien in den uitersten nood, wanneer de

ziekte reeds, van het geen zy oorspronkelyk was, ontàard is'.

Het bovenstaande illustreert hoe iugrijpend een officiele registratie - in
dit geval voor de medicus practicus - in feite is en daarom moeten de

argumenten van algemeen belang zo stevig zijn, dat zowel de genees-

kundigen als het publiek doordrongen raken van de noodzaak om serieus

mee te doen en dat de overheid er op haar beurt van overtuigd wordt om

een aantal grondregels voor de registratie vast te stellen en te sanctio-

neren, al is het maar om de bevolkingsgroep met de smalle beurs - die

uitgezonderd de verloskundige hulp nauwelijks van medische zorg pro-

fiteert - door een aantal preventieve maatregelen tijdig en afdoende te

behoeden voor dreigend onheil en als één van de maatregelen beveelt het
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rapport de door Jenner pas ontdekte vaccinatie aan: 'en zoude niet de
Kinderziekte zo goed als verdelgd worden, indien alle kinderen zo
spoedig, als de voorzichtigheid zulks toelaat, wierden ingeënt, en deeze
bewerking met die omzichtigheid, welke de aart der zaaken verëischt,
behandeld wierd'? Het antwoord luidt ja en het rapport haalt Bernoulli
aan, die becijfert dat er van 1300 pasgeborenen na 10 jaar 661 en na
25 jaar nog 565 in leven zijn, maar dat als enkel de pokken uitgeroeid
zouden zijn en verder alle ziekten in even sterke mate blijven voor-
komen, er van die 1300 kinderen na 10 jaar 728, dat is 67 meer en na
25 jaar 644 en dus 79 meer individuen over blijven, en hoe groot is niet
de winst vanrfT gedeelte'in die jaaren, in welke de menschen tot het
voortplanten van het geslacht, en het verrichten van allen arbeid het
meest geschikÍzyn'?

Alle gegevens over de sterfte in de stad kunnen nauwgezet en op uni-
forme wijze verzameld, de aangiftebriefjes keurig geliasseerd en de
nodige differentiatie aangebracht worden, maar om in een oogopslag de
verhoudingen en verschuivingen in de sterfte te kunnen beoordelen en er
zo nodig naar te handelen, is het zaak dat regelmatig overzichtslijsten
gemaakt worden en dat die tabellen de nodige publiciteit krijgen. Het
rapport sluit enkele modellen van tabellen bij, waarop in Amsterdam
maandelijks en jaarlijks de sterfte moet worden aangetekend, onder-
verdeeld zowel naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat als naar doods-
oorzaak en ook naar'seizoen; alle lijsten afzonderlijk voor Christenen en
Joden in de stad.
Model VIII onderscheidt de sterfte naar civiele staat, leeftijd en geslacht;
de leeftijd gesplitst zoals hierboven beschreven. Model IX is een jaar-
lijst voor cijfers per leeftijdsgroep per maand in verband met de in-
vloed der jaargetijden op de sterfte; aparte lijsten voor mannen en
vrouwen. Tabel XI toont per maand of per jaar en ook apart voor
mannen en vroutven het aantal overledenen, gesplitst naar de ouderdom
en de ziekte, waaraan iedereen is overleden; de laatste overeenkomstig
de classificatie van doodsoorzaken volgens model X. De tabellen XII
tenslotte zetten de oorzaak en de maand van overlijden tegen elkaar af.
Het maken van jaaroverzichten waarop per maand de sterfte in de
diverse leeftijdsgroepen (model D() of tengevolge van bepaalde ziekten
(model XII) wordt opgegeven wordt door de commissie aanbevolen ten-
einde een eventueel bestaand seizoenritme in de sterfte aan te tonen. De
demografen hebben namelijk sterk het vermoeden ,dat zeekere ouder-
dom, het zy in zich zelven beschouwd, het zy met de levenswyze en be-
dryven, die zodanige ouderdom toelaat, gepaart, de menschen vatbaar
maake, om in deeze saizoenen gemaklyker en sterker door ziekte aan-
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gedaan te worden, dan in anderen: of door de zelfde ziekte gevaarlyker

aangedaan te worden, in het eene saizoen dan in het andere'. Aansluitend

vragen zij zich af of het niet nuttig zou ziin om ook notities over klimaat

en weersgesteldheid in de doodsoorzakenstatistiek op te nemen 'als ter

meeste bevordering van de kennis der ziekten, en vooral van de Land-

ziekten, dienstig bevonden zal worden'?

Gedrukte sterftelijsten waarin het beroep is opgenomen zijn niet aan

het rapport XXXIV toegevoegd, omdat de commissie van geneeskundig

toevoorzicht voor Amsterdam eerst uit de gegevens op de aangifte-

briefjes een alfabetische lijst moet gaan samenstellen van de beroepen en

hun specifieke ziekten. Zodra echter de commissie van oordeel is dat

een definitieve beroepsziektenlijst uitgebracht kan worden, dan moet die

gedrukt worden, zodat op het gemeentehuis ook de sterfte per beroeps-

klasse maandelijks en jaarlijks in uniforme tabellen kan worden geregi-

streerd.
Overzien wij tenslotte alle modellen en tabellen, welke aan het rapport
No. XXXIV zijn toegevoegd, dan valt op dat het in combinatie hanteren

van het aangiftebriefje, model VII en de naamlijst van ziekten, model X
plus de overzichtstabel, model XI de doodsoorzakenstatistiek uniform
en hoogst betrouwbaar maakt, en verder verbijstert het ons dat genees-

kundige wiskunstenaars uit het jaar 1797 de totale problematiek die

kleeft aan een sterfte- of morbiditeitsstatistiek zo doordacht en zo mo-

dern aanpakken. Het zal daarom niemand verbazen dat veel uit het

Amsterdamse medisch-demografische rapport veelal letterlijk zal wor-
den teruggevonden in het rapport, dat Van Heekeren, de zoon van de

Amsterdamse apotheker, kort daarop aan de agent van nationale op-

voeding zal uitbrengen over de noodzaak om landelijk registers van

huwelijken, geboorte en sterfte in te voeren.

-Handboek voor medische demografie.Het opmaken van de bovenge-

noemde maand- en jaaroverzichten van de differentiatie in de sterfte is

net als dat van de trouwlijsten de taak van de gemeente, terwijl het

samenstellen van de geboortelijsten in Amsterdam, zoals wij eerder toe-
gelicht hebben, in verband met de aangifte van de geboorte door de

verloskundige is opgedragen aan de commissie van geneeskundig toe-
voorzicht.
De taak die de magistraat en de geneeskundigen op het punt van de

sterfteregistratie hebben is geen sinecure, maar de medisch-demografen

durven eett zo grote inspanning en onderlinge samenwerking van beide

instanties vragen, omdat juist de sterftetabellen een zo gedifferentieerde
en unieke hoeveelheid informatie - betrouwbaar en in een practisch

hanteerbare vorm - bevatten, welke langs geen enkele andere weg be-

schikbaar komt. Daarom achten zij de sterfteregistratie op de wijze zoals
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in het rapport XXXIV uiteengezet, zij het steeds gecombineerd met de
gegevens over huwelijken, gebcorte en migratie en afgezet tegen de

resultaten van de volkstellingen, het middel bij uitstek om zowel de
regering als het geneeskundig toezicht, maar liefst ook het publiek zelf
in te lichten oveÍ en zonodig te waarschuwen voor bijv. het toenemen
van een bepaalde ziekte en de sterfte tengevolge daarvan op een om-
schreven plaats, in die en die leeftijdsgroep of in een speciaal beroep.
Het rapport haalt daarbij als voorbeeld aan de ervaring in Londen, waar
in de periode 1743-1758 het totaal aantal overlijdensgevallen evenals
dat van de geboorten constant afneemt, maar waar desondanks in de-
zelfde vijftien jaar 'het getal der geenen, die aan de Teering sterven,
merkelyk grooter is dan te vooren: dat het getal der overleedenen aan de
Kinkhoest, met eene schroomelyke snelheid vermeerderd is: en dat der
geenen, die, of aan den rooden Loop, of aan het Graveel gestorven zyn,
zeer merkelyk is verminderd, en slechts de helft is, van het geen het te
vooren plag te zyn, en de Rachitis bynaar is verdweenen'.
Het begrip relatieve sterfte komt men in deze achttiende eeuwse studie
niet tegen, maar waar men wel de nadruk op legt, dat is dat een doods-
oorzakenstatistiek alleen, al is deze nog zo verfijnd, te weinig inzicht
verschaft in het karakter en het (dodelijke) verloop van een bepaalde
aandoening, maar dat men van het'wezenlyk geweld'van een ziekte pas

echt iets te weten zal kunnen komen, als men niet alleen weet hoeveel
mensen van een zekerc leeftijd aan die of die ziekte overleden zijn,maar
wanneer men informatie zou hebben zowel over de morbiditeit 'hoe
veele'er aan dezelven krank geweest zyn'als over de letaliteit: 'het hoe-
veelste gedeelte der geenen, die aan iedere soort van ziekte krank ge-

weest zyn, gestorven is', want enkel deze beide gegevens zijn een maat
voor de werkelijke invloed van de ziekte op de bevolking: 'die reede nu
is juist de waare maat van het gevaar'.
De studie die als No. XXXIV deel uitmaakt van de rapporten, welke de
commissie Van Swinden einde L797 aan de raad der gemeente Amster-
dam aanbiedt, is een 73 bladzijden lang pleidooi behalve voor geregelde
volkstellingen voor een wettelijk geregelde, stipte en gedetailleerde re-
gistratie van huwelijken, geboorte en sterfte als wetenschappelijke basis
voor een practische bevolkingsboekhouding. Duidelijke instructies, vaste
afspraken en gedrukte formulieren en schema's voor tabellen zorgen
voor betrouwbaar cijfermateriaal, dat bruikbaar en voldoende hard is
voor het berekenen van indices, rates en andere verhoudingsgetallen en
dat op langere termijn de trend van de diverse medisch-demografische
verschijnselen te zien geeft.

Het rapport stelt hoge eisen aan nauwkeurigheid en uniformiteit en het
dringt aan op differentiatie, maar het waarschuwt tegelijkertijd'dat men
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toch de aantekeningen en lysten niet meer vermenigvuldigen moet dan

noodig is'. De taak die de burgerlijke en geneeskundige overheid op het
punt van de registratie gemeenschappelijk hebben, moet uitvoerbaar en

op de praktijk gericht blijven. En in deze considerans past artikel XIII
uit de instructie voor de commissie voor geneeskundig toevoorzicht voor
Amsterdam, welk artikel bepaalt dat het geneeskundig toezicht ieuer
jaar in haar verslag over de gezondheidstoestand in de stad o.m. ook
aandacht besteedt aan de cijfers van huwelijken, geboorte en sterfte
(4.32).
Alle uitkomsten dienen weliswaar de geneeskundigen en de magistraat
ter adstructie en tot ondersteuning van hun beleid, maar in feite hebben
alle registratie-inspanningen hetzelfde doel, en wel om mede aan de

hand van de resultaten daarvan aan alle inwoners van de stad - van
welke leeftijd, sexe of religie en met welk beroep of welstand ook - die
gezondheid en dat leefklimaat te bieden waarin zij zich optimaal happy
voelen en waarin zij met plezier werken. Maar - en dit bewijst dat de

makers van het registratierapport de realiteit goed in het oog houden -
al valt er uit de talloze lijsten en tabellen heel wat af te lezen, het 'treft
den Geneesheer en den Wysgeer, maar niet het gros der Ingezetenen', en

daar gaat het voor een groot deel om. Trouwens waÍzal het grote publiek
met een constatering als: er zijn 500 mensen aan de pokken overleden,
kijk maar hier staat het? Een dergelijke redenering zal weinig effect
sorteren, maar als men het eens wat agressiever zou aanpakken en zou
schrijven: 'voorleeden maand zyn 2000 menschen aan de Kinderziekte
geweest, en 500 zyn'er van gestorven, dus I van de 4, en de Kinder-
ziekte heerscht nog met het zelfde geweld!', zou zo iets het publiek niet
overtuigender beinvloeden met als consequentie bijv. een toenemende
bereidheid om tot vaccinatie over te gaan?

Dat een dergelijke manier van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding in
tijden van epidemieën hout snijdt is denkbaar, maar dat desondanks
bovenstaande bewering en soortgelijke publicatie in het jaar 1797 ge-

durfd is, blijkt uit de verontschuldiging van de zijde van de rapporteurs
zelf: 'Men vergeeve ons dit voorbeeld en deezen uitstap; doch het gewigt
der zaake leidde ons tot dezelve'.
Alle gegevens die volgens de richtlijnen van het rapport XXXIV op-
gepakt zijn en uiteindelijk beschikbaar komen, zijn uitermate sound en
betrouwbaar en toch maant het rapport zelf tot matiging bij het trekken
van conclusies. De schrijvers weten al te goed welke onnauwkeurigheden
in de verschillende registers kunnen insluipen en in een handelscentrum
als Amsterdam moet men dan nog extra op zijn qui vive zijn in verband
met de voortdurende wisselingen in bevolkingsaantallen, aan de ene
kant veroorzaakt door het gestadig wegtrekken van Amsterdammers
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naar andere plaatsen, anderzijds vooral door het ongecontroleerde

binnentrekken van vreemden in de stad: op deze groep heeft men het

minste vat 'om dat 'er niet, gelyk in andere Plaatzen deezer Provincie,

vereischt wordt, dat men verlof van inwooning verzoeke, alvoorens zich

neder te zetten', en wat de specifieke verstoring van de opbouw van de

populatie betreft zullen deze immigranten 'meestal aankomen, nó dat

zy de jaaren der eerste kindsheid voorby zyn', m.a.w. de middenmoot uit
de totale bevolking extra in aantal versterken, maar als gevolg daarvan

ook het aantal 'overledenen, boven die Jaaren, grooter doen worden,

dan het zonder die vermeerdering zoude geweest zyn'.
Aan de andere kant geven de achttiende eeuwse medisch-demografen de

commissie van geneeskundig toevoorzicht in overweging ook weer niet

té voorzichtig te zijn met het nemen van beslissingen op grond van de

gecompileerde en geanalyseerde gegevens, omdat een enkele onver-

mijdelijke fout toch in geen enkele verhouding opweegt tegen het grote

aantal belangwekkende conclusies, welke de resultaten van de regi-

stratie in ieder geval wél mogelijk en bereikbaar maken. Want alle waar-
nemingsuitkomsten worden terdege getoetst en de statisticus, die in L797

wiskunstenaar heet, zal wel oppassen 'om de paalen der waarheid, oÍ
der waarschynlykheid, in zyne besluiten, te buiten te gaan'; voordat deze

bijv. uitspreekt, dat een hogere sterfte onder de pasgeborenen in een

bepaalde maand op rekening komt van het jaargetijde, zalhii nagaan of
in die maand misschien meer kinderen geboren zijn en'of de overmaat
der gestorven, omtrent in de zelfde reden is, als die der geboorenen', en

ingeval de geboorte in diezelfde maand inderdaad groter is, of en welk
verband er is met de huwelijksfrequentie en de invloed dóórop van fac-

toren als 'burgerlyke schikkingen', kerkelijke ge'woonten zoals het ver-
bieden van trouwen bij de roomsen gedurende de vasten en de advent,

en of dus toch niet het seizoen alleen, maar omstandigheden samen-

hangend met (gebruiken in) bepaalde maanden verantwoordelijk zijn
voor de hogere sterfte van de pasgeborenen in die en die maand van het
jaar.

De wiskunstenaar zal precies als tegenwoordig de statisticus uit de resul-
taten van de trouw- geboorte- en sterftelijsten 'niet dan na rypen raade,

gevolgen, en vooral algemeene gevolgen, afleiden', en dat is toe te
juichen, want juist de generale gevolgtrekkingen leveren dikwijls het

overtuigende bewijs voor een regering om beleidsombuigingen tegenover

de volksvertegenwoordiging en de publieke opinie te verantwoorden.

Het is jammer dat de schrijvers hun rapport niet ondertekend hebben en

dat hun namen opgaan in de leden van de commissie Van Swinden, die
drie maanden later verslag uitbrengt over de commissie van genees-
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kundig toevoorzicht voor Amsterdam. De zevenmaaltien bladzijden van

het rapport No. XXXIV vormen een zo gedegen en constructieve studie

over de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte in de stad, dat zij
zonder overdrijving een handboek voor medische demografie genoemd

mogen worden en dat de gedachten en voorschriften eruit zonder veel

moeite gehanteerd kunnen en zullen worden voor het opzetten en laten

functioneren van een nauwkeurige en uniforme registratie van huwe-
lijken, geboorte en sterfte in het gehele land! Het hoeft dan ook niemand
te verbazen dat in het eerste ontwerp voor een landelijke registratie, dat
de commissaris voor de geneeskundige staatsregeling J. van Heekeren in
1799 aan de agent van nationale opvoeding aanbiedt, veel uit het in-
drukwekkende Amsterdamse rapport No. XXXIV is weer te vinden.
Deze fundamentele waarde van de stad Amsterdam voor de gehele repu-
bliek - Amsterdam speelt een toonaangevende politieke rol binnen het
gewest Holland tijdens de omwenteling van 1.795 en bij het tot stand

brengen van de nieuwe regeringsvorm van he Bataafse republiek in het
jaar 1798 - rechtvaardigt achteraf de ruimte, die de stad en het medisch-

demografisch rapport XXXN in het hoofdstuk over de gouvernemen-

tele registratie inneemt.

Landelijke registratie - ln de voorgaande paragrafen hebben wij gezien

dat de stedelijke overheid wel degelijk aandacht besteedt aan zaken van

de volksgezondheid en dat dit in Amsterdam resulteert in het aanstellen
van een commissie voor geneeskundig toevoorzicht; de instructie voor
deze commissie, door de plancommissie neergelegd in 36 rapporten, is de

eerste Nederlandse handleiding voor de organisatie en taakomschrijving
van geneeskundig toezicht in een stad. Het rapport no. 34 daaruit geeft

welomschreven regels voor het opzetten en door het gemeentelijk appa-
raat laten executeren van een burgerlijke stand binnen de stad Amster-
dam.
De staatsregeling van 1798, de eerste constitutie van de Bataafse repu-
bliek, waarin de registratie als zodanig niet wordt genoemd, biedt wel de

mogelijkheid om plannen uit te werken voor de opbouw van een lande-
lijk apparaat voor het registreren van medisch-demografische gegevens.

De commissaris tot de zaken der geneeskundige staatsregeling, J. van
Heekeren biedt de agent der nationale opvoeding het eerste ontwerp
aan: met de eeuwwisseling (1800) ligt het stramien voor de registratie
van huwelijken, geboorte en sterfte in het gehele land klaar.
Na de staatsgreep van 22 januai 1798 noemt de Nationale Vergadering
zich de Constituerende Vergadering, representerende het Bataafse Volk
en het voorlopige Uitvoerend Bewind begint onmiddellijk met het for-
meren van de agentschappen: op 9 maart 1798 wordt opgericht het
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agentschap van nationale opvoeding, dat behalve onderwijs o.m. de

geneeskundige staatsregeling krijgt toegewezen (afb. 3.2). Op 1 mei
treedt de staatsregeling van 1798 bij proclamatie in werking, maar deze

eerste grondwet wordt met voeten getreden en een tweede coup op 12

juni is het gevolg; het volk kiest een nieuw Vertegenwoordigend Lichaam
met een Eerste en een Tweede Kamer, dat 2 augustus wordt geconsti-

tueerd.
Precies één artikel uit de staatsregeling, art. 62 van de Burgerlijke en

Staatkundige Grondregels, is gewijd aan de volksgezondheid, de tekst

ervan is echter zo algemeen gesteld, dat letterlijk alle voorzieningen:
'alles, wat in het algemeen de gezondheid der Ingezetenen kan bevor-
deren' en dus ook alle regelingen en ingrepen op medisch-demografisch

terrein er aan kunnen en zullen worden opgehangen.
De achtste augustus benoemt de Eerste Kamer de commissie Verbeek
met als opdracht de Instructie voor de agent van nationale opvoeding
op te stellen, welke instructie na veel heen en weer gepraat eindelijk bij
decreet van 2l december 1798 kan worden vastgesteld en definitief uit-
gegeven 20 september 1799.

De instructie voor het departement van opvoeding telt 57 artikelen;
twaalf ervan hebben betrekking op de geneeskundige staatsregeling, zij
vormen de eerste Nederlandse volksgezondheidsnota (afb. 3.3); drie van
de twaalf artikelen heeft de commissie Verbeek gereserveerd voor de

geneeskundige statistiek, zij zijn de eerste wettelijke basis voor een

landelijke burgerlijke stand en doodsoorzakenstatistiek en het is de ver-
dienste van de leden van de commissie Verbeek, dat zij deze registratie-
opdracht zo ruim geredigeerd hebben, dat hij in principe 17 5 jaar nadien
nog als zodanig te gebruiken is.

Artikel 37 draagt de bewindsman op o.m. te zorgen voor de registratie
van geboorte en overlijden in de republiek en voor de uitvoering daar-
van samen te werken met het in te stellen geneeskundig bestuur. Artikel
38 maakt in beginsel het formeren van een controleapparaat mogelijk:
'alle inbreuken, die tegen de heilzaame instellingen van dit vak zouden
mogen gemaakt worden'. Artikel 39 als laatste verplicht het departement
het jaarlijks opmaken en publiceren van de nodige statistische over-
zichten: de cijfers op zijn minst onderverdeeld naar leeftijd en geslacht
en de sterftelijsten ook naar de doodsoorzaak: 'en zoo veel mooglyk aan

welke ziekten zy overleden zyn'.
Alle gemeentebesturen en de collegia medica (later het geneeskundig
toezicht) worden bij de wet verplicht om aan deze registratie mede te
werken en de agent - wij zouden zeggen het computercentrum - 'de
noodige bydragen te bezorgen'.
In het midden van de achttiende eeuw, de tijd van de opkomende codifi-
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catiebeweging: om het geldende recht voor het gehele land vast te leggen

in wetboeken en een einde te maken aan de enorme verscheidenheid van
recht in de diverse gewesten, doen de Staten van Holland al het voorstel
een wetboek betreffende de registratie van huwelijken, geboorte en

sterfte samen te stellen, doch zonder succes. Er ontbreekt, en niet alleen
in Holland, de centrale autoriteit met grondwettelijk gezag en een ge-

neeskundig bestuur dat voldoende bevoegdheden gekregen heeft om met
de magistraat landelijk samen te werken. De grote omwenteling van
1789 brengt uitkomst; Frankrijk krijgt zijn eerste grondwet in l79l en

een nationale wet op de burgerlijke stand in 1792. De Bataafse repu-
bliek - epigoon van de Franse republiek - verwerft in 1798 zijn con-
stitutie en daardoor het regeringsapparaat (Uitvoerend Bewind, agent-
schappen en departementale besturen) dat met het geneeskundig toezicht
(agent van nationale opvoeding en de departementale commissies van
geneeskundig bestuur, die belangrijke eigen bevoegdheden krijgen) de
onontbeerlijke basis vormt voor het welslagen van een landelijke regi
stratie van huwelijken, geboorte en sterfte.
De opdracht in de instructie voor de agent van opvoeding legt de basis
voor uniforme registratie in het gehele land. Als practische uitvoering
van die grondregel neemt op 25 juni 1799 het Uitvoerend Bewind een
tweede belangrijk besluit: dat de bestaande kerkelijke registers niet
langer voldoen aan de eisen en 'op grond van verschillende Considera-
tien, niet meer beschouwd worden als legaal bewys opleverende be-
scheiden' en dat derhalve een wettelijke regeling - zoals in Frankrijk
sedert 1792 - ook in de Bataafse republiek het middel is voor het in-
richten en bijhouden van de trouw- geboorte- en overlijdensregisters.
Omdat echter zowel de agent van justitie als van politie en die van natio-
nale opvoeding betrokken zijn bij een dergelijke registratie, draagt het
Uitvoerend Bewind de drie bovengenoemde ministers op om ieder voor
zich een ontwerp in te dienen 'tot het emaneren van eene gepaste wet
omtrent het doen aanleggen en houden van nauwkeurige registers, van
alle in deze Republiek voorvallende geboorten, huwelyken en Sterfge-
vallen'.
De agent van nationale opvoeding stelt dit besluit van het Uitvoerend
Bewind om advies in handen van zijn commissaris tot de zaken der ge-

neeskundige staatsregeling, die binnen twee weken een eerste rapport ge-
reed heeft.

Het juli-rapport -De commissaris in wiens handen het besluit van 25 juni

- als een van de zaken der geneeskundige staatsregeling - wordt gesteld,
is de 25-jarige medicinae doctor Jan van Heekeren, zoon van de Am-
sterdamse apotheker van dezelfde naam en energiek rapportenschrijver.
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Op 11 juli 1799 heeft hij zijn registratierapport gereed (4.35): veertien

bladzijden manuscript met daaraan toegevoegd tien bijlagen met ge-

tekende modellen van lijsten, welke nagenoeg dezelfde zijn als de twaalf
modellen welke behoren bij het boven besproken Amsterdamse rapport

No. XXXIV van23 mei1797.
De vraag rijst onmiddellijk of Jan van Heekeren junior als lid van de

Amsterdamse commissie voor geneeskundig toevoorzicht of de plan-

commissie zelf heeft meegeschreven aan het opstellen van het uitgebreide
rapport XXXIV? Wij weten dat de auteurs hun rapport niet hebben ge-

signeerd, maar de voltallige commissie is met naam en toenaam bekend

en onder die namen is niet die van Van Heekeren. De zoon van de

apotheker verlaat Leiden als jonge doctor in juni 1797 en wordt begin

1798 pas benoemd tot lid van de commissie voor geneeskundig toevoor-

zicht voor Amsterdam: het medisch-demografisch rapport met nummer
XXXIV is gedateerd 23 mei 1797.
Wel is zeker dat het Amsterdamse rapport twee jaar later model staat

voor het eerste rapport over de landelijke registratie van huwelijken, ge-

boorte en sterfte, dat Van Heekeren op 11 juli 1799 aan de agent van

nationale opvoeding, J. H. van der Palm aanbiedt. De tekst is zelfs bijna
letterlijk overgenomen. De commissaris herhaalt in ziin manuscript
enkele belangwekkende algemene registratie- en statistieke problemen

uit het stedelijke rapport en hij legt daarmede in elk geval wel de nadruk
op het feit dat ook het beleid van de nationale volksgezondheidszorg

behoort te steunen op een wetenschappelijke basis en verder dat een per-

manente evaluatie van dat beleid - en een ombuiging wanneer cijfers de

noodzaak daarvan aantonen - geboden is, of in termen van medische

demografie: dat continu vital facts verzameld en geanalyseerd dienen te

worden en bruikbaar gemaakt aan het totale volksgezondheidsbeleid.

De staatssecretaris bespreekt in zijn juli-rapport achtereenvolgens de ge-

boorte-, huwelijks- en sterftelijsten; uit dit rapport een enkele karakte-

ristiek. De verloskundige die de bevalling leidt is nog altijd de aange-

wezetr persoon om de geboorteaangifte te doen: iedere maand, aan de

dan vigerende plaatselijke commissie van geneeskundig bestuur, op be-

hoorlijke wijze gespecificeerd naar geslacht, levend of doodgeboren,

eventueel tweeling of drieling, maar natuurlijk niet zoals in een stad als

Amsterdam wel van betekenis is afzonderlijke opgaven voor Christenen
en Joden.
Over de huwelijken schrijft Van Heekeren 'dat de Rechtbanken der Ge-

meenten het best in de gelegenheid zyn'om aantekening van de huwe-

lijksvoltrekkingen te houden, omdat alle huwelijken volgens de geldende

wetten nu eenmaal voor de rechter gesloten worden. Het belang vandeze

uitspraak is dat de bewindsman officieel de stelling onderstreept dat re-
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gistratie van medisch-demografische feiten het beste door die instantie
kan geschieden, die de gegevens uit de eerste hand verzamelt en ze tege-

lijk bewaart en zo nodig ter beschikking stelt. Op het punt van de sterfte-
lijsten voegt het juli-rapport niets toe aan wat in extenso in de Amster-
damse studie is uiteengezet.
Door middel van maand- en jaaroverzichten door de plaatselijke en de
departementale commissies van geneeskundig bestuur (die Van Heeke-
ren in zijn Reglement van geneeskundig bestuur voorstelt) komen alle
gegevens betreffende huwelijken, geboorte en sterfte uit de gehele Ba-
taafse republiek tenslotte terecht in één centrale pool: het agentschap
van nationale opvoeding. De agent en zijn staatssecretaris voor volks-
gezondheid zullen deze statistische informatie eventueel publiek maken,
maar in ieder geval geregeld de landsregering van de uitkomsten van de
registratie op de hoogte houden.

lustitie en Politie - Inmiddels komen de Memorien van de twee andere
agenten binnen: in juli van justitie en in augustus van politie; in novem-
ber ontvangt de bewindsman van nationale opvoeding (en volksgezond-
heid) nog Aanmerkingen op de Memorien (zo goed als zeker) van de
hand van de voorzittervan deAmsterdamse commissie van geneeskundig
toevoorzicht, de hoogleraar J. H. van Swinden.
De Memorie van Consideratien, geformeerd bij den Agent van Justitie
ter voldoening aan het Besluijt van het Uijtvoerend Bewind van den 25e
Junij 1799 nopens het suppediteeren van een concept voordragt tot het
emaneeren van een gepaste wet omtrend het houden van Registers van
alle Geboorten, Huwelyken en Sterfgevallen (4.35) bevat veel aanvullen-
de informatie over de registratie, zoals die in de meeste delen van de
Bataafse republiek in 1799 nog geschiedt, en pleit voor wettelijk gere-
gelde, in het gehele land uniforme registratie van de verschillende vital
facts.
De jurist keert zich tegen het ontbreken van een algemeen voorschrift
voor het bijhouden en bewaren van de diverse registers, de Bataafse
republiek moet een keer af van de haphazard registratie uit de dagen van
de kerkelijke registers, maar zoals die zonder 'openbare autoriteit' in het
gehele land nog plaats heeft.
De trouwregisters beantwoorden nog het meeste aan de werkelijkheid:
'Door de gantsche Republiek tog worden bij na alle Huwelijken gesolem-
niseerd bij Publique auctoriteit en daadelijk in een Register aangetee-
kend'. In Holland geldt de Publicatie van 7 mei 1795 enin het vroegere
Bataafs Brabant het Echtreglement van 20 october 1796, maar in Zee-
land - en bijna zeker in meer departementen - is het huwelijk nog volle-
dig een kerkelijke aangelegenheid, terwijl in Gelderland en Utrecht de
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'Leeraars van alle gezindheeden' in hun kerk het huwelijk voltrekken en

enkel de verplichting hebben daarvan 'binnen zekeren tijd aangifte aan

het geregt te doen, ten einde daar van in de Registers aantekening ge-

schiede'.
Blijft de noodzaak van algemene bepalingen, maar de agent van justitie

wijst er op dat, welke maatregelen ook ten aanzien van de registratie

van huwelijken genomen worden, zij gebrekkig zullen zijn en blijven'tot
dat bij het Civile Wetboek daaromtrent nadere inrigtingen zullen zijn
gemaakt' - een uitlating, die vooruitziet op de resultaten van de in 1798

door het Uitvoerend Bewind der Bataafse republiek ingestelde com-

missie, belast met het ontwerpen van een codificatie, resultaten die pas

geboekt worden bij het in werking treden van het Burgerlijk Wetboek

met de klokslag van middernacht tussen de 30ste september en de lste
october van het jaar 1 838.

Echte geboorteregisters bestaan niet in de Bataafse republiek: 'Men heeft

zig in dit opzicht altijd beholpen met de Doopregisters', maar de laatste

zijn onvolledig: alle niet gedoopte of door zwakte niet in de kerk ge-

doopte kinderen en alle doodgeborenen en degenen die overlijden voor-
dar zij het doopsel ontvangen worden bijv. zo al niet in de doopboeken

van de diverse kerken opgenomen. De kinderen die vóór de dag van hun

dopen komen te overlijden worden weliswaar opgetekend in de sterfte-

lijsten en hun aantallen kunnen daaruit worden gelicht en opgeteld bij
het aantal gedoopten, maar zelfs dan heeft men niet het exacte aantal

geboorten en wel eenvoudig - en dit maakt de doopboeken ook naar het

oordeel van justitie voor nauwkeurige registratie absoluut onbruikbaar -
omdat, zoals wij eerder gezienhebben, in de meeste registers wel de dag

van het dopen maar niet de dag van de geboorte wordt aangetekend en

dat interval loopt aardig uiteen bij de diverse kerkgenootschappen: 'het

welk bij de Gereformeerden bij na altijd eenige dagen, en somtyds

weeken verschild. Bij de Roomschen geschied de Doop spoediger, dog

daar en teegen weet ik niet, of men wel aantekeningen in de Registers

plaatst indien het kind niet door den Priester, maar uyt hoofde van

zwakheid of andere omstandigheeden door een particulier Persoon ge-

doopt is, het geen ik meene, dat bij hun somtijds geschied', een nood-

doop, die krachtens het decretum Gratiani uit 1140 wel, maar door de

pastoor in zijn hoedanigheid van ambtenaar van de burgerlijke stand

mogelijk niet erkend en dan ook niet geboekt wordt.

De agent van justitie stelt in zijn memorie voor dat de geboorteregisters

worden bijgehouden door de gemeentebesturen, hetzij 'door derzelver

Secretarissen, of door zodanige andere persoonen als daar toe zouden

worden gequalificeerd'. Deze andere personen doen denken aan de

nieuwe figuur van ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals die door de
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Franse wetgever uit 1792 expliciet met deze aparte taak wordt belast.

Aangifte van de geboorte zou bijv. binnen tweemaal 24 ulur moeten ge-

schieden door de vader,indien hij bij de hand en met de Moeder gehuwd

is', in het tegenovergestelde geval door de verloskundige die bij de be-

valling geassisteerd heeft, precies zoals dat in Frankrijk en in Amsterdam

al voorgeschreven is. Van getuigen die bij het aangeven aanwezig moeten

zijn wordt niet gesproken; alleen voor de aangifte nó de vast te stellen

termijn van bijv. 48 uur (en dan tot 6 maanden na de geboorte) wordt de

verklaring van twee getuigen gevraagd.

Voor vondelingen - in 1799 een maatschappelijke groep - wil de agent

van justitie een afzonderlijk register aanleggen, een gedachte die afwijkt
van het Franse voorbeeld, om nl één register te maken voor alle ge-

boorten. Gescheiden registers zijn een vrijbrief voor onnauwkeurigheid

en passen niet in een strakke organisatie van landelijke registratie,

trouwens de agent spreekt zichzelf. op dit punt tegen in de twee laatste

bladzijden van zijn memorie, wanneer hij aandringt op zoveel mogelijk

gelijkluidende voorschriften voor de drie bij de burgerlijke stand be-

trokken disciplines: 'opdat dus alle nodeloze omslag vermijd en de in-
rigting vereenvoudigd worde' en daar doen bijv. aparte registers voor de

vondelingen geen goed aan.

Voor sterftelijsten en begraafboeken bestaan in de Bataafse republiek

zeer uiteenlopende en gebrekkige regels. Het meest regelmatig gebeurt

zonder twijfel de aantekening van overlijden in het gewest Holland waar

'geen lijk mag begraaven worden, zonder dat deswegens een zekere be-

lasting word betaald zo voor het zegel tot de begraaf-ceel, als voor het

regt op het middel van begraaven', maar overal waar een dergelijke con-

trole in de vorm van een belasting ontbreekt - en zeker in kleine plaatsen

op het platteland - is de sterfteregistratie willekeurig en onbetrouwbaar

en in landelijk verband niet bruikbaar.
De agent van justitie stelt een algemene meldingsplicht van overlijdens-

gevallen voor, welke zou'dienen te berusten op den geenen, die, onder

welken titul, of uyt welke betrekking ook, de begraaffenis laat doen', met

de bepaling dat geen lichaam begraven of vervoerd mag worden zonder

dat officieel aangifte is gedaan. Meer problemen heeft de sterftestatistiek

voor justitie niet.
Als laatste gehoorgevend aan het besluit van het Uitvoerend Bewind van

25 juni 1799 zendtde agent van politie zijn gemotiveerde Concept Voor-
dracht aan het Vertegenwoordigend Lichaam tot het emaneeren eener

gepaste Wet opzichtelyk het formeeren van naauwkeurige registers van

alle in deze Republiek voorvallende geboorten, Huwelijken en Sterfge-

vallen met een begeleidende brief op 15 augustus 1799 aan zijn collega

van nationale opvoeding toe (4.35).
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De agent A. J. la Pierre begint zijn wetsontwerp met een artikel, dat -
ofschoon neergeschreven uit overwegingen van burgerlijk recht - gezien
en behandeld kan worden als eerste aanzet tot een operationele definitie
van de populatie. De afspraak: wie worden tot de bevolking gerekend
(volkstellingen) en in de registers (burgerlijke stand) aangetekend, en wie
niet, maakt van de populatie (ingezetenen van de Bataafse republiek) een
betrouwbare en hanteerbare maat om de te registreren gegevens van
huwelijken, geboorte en sterfte tegen af te zetÍen. Het eerste niet ge-
nummerde artikel van het 28 bladzijden tellende manuscript van La
Pierre luidt: 'Dat ieder kind den ingezeetenen dezer Republiek gebooren
wordende als een Lid van het Gemeenebest zelve moet worden be-
schouwd' en zo volgt nog een aantal stellingen. Wie ingezetenen zijn en
wie vreemden wordt in dit stuk niet nader omschreven; een resolutie van
de Staten van Holland van 24 december 1674 bepaalt bijv. dat 'voor
rechte Burgers in Holland gehouden worden, die door valabele bewijzen
van de Magistraat van hunne woonplaats burgerschap aantoonen, en dat
zij met de daad hun woonplaats daar houden met hun geheele Huigezin
en menage; en geenzints pro-forma acte van burgerschap, en ergens een
kamer hebben, woonende voorts in eene andere Provincie' §eder-
landsch Placaat- en Rechtskundig Woordenboek, deel III, 1793 onder
INGEZETENEN); het Burgerlijk Wetboek van 1838 wijdt er de titel'Van
Nederlanders en vreemdelingen' aan, bedoeld in art.7 van de grondwet
van 1848: 'De wet verklaart wie Nederlanders zijn'en art.2,1 van het
ontwerp-grondwet 1966: 'De wet regelt wie Nederlander is'. Bij de alge-
mene volkstellingen in Nederland sedert 1829 resulteert het probleem
van het definieren van de populatie in de omschrijvingen: werkelijke be-
volking en feitelijke bevolking.
Ook de bewindsman van politie spreekt zich uit vóór registratie door de
burgerlijke (gemeentelijke) overheid; hij stelt dat na de scheiding van
kerk en staat de kerkelijke registers nog slechts 'huyshoudelyke aan-
teekeningen'zijn, welke niet langer als bewijs voor het legaal uitvoeren
van burgerlijke en maatschappelijke handelingen gehanteerd en geaccep-
teerd kunnen worden. 'Dat dus der Maatschappij het onbetwistbaar regt
toekomt, om niet alleen op de zekerste gronden te kunnen beoordeelen,
wie zij zijn voor welker opvoeding en onderhou d zy byzonder behoort te
zoÍgen, maar ook op welker hulp en bijstand zij ter verdediging der alge-
meene belangen van de Maatschappij zich kan verlaaten" - een samen-
spel van individu en collectivum, dat blijvend actueel is, maar dat in
iedere tijd in een andere vorm aan de oppervlakte komt in onze dagen
bijv. onder de leuzen Openbaarheid, Openheid, Voorlichting, Inspraak -
redenen waarom het een eis is dat de gegevens over huwelijken, geboorte
en sterfte exact en op identieke wijze worden verzameld en bewaard, en
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het ontwerp dat La Pierre aanbiedt is er op gericht zowel de burger als

de staat die registratie en het leveren van betrouwbare bewijzen van de

burgerlijke staat te garanderen.

In tegenstelling tot het concept van de agent van justitie is dat van politie

gegoten in de vorm van (niet genummerde) wetsartikelen en het bevat

voor het overgrote deel bepalingen en modellen van akten en formulieren

voor de inschrijving in de geboorteregisters 'als zynde eene politieke

maatregul'. Deze bepalingen betrekkelijk de aangifte en registratie van

de geboorten in de republiek wijken overigens weinig af van de artikelen

in de Franse wet van 20 septembet 1792 (bijl. 1), evenmin als de alge-

mene voorschriften van dubbele lijsten en jaaroverzichten; de enige uit-
zondering is dat een dubbel en 'eene accurate Naamlijst in behoorlijke

alphabetische orde van alle geboornen, gehuuwden en gestorvenen'ieder
jaar moet worden opgezonden naar de agent van nationale opvoeding,

en als tweede dat de aangifte van de geboorte, ingeval de vader afwezig

of verhinderd dan wel de moeder ongehuwd is, mag gebeuren door de

vroedvrouw of een andere deskundige en eventueel door 'eenig ander

Persoon bij de verlossing tegenwoordig geweest zynde', maar dan wel in

de aanwezigheid van twee getuigen.

De trouwregisters doet de man van politie af in één artikel en wel met de

aanbeveling om alle huwelijken pas te laten aantekenen binnen acht

dagen na de voltrekking ervan: in de eerste plaats schrijft men dan altijd

de preciese datum van trouwen in en ten tweede wordt geen huwelijk in
de boeken opgenomen, dat weliswaar is aangekondigd maar dat om

welke reden ook toch niet wordt gesloten.

Ook voor de sterftelijsten maar één bladzijde en één artikel, alleen over

het tijdstip van aangeven: binnen 24 uur na het overlijden door 'alle

hoofden des huisgezins', voogden, erfgenamen of executeurs. Alle ver-

dere bijzonderheden over en zoÍgen om de trouw- en sterftestatistiek

verwijst de agent van politie naar ziin collega van nationale opvoeding,

'in wiens werkzaamheden de ondergetekenden oordeele zig niet te mogen

immisseeren'.

De agent van nationale opvoeding heeft genoeg werk aan het opstellen

van een wet op de registratie, hij heeft in zijn bezithet juli-rapport van

zijn commissaris tot de zaken der geneeskundige staatsregeling met de

toelichtingen van de agenten van justitie en politie en begin november

1799 ontvangt hij nog een aantal Aanmerkingen op de Memorien van

de Agenten op het formeren van geboorte- trouw- en sterflijsten in de

Bataafsche Republiek (4.35). De Aanmerkingen, vier bladzijden hand-

schrift, zijn zo goed als zeker van de hand van J. H. van Swinden, de

voorzitter van de commissie tot het ontwerpen van een plan voor het
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geneeskundig toezicht in Amsterdam en als deskundige nauw betrokken
bij het opstellen van het rapport No. XXXIV, dat voor de stad Amster-
dam nauwkeurige regels geeft voor het opzetten en uitvoeren van regis-
ters van huwelijken, geboorte en sterfte; Van Heekeren noemt Van
Swinden als auteur in zijn november-rapport.
De nota van de Amsterdamse hoogleraar opent met de opmerking: 'De
drie verschillende Memorien komen my voor uitmuntende zaaken te
bevatten: en het zal niet moeyelyk vallen ze tot één geheel te brengen',
want daar gaat het nu juist om: er moet een Nederlandse wet op de
burgerlijke stand komen net als die van het jaar 1792 voor Frankrijk.
Van Swinden sluit een afschrift van de Franse wet in zijn nota bij en hij
geeft de wettenmaker in overweging uit het Franse voorbeeld op zijn
minst twee dingen over te nemen: 1. alle registers in tweevoud en 2. ieder
jaar een alfabetisch register en een nieuw om de tien jaar - een wat over-
bodige aanbeveling. Wel van belang zijn een paar andere opmerkingen.
De hoogleraar deelt niet het pessimisme van de heer Reuvens, de agent
van justitie, dat alle algemene bepalingen die men nu op het punt van
de trouwregisters maakt gebrekkig zullen blijven totdat het burgerlijk
recht in ziin totaliteit zal zijn geregeld. Voor de registratie gaat het er om
dat de'opgave der reeds gecelebreerde huwelyken' inlichtingen verschaft
over de namen, leeftijd, woonplaats, beroep en burgerlijke staat van de
contractanten: 'waar by ik geloof dat het ver nuttig zyn zotde te voegen
zoon van N.N. en N.N., dogter van N.N. en N.N.'. En zonder af te
wachten wat de regering besluit ten aanzien van welk college als officieel
aangewezen instantie het huwelijk voltrekt - ook Van Swinden hoopt
dat men 'nu af aan besloot om de Celebratie der huwelyken van het ker-
kelyke aftescheiden, en aan civiele Commissien toebetrouwde' - ver-
klaart hij dat het er in feite niet toe doet of de trouwplechtigheid plaats-
heeft ten overstaan van het gemeentebestuur (de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand) of voor de burgerlijke rechter, maar dat het van wezenlijk
belang is dat de registratie van een huwelijk gebeurt door dezelfde
wettige persoon of commissie die ook het huwelijk voltrekt!
Wat de geboortelijsten betreft moet onderscheid gemaakt worden tussen
de aangifte en het officieel registreren van de geboorte van een kind- de
taak van politie en justitie - en het maandelijks en jaarlijks opmaken
van overzichten van het aantal geboorten in het land - deze statistiek is
een zaak van het geneeskundig toezicht. Men zou zich nu kunnen af-
vragen of, wanneer de geboorteaangifte door de vader met getuigen
schriftelijk geschiedt door middel van een gedrukt formulier, het nog
nodig en misschien zelfs overbodig is om de verloskundigen de door hen
gehaalde kinderen periodiek te laten opgeven: het preciese aantal ge-
boorten kan voldoende betrouwbaar worden opgemaakt uit de officiele
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geboorteregisters.

Van Swinden tekent hier echter bij aan dat de geboorteaangifte niet

enkel diene als bewijs van de civiele existentie van het kind - dan zou

het vastleggen van de mondelinge melding door de vader in het bijzijn

van getuigen in een register door een erkende ambtenaar voldoende zijn,

ofschoon de inhoud van een ingevuld formulier vanzelfsprekend beter

'woordelyk in het register' zal kunnen worden overgeschreven - maar

dat het voor de maatschappij van waarde is statistisch zuivere over-

zichten te hebben van het aantal geborenen, en in dat licht gezien ook

van alle doodgeborenen, al kan men redeneren'dat een doodgeboren

kind in de Maatschappy nul is' en het om die reden onnodig is van dood-

geborenen zelfs maar een akte op te maken, laat staan ze te registreren.

Mocht het echter te veel gevraagd zijn om de registratie van de dood-

geboorten op precies dezelfde wijze te verzorgen als van de levendge-

borenen, dan kan men desnoods toestaan dat het geneeskundig toezicht

het getal doodgeboorten afsplitst uit de aangiften van overlijden en

'onder de sommen der geboorenen'brengt, als de wetgever daarover dan

maar vaste, binnen het gehele land bindende afspraken wil maken: 'Het

een of ander moet bepaaldelyk worden gedecreteerd om alle verwarring

te vermyden'!
Aan de overlijdensstatistiek wijdt de auteur van de aanmerkingen op de

memorien één zin:'Op de Sterflysten heb ik niets aantemerken', en dat

kan alleen slaan op de inhoud van het juli-rapport van J. van Heekeren,

want zowel de agent van justitie als zijn collega van politie verwijzen

voor wat de details van de sterfteregistratie betreft naar het departement

van nationale opvoeding, waaronder de geneeskundige staatsregeling

ressorteert.
Het is nu enkel nog de taak van de bewindsman van opvoeding en zijn
staatssecretaris van volksgezondheid om de drie rapporten met de aan-

merkingen daarop te bundelen en om er zo mogelijk vóór de eeuwwisse-

ling één goede wet voor landelijke registratie van huwelijken, geboorte

en sterfte van te maken.

Wetsontwerp l. van Heekeren 1799 - Het departement van J. H. van der

Palm en J. van Heekeren werkt snel: 25 juni 1799 besluit het Uitvoerend

Bewind te komen tot landelijke registers van huwelijken, geboorte en

sterfte in de Bataafse republiek, 11 juli heeft staatssecretaris Van Heeke-

ren zijn registratierapport gereed, in augustus bezit de agent de memories

van justitie en politie en begin november komen daar nog bij de aan-

merkingen van J. H. van Swinden, mede-opsteller van het Amsterdamse

rapport XXXIV, dat richtlijnen bevat voor de registratie van huwelijken,
geboorte en sterfte in de stad, die van kracht worden met het benoemen
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van de gemeentelijke gezondheidscommissie begin 1798.
Op 28 november 1799 biedt J. van Heekeren jr het eerste landelijke
ontwerp van wet voor het invoeren van trouw- geboorte- en overlijdens-
registers in de Bataafse republiek aan de agent van nationale opvoeding
aan (4.35) en in feite ligt daarmede het stramien, waarop de politieke en
de geneeskundige overheid samen met hun ambtenarenapparaat en
onder gemeenschappelijke wettelijke instructies in de negentiende eeuw
de bovengenoemde registratie kunnen gaan aanpakken, klaar. En wat bij
het lezen van de rapporten en ontwerpen, die sinds het bestaan van de
Bataafse republiek geschreven worden, als extra progressief opvalt, dat
is dat aan het eeuwenlange constateren en conserveren van de burgerlijke
staat van personen, hoe grondig ook geregeld in de Franse wetvan 1792,
door Van Swinden en Van Heekeren een nieuwe medische dimensie
wordt toegevoegd, en wel dat alle informatie over de verschillende vital
facts niet alleen verzameld dient te worden om het gouvernement met
de werkelijke toestand en welvaart van de bevolking bekend te maken,
maar bovendien zoals Van Heekeren het opschrijft'om aan de Genees-
kunde den weg te banen tot het verzamelen van eene menigte kundig-
heden, welke op eene andere wijze niet gemakkelijk zouden kunnen ver-
kregen worden'en de laatste zijn de talloze absolute en relatieve groot-
heden over (groepen van) de bevolking, waarover ook de huidige me-
disch-demografen nog altijd bezig zijn inzicht te verkrijgen. Wij menen
dat de alinea uit het rapport van Van Heekeren zo beknopt en to the
point het probleem van de gouvernementele registratie uitdrukt, dat wij
de tekst ervan als motto voor het gehele hoofdstuk over de landelijke
registratie van huwelijken, geboorte en sterfte gekozen hebben.
Het juli-rapport, in bijgeschaafde vorm gepubliceerd in het Genees-
kundig Magazijn (1801) eerste Deel, eerste Stuk (4.35) is het eigenlijke
wetsontwerp van de Zí-jarige medicinae doctor Jan van Heekeren; het
november-rapport is veel beknopter en gaat feitelijk alleen maar in op
de opmerkingen van de agenten van justitie en politie en de aanvullingen
daarop van Van Swinden.
Het verbaast niemand dat veel uit het ontwerp voor een wet op het
registreren van huwelijken, geboorte en sterfte is overgenomen uit het
uitvoerig besproken rapport No. XXXIV, dat voor de stad Amsterdam
dezelfde materie regelt. De verdienste van Van Heekeren (dikwijls junior
genoemd ter onderscheiding van zijn vader, de Amsterdamse apotheker
van dezelfde naam) is echter om de burgerlijke stand, zoals die in Frank-
rijk ontwikkeld is uit de kerkelijke registratie, tegelijk dienstbaar te

maken aan de medische discipline en wel vooral de geneeskundige sta-
tistiek en om verder alle bepalingen en instructies door de landsregering
te laten sanctioneren, zodat bij het uniform toepassen van de registratie-
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regels door een centraal geleid ambtenarenapparaat - met de mede-

werking van de geneeskundige stand én van het publiek - het verzamelen

en registreren van alle huwelijken, geboorten en sterfgevallen in het ge-

hele land identiek en vergelijkbaar gebeurt en zowel de regering als het

geneeskundig toezicht en uiteindelijk alle ingezetenen primo de garantie

hebben van een betrouwbare burgerlijke stand, met de mogelijkheid om

op ieder ogenblik te beschikken over rechtsgeldige bewijzen van civiele

existentie, en secundo de zekerheid te hebben dat zowel momentaan als

long term informatie over de gezondheidstoestand van de bevolking
voorhanden is, met voor de regering de gelegenheid om maatregelen te

nemen en het beleid om te buigen en aan te passen aan de behoeften van
diezelfde bevolking.

Wat de geboortelijsten betreft wensen zowel Justitie als Politie geinfor-

meerd te worden over: dag en tijdstip, zelfs het uur van de geboorte; ge-

slacht en naam van het kind; namen, woonplaats en beroep van ouders

en getuigen. De geneeskundige daarentegen zal het niet zozeeÍ interes-

seren de namen van de kinderen en hun ouders te weten als wel het

aantal geboorten in het algemeen, 'bijzonder dat van elk geslacht, van
de ontijdig- en doodgeboorenen, en van de twee- en drielingen'. Om de

belangen van de diverse disciplines, anders gezegd de civielrechtelijke en

de statistische doeleinden 'in éénen maatregel te veréénigen' stelt Van
Heekeren voor om in de eerste plaats de bovengenoemde persoonsge-

gevens in de geboorteregisters op te nemen en ten tweede in cijfer en

getal uit te drukken en goed gedifferentieerde gegevens te verzamelen

en beschikbaar te hebben.
Wij hebben in dit hoofdstuk gezien dat verloskundigen ingeschakeld

worden bij de officiele geboorteaangifte, maar zowel in de Franse wet
als volgens de ontwerpen van de agenten pas wanneer de vader afwezig
of verhinderd dan wel de moeder ongehuwd is. Omdat het meest ge-

schikte middel om exacte en vooral volledige inlichtingen over alle ge-

boorten, inclusief de doodgeboorten te krijgen nog altijd is om de des-

kundige die bij de bevalling aanwezig is, dus de verloskundige direct en

onder eigen beroepsverantwoordelijkheid bij de aangifte op het ge-

meentehuis in te schakelen, moeten in Amsterdam de vroedvrouwen en

vroedmeesters, eerst jaarlijks aan het gemeentebestuur en later iedere

maand aan de commissie voor geneeskundig toevoorzicht het totale
aantal door hen gehaalde kinderen opgeven op daarvoor speciaal ont-
worpen gedrukte formulieren.
In alle gevallen dat de vader zelf aanwezig is, moet hij in de aanwezig-
heid van twee getuigen aangifte doen van de geboorte van zijn zoon of
dochter.
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De bewindsman van volksgezondheid, Jan van Heekeren legt in zijn
definitieve ontwerp voor de registratie van huwelijken, geboorte en

sterfte een even bewonderenswaardige als eenvoudige verbinding tussen

beide manieren van geboorteaangifte, de civiele en de medische. Hij
meent 'dat dit doelwit zoude kunnen bereikt worden, door de Vroed-
meesters en Vroedvrouwen bij de wet te constringeren, om het Declara-
toir, hetwelk door den vader en de getuigen ter Secretarie van het Ge-
meente Bestuur binnen den tyd van twee of drie maal vieren Twintig
uuren moet ingeleverd worden, binnen den tyd, bijvoorb: van vieren
twintig uuren na de verlossing, ten huize der kraamvrouw, voorzoo veel
hem of haar aanbelangt, in te vullen en te ondertekenen. dat derhalven
daar toe konde strekken het model, hetwelk ik de eer heb, hier nevens

sub Litt: A overleggen'.
Deze tekst bevat historische woorden en het formulier, Bijl: A, dat be-

schouwd kan worden als de eerste medische geboortekaart, drukken wij
met veel trots af in afb. 4.18. Jan van Heekeren noemen wij met zijn25
jaren de jonge vader van de medische geboorteregistratie, welke laatste
echter bijna tweehonderd jaar zal moeten wachten voordat hij werkelijk
uitgevoerd wordt.
Op de vondelingen, voor welke kinderen de agent van justitie zelfs een

afzonderlijk register wil, gaat Van Heekeren niet in. Hij meent dat deze

groep de juistheid van het totaal aan landelijke cijfers niet nadelig zal

beinvloeden: ten eerste wordt in alle weeshuizen aantekening van vonde-
lingen gehouden en in de twsede plaats moeten de verloskundigen nu in
het gehele land alle door hun verloste kinderen bij de daartoe aange-

wezen ambtenaar aangeven. Aan de andere kant moeten wij er wel op

bedacht zijn dat juist de te vondeling gelegde kinderen wel eens de groot-
ste groep van kinderen kunnen zijn, die zonder deskundige hulp ter
wereld gekomen zijn, hoe gering dat aantal volgens de eigentijdse rap-
porten ook zijn mag!

De plaatselijke commissie van geneeskundig bestuur krijgt de taak om

uit alle geboorteopgaven maandelijks verzamelstaten te maken en toe te

zenden aan de departementale commissie; deze maakt weer departemen-

tale tabellen en alle overzichten van geboorten uit alle departementen en

plaatsen uit het gehele land stromen tenslotte samen in één centrale pool:

het agentschap van nationale opvoeding. Terwijl in de meeste gevallen

de doodgeborenen niet worden opgenomen in de geboortelijsten, maar
aangetekend in de registers van overlijden, worden op het formulier
waarop de plaatselijke commissie van geneeskundig bestuur iedere

maand het aantal geboorten aangeeft, in een afzonderlijke kolom ook
alle in die maand doodgeboren kinderen opgegeven, en ook precies zo

onderverdeeld als de rubriek van de levendgeborenen.
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Ook de voorgestelde, landelijke jaarlijsten verschillen in niets van de
stedelijke in Amsterdam (bijl. 2), met uitzondering natuurlijk van het
onderscheid in Christenen en Joden.
In de trouwregisters willen de agenten van justitie en politie laten op-
nemen: naam en leeftijd, burgerlijke staat, woonplaats en beroep van
bruid en bruidegom (de getuigen worden niet genoemd), maar'dat wel is
waar, 't ook hier weder de Geneeskunde minder fnteresseert, de namen
der gehuwden, dan wel in 't algemeen het getal der Huwelyken te
kennen; doch dat voor 't overige derzelver belangen met die der Justitie
en Policie overeenkomen'.
Ook Van Heekeren noemt de nog altijd slepende kwestie van wie straks
de mensen als aangewezen ambtenaar of instantie zal trouwen; het pro-
bleem is nl wie de huwelijken in dat geval zal moeten registreren. In zijn
juli-rapport pleit de bewindsman voor registratie door de rechtbank,
maar in zijn eindontwerp verklaart hij zich accoord met de interim-
oplossing van Van Swinden, om nl die instantie - hetzij politiek hetzij
justitieel - de huwelijken te laten registreren die de huwelijken ook vol-
trekt: het gaat immers boven alles om een nauwkeurige registratie met
de minste kans op fouten! Met de politie wil Van Heekeren in zoverre
meegaan om de aangifte van het huwelijk uit te stellen tot enige tijd nadat
het paar werkelijk getrouwd is, maar dan niet langer dan een bepaalde
vastgestelde tijd: 'welke tyd echter niet te lang behoort gesteld te worden'!
De verklaringvan deze huwelijksaangifte wordt dan ingeschreven in het
Trouw-Boek dat in iedere gemeente wordt aangelegd en waaruit maan-
delijks en jaarlijks naar vastgesteld model overzichten worden samen-
gesteld, welke tenslotte verdwijnen in de finale lijsten die de departemen-
tale commissie aan de agent toezendt.
Aan de registers van overlijden stellen de agenten van justitie en politie
minder eisen dan aan die van huwelijken en geboofte. Zij zijn tevreden
met het noteren van de naam, ouderdom en woonplaats en het beroep
van de overledene, terwijl de geneeskundige juist voor het opstellen van
de sterftelijsten nogal wat noten op zijn zangheeft, en daarvan heeft de
uitgebreide verslaggeving van het Amsterdamse rapport No. XXXIV
ons, maar ook de Haagse wettenmaker volledig overtuigd.
Het enige punt waar deze in zijn eindrapport nog eens extra de nadruk
op legt, is het onderscheiden van de sterfgevallen naar doodsoorzaak en
hij volgt ook hierin het Amsterdamse voorbeeld: in het sterfhuis vult
'den Doctor of den genen welke den Patient in zyne ziekte als medicus
had geadsisteerd (deze toch kan het best over den aart derzelve oor-
deelen:)' op het aangiftebriefje (identiek aan dat van model VII) de
ziekte waaraan de man of vrouw is overleden in. Hij voegt er evenwel,
als duidelijke onderschrijving van het medische beroepsgeheim, de aan-
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beveling aan toe, dat'om sommige vooroordelen der menschen omtrent

die opgave der ziekte niet te ledéren, die geen, die de ziekte invulde, zou

gehouden zyn, heÍ Billet dadelyk te sluiten, en te cachetéren, indien hij
vermoeden kon, dat de familie omtrent den aart der ziekte eenig voor-
oordeel mogt koesteren'. Het is alleen de vraag of de aanspreker, die in
de meeste gevallen het overlijden op het gemeentehuis aangeeft en die de

rest van het formulier moet invullen, in dat geval het envelopje dicht zal

laten tot hij de deur van het sterfhuis achter zich gesloten heeft, en

daarom is de tegenwoordige procedure om de medicus de doodsoorzaak
te laten invullen op het zogenoemde B-formulier - dat uitsluitend door

de medisch ambtenaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek
geopend mag worden - te verkiezen boven de methode uit 1799, hoe

goed ook bedoeld.

Wat geldt voor de trouw- en geboorteregisters, geldt ook voor de sterfte-

lijsten: de gemeente zendt eenmaal per jaar - in de maand januari - alle

registers toe aan de plaatselijke, eventueel de departementale commissie

van geneeskundig bestuur, die de jaaroverzichten samenstelt welke aan

de agent in Den Haag gezonden worden. Een jaar is echter een veel te

ruime periode van rapporteren als het gaat om statistische informatie
over sterfte en ziekte, aldus de demografisch en bovenal practisch
denkende Van Heekeren. In zijn juli-rapport al dringt de jonge medicus-

politicus aan op een snellere berichtgeving en in zijn eindontwerp her-

haalt hij ten aanzien van de overlijdens- en diagnosestatistiek 'dat het

echter voor de Geneeskundige Staatsregeling van groot belang is, om

maandelijks te weten, welke ziekten het meest hebben plaats gehad'en dat
het daarom gewenst is te bepalen dat de gemeentebesturen maandelijks
afschriften van de registers aan de commissie van geneeskundig bestuur
opzenden. De sterftecijfers en in het algemeen de statistische uitkomsten
moeten worden dienstbaar gemaakt aan het algemeen belang en als

monitoren de overheid een continue informatiestroom aanbieden, op
grond waarvan zowel de regering als het geneeskundigtoezicht, liefst in
onderling overleg de vereiste maatregelen kunnen nemen en tegenover

de bevolking of de volksvertegenwoordiging verantwoorden. Het Uit-
voerend Bewind krijgt van de agent van nationale opvoeding (en volks-
gezondheid) trouwens toch al ieder jaar een algemeen rapport en verder
ieder moment dat het hem goeddunkt zijn principalen in te lichten de

nodige toelichting over het aantal geboorten, huwelijken en overledenen

in de (verschillende delen van de) republiek, alsmede over de stand, op-
bouw en loop van de bevolking en ook de ziekten die het meest in de

afgelopen periode geheerst hebben en in welke streken en in welke leef-
tijdsgroepen of beroepen.
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Niemand minder dan Jan van Heekeren, bekend met de organisatie van
het geneeskundig bestuur en toezicht, inclusief de registratie in de stad
Amsterdam, weet dat de boekhouding van huwelijken en geboorte en

zeker die van overlijden met zijn nodige differentiatie accuraat en in het
gehele land volgens dezelfde wettelijke regels moet worden opgezet en

uitgevoerd; hij biedt de agent een ontwerp voor landelijke registratie
aan, \ryaarvoor men ergenlijk het beste het Amsterdamse rapport XXXIV
als leidraad kan nemen, maar precies als in elk ontwerp of reglement dat
wij in dit hoofdstuk beschreven hebben ontmoeten wij ook in dit eerste

Nederlandse wetsontwerp een aantal aparte afspraken om het insluipen
van fouten in de statistiek zoveel als mogelijk het hoofd te bieden.
Om alle in de Bataafse republiek voorkomende sterfgevallen ook werke-
lijk in de jaarlijsten opgenomen te krijgen, stelt Van Heekeren o.m. de

volgende maatregelen voor:
1. Bij overlijden in een ziekenhuis of een tehuis gebeurt de aangifte door
de directie; het is te verwachten - en zeker op het platteland - dat het
tehuis in een andere gemeente staat dan die waar de overledene heeft
gewoond en in dat geval zou het overlijden kunnen worden aangetekend
in twee registers, in twee verschillende gemeenten. Bij alleenstaande be-
jaarden is het in zo'n geval zelfs denkbaar dat niemand aangifte van het
overlijden zal doen en dat om die reden dit sterfgeval aan de registratie
en aan het totale bestand ontglipt.
2. Aan de doodgravers in de gehele republiek moet net als in de pro-
vincie Holland verboden worden een lijk te (laten) begraven voordat het
recht op het begraven voldaan en het verlof tot begraven afgegeven is.
3. De agenten van oorlog en marine moeten de scheepsheelmeesters en
chirurgijns-majors opdragen dezelfde sterftelijsten op te maken als zullen
worden voorgeschreven voor de burgerregistratie en deze lijsten elke
maand op te sturen naar het agentschap, dat dan voor doorzending naar
de agent van nationale opvoeding zorg draagl. De staatssecretaris van
volksgezondheid doet er de waarschuwing bij om goed op te letten dat
deze militaire sterfgevallen niet ook bij de politieke macht worden aan-
gegeven, 'dewijl zij als dan tweemaal op de Sterflijsten zouden komen en
daaruit verwarring zou ontstaan'.

Welke specifieke regels Jan van Heekeren of een van de agenten ook
voorstelt, van veel meer gewicht is dat het agentschap van nationale op-
voeding (en volksgezondheid) vlak voor het begin van de negentiende
eeuw het patroon heeft klaar liggen, waarop de registratie van voor-
vallende huwelijken, geboorte en overlijden in de gehele Bataafse repu-
bliek kan worden opgezet en uitgevoerd. Zo gauw als de executieve
macht het wetsontwerp aanneemt en bekrachtigt, kan ook in Nederland

195



- het grondgebied dat voorlopig nog Bataafse republiek heet - een echte

gouvernementele registratie tot stand worden gebracht, vergelijkbaar
met de Franse voorschriften dt L792, maar met voor het eerst een uit-
gesproken medisch-demografische aanpak, en om deze reden is het

rapport van de commissaris tot de zaken der geneeskundige staatsrege-

ling over het landelijk invoeren van identieke registers van huwelijken,
geboorte en sterfte, 'uit een geneeskundig oogpunt beschouwd', zoals dat
in het jaar 1801 in druk is verschenen in het Geneeskundig Magaziin,
eerste deel, eerste stuk, in zijn geheel als leesstof aan te bevelen.

Voor de maatschappii zo noodzakelijk niet - Wanneer Jan van Heekeren

in 1799 zijn reglement van geneeskundig bestuur en het ontwerp van een

wet op het landelijk invoeren van identieke registers van huwelijken, ge-

boorte en sterfte bij de agent van nationale opvoeding indient om aan

het Uitvoerend Bewind en het Vertegenwoordigend Lichaam (Eerste en

Tweede Kamer) voor te leggen, heeft de Bataafse republiek al een jaar

een grondwet, maar het bestuur en het ambtenarenapparaat zijn te straf
gecentraliseerd om in de praktijk naar tevredenheid te functioneren en

ook de gilden (collegium medicum en chirurgicum) zijn nog altijd niet

echt opgeheven. Niet direct de ideale situatie om een nieuw systeem van

landelijke registratie veel kans van slagen te geven, maar de beide Ka-
mers van het Vertegenwoordigend Lichaam wijden er ondanks het vele

wetgevende en uitvoerende werk toch de nodige zittingen aan (4.36).

Op maandag 25 augustus 1800 in het zesde jaar der Bataafse vrijheid
stelt de voorzitter van de Eerste Kamer, J. F. Leemans als een van de

ingekomen stukken aan de orde een missive van het Uitvoerend Bewind,
geschreven de l Sde van dezelfde maand onder nummer ll7 159, 'daarby
aan de deliberatiën van het Vertegenwoordigend Lichaam submittee-
rende deszelfs consideratiën, nopens de groote nuttigheid en noodzaak-
lykheid van het invoeren en houden van algemeene en nauwkeurige

Registers of Lysten van alle Geboortens, Huwelyken en Sterfgevallen, in
de Burgerlyke Maatschappy'. De brief wordt, dat spreekt vanzelf, niet

stante pede besproken, maar met de bijlagen in originali in handen ge-

steld van een personele commissie, bestaande uit de burgers represen-

tanten Verbeek, de Leeuw, van Leyden, Appelius en van Galen om

advies.

In de zitting van25 november 1800 brengen A. J. Verbeek en verdere

gecommitteerden aan de leden van de Eerste Kamer verslag uit en de

vergadering besluit het rapport te laten drukken en de tweede lezing vast

te stellen drie dagen na de distributie van het rapport. De tweede lezing

is op 5 december, de derde lezing en deliberatien volgen 10 december

1800; behoudens een paar kleine veranderingen in de artikelen en bij-
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gevoegde formulieren gaat de vergadering met de inhoud van het rapport
en de door de commissie geëxhibeerde methode voor het opzetten van
registers van huwelijken, geboorte en overlijden accoord. De Kamer
overweegt dat de noodzaak van dergelijke registers 'voor de zekerheid
der Rechten van Persoonen en Eigendommen alleszints evident is' en

verder dat deze registers en lijsten, die in sommige steden en plaatsen

van het land 'meestal op eene gebrekkige wyze bestaan, tot een geschikt
geheel worden gevormd'. Het concept besluit: 48 artikelen met 9 mo-
dellen van formulieren en acten, gaat overeenkomstig art. 60 van de

staatsregeling ter bekrachtiging naar de Tweede Kamer en een uittreksel
uit het besluit naar het Uitvoerend Bewind.
Drie dagen later al, zaterdag 13 december wordt het besluit van de
Eerste Kamer in de Tweede Kamer voorgelezen en goedgevonden wordt
om een extract uit het besluit met het rapport Verbeek 'te stellen in
handen van den Burger Repraesentant Van de Kasteele, Cramer en
Busch, om dewegen te dienen van consideratiën en advis' en om de

tweede lezing vast te stellen op dinsdag de zestiende. Vrijdag 19 decem-
ber 1800 - J. Cramer afgelopen dinsdag wegens ziekte afwezig is weer
beter en met de twee andere commissieleden aanwezig - wordt voor de
derde maal bovengenoemd besluit over de landelijke registratie gelezen

en na deliberatie 'is hetzelve gehouden in advis, tot de Commissie in
deezezaak benoemd, Rapport zal hebben uitgebragt'.

Waarover precies moet Van de Kasteele advies uitbrengen, wat behelst
het rapport Verbeek? Het oorspronkelijke rapport, zoals Verbeek dat op
25 november 1800 in de Eerste Kamer voorleest, is als gedrukt exem-
plaar bijgesloten in het manuscript Vertegenwoordigend Lichaam,
Eerste Kamer, Besluiten 1-15 december 1800 (ARA Wetgevende Colle-
ges 100) bij het besluit van de Eerste Kamer van 10 december 1800, met
daarop met de pen aangebracht de door de Kamer voorgestelde ver-
anderingen. In het 27ste deel, eerste stuk van Besluiten Eerste Kamer,
December 1800 (ARA Wetgevende Colleges 643) is in het besluit van
10 december opgenomen de reeds gewijzigde tekst van het rapport Ver-
beek over het invoeren in de gehele republiek van registers van huwe-
lijken, geboorte en sterfte.
Het rapport van de senator A. J. Verbeek is meer een echt wetsontwerp
dan het ontwerp van de staatssecretaris J. van Heekeren, het is artikel-
gewijs geschreven en het is meteen veel practischer van aanpak en ook
onmiddellijk als zodanig te gebruiken. Wij nemen de tekst van het wets-
ontwerp Verbeek uit 1800 als de bijlage 3 op en gebruiken daartoe de
gedrukte tekst, zoals die met de modellen der formulieren is opgenomen
in het besluit der Eerste Kamer van 10 december 1800, dat op zijn beurt
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wordt geinsereerd in de Besluiten van de Tweede Kamer van 13 decem-

ber 1800 (ARA Wetgevende Colleges 690,b12.288-311).
Iedere gemeente in de Bataafse republiek verzorgt drie afzonderlijke
registers: één voor geboorten, één voor huwelijken enéén voor de sterf-
gevallen, in tweevoud, en uittreksels uit de dubbelen zijn even rechts-

geldig als die uit de originele exemplaren. Voor het toezicht op en het

bewaren van de respectieve registers is het gemeentebestuur verant-
woordelijk, dat het bijhouden van en het inschrijven van de akten in de

registers opdraagt'aan den Secretaris van hun Collegie': een situatie die

waarschijnlijk direct is ontleend aan de Franse wet op de burgerlijke
stand uit 1.792; men vergelijke de inleidende artikelen met die van de

titels I en II uit de Franse wet (bijl. 1).

In de geboorteregisters wordt aantekening gehouden van alle kinderen

'die levend zyn ter waereld gekomen' en daaronder worden meegeteld die
pasgeborenen, die zeer kort of onmiddellijk na de geboorte komen te

overlijden; de laatsten worden ook nog ingeschreven in het sterfteregister

- een goede mogelijkheid om de perinatale sterfte, waarvan men ook
twee eeuwen geleden al schrijft, dat deze hoger is dan de zuigelingen-

sterfte in het eerste levensjaar, goed te bestuderen, mede doordat op het

aangiftebillet, Litt.G de ouderdom van kinderen, die overlijden binnen

veertien dagen na de geboorte, dient te worden opgegeven in dagen.

Aangifte van de geboorte van een kind is verplicht 'binnen de eerst-

komende acht dagen na de geboorte', normaal door de vader en even-

tueel door de verloskundige, op een aangiftebriefje, Litt.A, dat ook als

de vader zelf het kind aangeeft mede ondertekend dient te worden door
de vroedmeester of de vroedvrouw en daarin herkennen wij de suggestie,

door Van Heekeren gedaan in zijn novemberrapport (afb. 4.18).
Nieuw en mogelijk uit de dagelijkse praktijk van de bevolkingsboek-

houding geboren is de verplichting - in artikel 19 - om degeen die aan-

gifte van de geboorte doet 'daar van een bewys in handen te stellen'; de

secretaris, zeg de ambtenaar van de burgerlijke stand, schrijft daartoe op

de akte van aangifte een nummer en reikt aan de betrokkene een door

hem gedagtekende en gesigneerde verklaring uit, volgens het model,
Litt.B, met daarop ingevuld hetzelfde nummer als dat op de akte van

aangeving.
De ambtenaar brengt iedere geboorte-akte zo spoedig mogelijk over in
de beide gemeentelijke geboorteregisters, welke in het gehele land iden-

tiek moeten worden ingericht volgens het model Litt.C en bovenaan

iedere inschrijving staat weer het nummer van de akte!

De akten van aangifte van de geboorte mogen na het inschrijven niet

dadelijk vernietigd worden, maar dienen nog een vol jaar bewaard te

blijven. Het niet (tijdig) nakomen van de geboorteaangifteplicht wordt
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gestraft met een boete van dertig stuivers en 'daarenboven, mits des-

wegen gewaarschouwd zynde' nog een boete van zes stuivers voor iedere
dag dat men de verplichting niet nakomt. Iedere januarimaand maakt het
gemeentebestuur, dus de secretaris en zijn ambtenaren, een totaallijst van

aantal geboorten over het afgelopen jaar op; de lijst Litt.D is dezelfde
als die, welke Van Heekeren voorstelt, alleen zonder doodgeboorten; de

lijst moet uiterlijk eind februari ingediend zijn bij de agent van nationale
opvoeding, dwz diens staatssecretaris van volksgezondheid, als centrale
pool voor de medisch-demografische gegevens.

Terwijl J. van Heekeren de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte
voor het eerst vanuit de medisch-statistische hoek benadert, gaat Ver-
beek weer in hoofdzaak uit van civiel-rechtelijke overwegingen bij het
neerschrijven van zijn registratiebepalingen: 'om in de Burgerlyke Maat-
schappy voor wettig gehouden te worden'.
Zowel het aantekenen als het voltrekken van een huwelijk moet om die
reden geschieden voor de gemeentebesturen of commissarissen daaruit
benoemd. Ook de registratie van alle officiele handelingen: aantekenen,
de drie geboden en de huwelijkssluiting, gebeurt op één zelfde formulier,
Litt.E. De jaarlijkse opgave van huwelijken, door het gemeentebestuur
opgemaakt en gezonden naar het departement van opvoeding, is net als

het formulier, Bijl: E uit Van Heekerens juli-rapport onderverdeeld naar
burgerlijke staat van partijen en in leeftijdsgroepen (bijl. 3, Litt.F).
Over de Dood-Registers handelen de artikelen 34-48 van het rapport
Verbeek. Aangifte van overlijden dient binnen acht dagen te gebeuren

door'de Persoon, die de begraving laat doen', bij de secretaris, die het
aangiftebillet, Litt.G invult - vergelijk met het Amsterdamse aangifte-
briefje, model VII - dat hij daarna laat signeren door degeen die het lijk
aangeeft. Ingevuld worden het aktenummer, de diverse personalia, het
geslacht en het beroep van de overledene en ook aan welke ziekte hij of
zij is bezweken. Ook in dit ontwerp wordt voorgesteld dat'alle de Medi-
cinae Doctoren en andere Lieden van de Kunst, welke den Overleden in
zyne ziekte mogten hebben geadsisteerd' verplicht worden of om de
doodsoorzaak zelf op het aangiftebdefje Litt.G in te vullen of om deze

diagnose schriftelijk aan het sterfhuis op te geven. De leeftijd van kin-
deren tot 14 dagen wordt genoteerd in dagen, iot2 jarenoud in maanden
of 1 jaar en zoveel maanden en daarboven alleen in jaren.

Ook van het aangeven van overlijden krijgt men een bewijs, Litt.H, met
daarop het aktenummer, de datum van aangifte en de naam van de over-
ledene, ondertekend door de secretaris, die verantwoordelijk is voor het
bijhouden van het sterfteregister.
De akten van overlijden, welke gedurende twaalf maanden moeten
worden bewaard, worden op uniforme wijze ingeschreven in de dubbele
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registers en wel volgens het model, Litt.I (bijl. 3).
Wij wijzen er op dat de aangifte van overlijden volgens het wetsvoorstel
van Verbeek c.s. net als die van de geboorte moet worden gedaan binnen
acht dagen, maar pas 'na dat het Lyk begraven of ter begraving naar
elders vervo erd zal zyn'! Ook hier wordt niet aangeven gestraft met een

geldboete.

Wat opvalt is dat de doodsoorzaak, welke liefst de medicus zelf op het
aangiftebriefje Litt.G invult, niet wordt overgenomen in het overlijdens-
register Litt.I en waarschijnlijk is dit te verklaren uit het feit dat het

register bedoeld is als louter statistische verzameling en dat het daaren-
tegen zowel voor het geneeskundige als het politieke bestuur van belang
is om tijdig kennis te kunnen nemen van de in de stad of het land voor-
komende ziekten en dat voor dat doel de aangiftebriefjes zelf beter te
gebruiken zijn.
Dat een dergelijke uitwisseling van actuele medisch-demografische infor-
matie inderdaad bewust bedoeld is, blijkt uit de laatste bepaling, artikel
48 uit het rapport van de senator A. J. Verbeek uit 1800, dat nl de ge-

meentebesturen worden gelast om na het einde van elke maand copieën

van alle in die maand geregistreerde aangiften en huwelijksvoltrekkingen
toe te zenden aan de plaatselijke of departementale commissies van ge-

neeskundig bestuur, 'ten einde daar van zodanig gebruik te maaken, als

nuttig en noodzakelyk is', en dit laatste kan betekenen dat het genees-

kundig toezicht op haar beurt van de binnengekomen statistieken tekst
en uitleg geeft aan de politieke overheid, die snel en zonodig met wette-
lijke maatregelen in de ontstane situatie (bijv. een abnormaal hoge sterfte

in een bedrijfstak of leeftijdsgroep) kan ingrijpen.

Het wetsontwerp van het Eerste Kamerlid Verbeek is het rapport dat op

13 december 1800 met alle bijbehorende stukken wordt toegezonden
aan het lid van de Tweede Kamer P. L. van de Kasteele tot informatie.
Het duurt tot 15 juli 1801 voordat Van de Kasteele zijn declinatoire
rapport over de landelijke registratie van huwelijken, geboorte en over-
lijden uitbrengt, maar het is dan ook de moeite waard om er kennis van
te nemen; de volledige inhoud van het rapport is te vinden in het Dag-
verhaal, deel XIII, 1801 (ARAVertegenw. Lichaam l3,blz.122-126).
Zo gauw als het Tweede Kamerrapport over de registratie gedistribueerd
is, wordt de behandeling ervan vastgesteld meteen de dag ernar woens-

dag 22 juli 1801 is die deliberatie en het resultaat is dat de Tweede

Kamer niet accoord gaat met het besluit van de Eerste Kamer van 10

december 1800, om nl het ontwerp van Verbeek als leidraad voor het

invoeren van landelijk uniforme registers van huwelijken, geboorte en

sterfte aan te nemen. Dezelfde dag wordt het besluit met de redenen van
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weigering onbekrachtigd aan de Eerste Kamer teruggezonden (4.36).

Om welke redenen wijzen de commissieleden Van de Kasteele, Cramer
en Busch het oorspronkelijke ontwerp af? In de eerste plaats stellen zij
het feit discutabel 'of het aanleggen van zodanige algemeene Registers

voor de Maatschappy zoo noodzaakelyk zy, dat men hiertoe de Inge-

zetenen door eene Wet, met eene poenale sanctie bekrachtigd, behoort
te noodzaaken; immers, of zulks voor alsnog raadzaam zy?'. Want ver-
geet niet hoe gevoelig sanctie en het opleggen van verplichtingen klinken
in de oren van de Bataven die nog maar net van het ancien régime verlost

zijn en tegen deze achtergrond is het dan ook inderdaad onnodig, zoals

de rapporteurs dat stellen en zoals zonder twijfel meerdere afgevaardig-

den dit onderschrijven, aan het 'meermaal erkend principe van Wet-
geving te herinneren: dat, daar elke Burgerlyke Wet eene beperking is

der natuurlyke Vryheid, de vermenigvuldiging der Burgerlyke Wetten,
zo veel mogelyk vermyd moet worden. Welk principe van te meerder

applicatie is, wanneer de Wet de Ingezetenen verplicht tot de uitoeffe-
ning van sommige daaden, onder bedreiging van boeten of straffen'.

Neem de dagloner op het platteland, verafwonend van de secretaris van

het gemeentebestuur tot welks ressort hij behoort, en die'by de geboorte

van zyn Kind, of by het sterven van zyn Naastbestaanden, zich verplicht
ziet, op poene eener boete van dertig stuiv., de aangifte te doen': watzal
het grote publiek van een dergelijke wet denken! Deze laatste opmerking
komt uit de pen van de politici van het jaar 1801 en dat bewijst hoezeer

men ervan overtuigd is dat iedere wettelijke maatregel alleen dan kans

van slagen heeft wanneer vooral alle ingezetenen loyaal aan het voor-
schrift meewerken. De auteurs noemen dan het geval dat - omdat de

aangifteplicht enkel bij de vader berust - de geboorte van een kind jaar

en dag voor de registratie verborgen kan blijven, met als gevolg dat door
de mogelijkheid van dit soort overtredingen tegelijk'de handhaving der

Wet haatelyk en moeylyk wordt, en het gezach der Wet, zo wel als de

bedoeling van de inrichting te niet loopt'!
De inrichting onder de titel algemene registers van huwelijken, geboorte

en sterfte achten de commissieleden in hun declinatoire rapport zoveel

strafwet niet waard. Ten eerste de financiele strop voor velen die nu de

doop- trouw- en begraafboeken bijhouden en daaruit extracten afgeven;

in de tweede plaats'het tydstip, het welk wy beleeven'is niet bepaald het
moment om het aantal dwangwetten te vermeerderen; in de derde plaats

kan men beter niet dwingen, maar de ingezetenen uit eigener beweging

aan de registratie laten meewerken: 'Het gebrekkige deezer opgaven

zoude men kunnen aanvullen, door den Vader of naast daartoe bevoeg-

den uit te noodigen en op te wekken, om, zoo ten aanzien van den naam

der jongstgeboornen, en den praeciesen tyd der Sterfgevallen, als met
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opzicht tot de byzondere betrekkingen of andere omstandigheden, de ge-

daane opgaven te suppleeren'; ten vierde, ook de nieuwe wet laat nog
altijd feilen en omissies in de registers toe; ten vijfde - en hier blijkt de
overwegend civielrechtelijke instelling van de commissie Van de Kas-
teele - 'Ons Vaderland heeft tot hier toe overal den roem weggedragen,
wegens de rech matige administratie der Justitie, en de zekerheid, welken
by ons ten aanzien der rechten onzer Persoonen en Eigendommen ge-

nooten wierd, schoon wy zodanige algemeene Registers tot hier toe ont-
beerd hebben'. En iedere rechter kan toch evengoed geloof hechten aan
een doopregister als aan een nieuw geboorteregister: 'De Doopregisters,
by voorbeeld, zullen indien de Rechter overtuigd is, in dezelven de waar-
heid aan te treffen, altyd geloof verdienen; de scheiding tusschen Kerk
en Staat kan hier in geene verandering maaken'.
Behalve dit algemene, begin negentiende eeuw nu eenmaal actuele ge-

filosofeer over wetten en reglementen, en wij herhalen nogmaals de ge-

wichtige conclusie dat 'de noodzakelykheid vervalt, om de Ingezetenen,
als Ingezetenen, aan eene dwangwet hiertoe te onderwerpen', stelt de
commissie Van de Kasteele in haar rapport van 1 5 juli 1 801 de vraag of
de door Verbeek voorgestelde wet als wet'zich in allen opzichte zodanig
aanpryst, datzy, in't bedoelde geval, Ulieder bekrachtiging behoort weg
te dragen?'of dat er verbeteringen in de opzet aan te brengen zouden
zijn. Men leze er de tekst van het rapport in het Dagverhaal op na; alleen
één punt, de eerste aanmerking, memoreren wij in deze paragraaf, omdat
deze de klacht inhoudt dat de goed te keuren wet onvoldoende garantie
biedt dat de beide exemplaren der registers - het oorspronkelijke en het
dubbel - exact overeenstemmen met de originele akten van aangifte. En
dit laatste is eis, omdat volgens art. 2 van het wetsontwerp de beide
registers even wettig geacht en krachtens art. 1 1 aan de uittreksels uit die
registers als aan publieke instrumenten alle geloof gegeven zal worden.
Maar na een jaar worden de aangiftebriefjes vernietigd en nergens in
hetzelfde wetsontwerp is enige bepaling opgenomen'dat de Gemeente-
bestuuren zullen toezien, dat het Register met de Acte van Aangifte, en

de Registers met elkanderen, nauwkeurig, en onder een allerbyzonderst
toezicht, gecollationeerd zullen worden' en uit ondervinding weet men
toch dat er bij het overschrijven van namen en getallen zo vaak heel
ernstige schrijffouten gemaakt worden!
In de zitting van22 juli 1801 scharen de aanwezige afgevaardigden zich
achter hun collega's Van de Kasteele, Cramer en Busch, zij bekrachtigen
het besluit van de senaat van 10 december 1800 tot het invoeren van
landelijke registers niet en zenden het decreet met de redenen van weige-
ring aan de Eerste Kamer terug. In haar bijeenkomst van vrijdag 24 juli
1801 hoort de Eerste Kamer het decreet van weigering voorlezen en de

202



senatoren kunnen niet veel anders doen dan het besluit met het rapport
van Van de Kasteele in handen te stellen van de ter vergadering aan-

wezige senator, de maker van het omstreden wetsontwerp, A. J. Verbeek
(4.36).

Het vervelende is echter dat in het najaar van 1 80 1 de Bataafse republiek

een nieuwe grondwet én een gewijzigde staatsvorm krijgt: het Staats-

bewind de executieve en een deel van de legislatieve macht, het Wet-

gevend Lichaam officieel de wetgevende macht, de lagere bestuurs-

organen krijgen een groot stuk van hun autonomie terug en de gezond-

heidszorg is niet langer samen met onderwijs een zelfstandig ministerie

(van nationale opvoeding) maar ressorteert van nu af aan onder binnen-

landse zaken. In 1804 wordt eindelijk de geneeskundige staatsregeling

gerealiseerd, met de mogelijkheid dat via de plaatselijke en departemen-

tale commissies - zowel van politiek als van geneeskundig bestuur - een

centraal gedirigeerd en gemeenschappelijk ambtenarenapparaat met vol-

komen eigen gezagkan worden opgebouwd, dat verantwoordelijk is voor

het uniform inrichten en stipt bijhouden van de diverse registers. Maar

dan moet wel eerst de volksvertegenwoordiging of op zijn minst het

algemeen bestuur met het ingediende ontwerp van Verbeek accoord

gaan en dit kracht van wet geven. Helaas gebeurt dit niet. Van de Kas-

teele en zijn commissieleden overwegen dat het'aanleggen van zodanige

algemeene Registers, als by het nevenstaande Besluit zyn voorgedraagen,

voor de Maatschappy zo noodzakelyk niet is, dat men hier toe de Inge-

zeteÍren, als Ingezetenen, door eene Wet, met eene poenaale sanctie be-

krachtigd, immers voor als nog, behoort te noodzaaken' en de Tweede

Kamer sluit zich bij deze conclusie aan. Trouwens in alle portefeuilles,

welke de notulen bevatten van de vergaderingen van het Wetgevend

Lichaam van november 1801 tot dinsdag 30 april 1805, de zittingwaarin
de president J. F. R. van Hooff met een plechtige rede het Wetgevend

Lichaam van het Bataafsch Gemenebest ontbindt en de macht over-

draagt aan de raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck (ARA
Wetgevend Lichaam 1-23) wordt ook met geen woord gerept over de

registers van huwelijken, geboorte en sterfte en ook niet over de volks-

tellingen.
Wij mogen dan ook aannemen dat Verbeek in de komende wirwar van

bestuurswisselingen eenvoudig niet meer aan bod komt; er zijn voor het

land belangrijker, althans dringender en actuelere zaken te behandelen

en dan komt een wet op de registratie op de laatste plaats, zeker wanneer

de communis opinio in de volksvertegenwoordiging'op het tydstip, het

welk wy beleeven'van het invoeren van dergelijke openbare registers,

gepaard met de nodige sancties, niet gediend is. En dan zwijgen wij maar

over de medisch-demografische doeleinden, waarom volgens J. van
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Heekeren het inrichten van landelijk uniforme registers van huwelijken,
geboorte en sterfte voor de maatschappij juist ook zo noodzakelijk is!

Burgerlijk Wetboek 1838 - Tot het jaar 1804 is het Staatsbewind druk
doende met het tot stand komen van de Verordeningen omtrent het ge-

neeskundig onderzoek en toevoorzicht enz. en in 1805 verschijnt de
Publicatie waarbij de eerste nationale pharmacopee wordt ingevoerd. De
wet van 19 juli 1 805 reorganiseert het algemene departementale bestuur
en de wet van20 december 1805 brengt eenheid in de inrichting van het
gemeentelijke bestuur. Onder het eenhoofdige gezag van R. J. Schimmel-
penninck voltooit de financier Gogel zijn systeem van algemene belas-
tingen, terwijl de door hem ingevoerde grondbelasting leidt tot het op-
zetten van het kadaster. Het geneeskundig toezicht, in 1804 opgedragen
aan departementale commissies, komt een jaar later te ressorteren onder
het ministerie van binnenlandse zaken en wel de commissaris tot de
zaken der geneeskundige staatsregeling. Het volksonderwijs tenslotte
wordt in 1806 onder toezicht gesteld van departementale schoolopzie-
ners.

Er is een nationale public health, welke zijn plaats moet gaan vinden in
de geldende staatsinrichting, maar tot een uniforme landelijke regeling
van de registratie van huwelijken, geboorte en overlijden komt het nog
altijd niet; het gezag van de raadpensionaris duurt trouwens maar een
jaar en alle hoop is op dat punt gevestigd op Lodewijk Napoleon, die in
1806 koning van Holland gemaakt wordt en die binnen het grondgebied
dat tot het jaar 1805 de naam van Bataafse republiek draagt, een codifi-
catie van het burgerlijk recht tot stand brengt en op l mei 1809 het
Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland, invoert(4.37).
In de in 1804 in Frankrijk van kracht geworden code civil wordt de wet
op de burgerlijke stand van 1792 ondergebracht in het eerste boek: Des
personnes, als titre II: Actes de l'état civil. In het burgerlijk wetboek van
Lodewijk Napoleon, een bewerking van de Franse code met elementen
van oud-vaderlands recht, draagt eveneens de tweede titel van het eerste

boek het opschrift: Van de bescheiden of acten van den Burgerlijken
staat; het enige verschil is dat deze titel in de code Napoléon, zoals de

Franse codificatie vanaf 1807 heet, de artikelen 34-101 beslaat, terwijl
in de code van het koninkrijk Holland niet meer dan drie artikelen, 19-
2L, handelen over de akten van de burgerlijke staat (afb. 4.19). Het be-
ginsel van registreren van huwelijken, geboorte en overlijden is erin aan-
genomen, maar voor de uitwerking en practische uitvoering van deze

registratie verwijst artikel 2l naar'bijzondere' reglementen. De laatste
zijn echter nooit verschenen en een jaar later zijn alle Hollandse departe-
menten ingelijfd bij het Franse keizerrijk.
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lngaande 1 maart 1811 gelden voor het territoir dat thans Nederland

genoemd wordt een aantal Franse geneeskundige wetten plus vijf codes,

waaronder de code Napoléon; in de departementen aan de linker Rijn-
oever zijn deze wetten al op 1 januari 1811 executoir verklaard en

binnen het grondgebied van de tegenwoordige provincie Limburg, reeds

op 1 october 1795 ingelijfd, gelden bovengenoemde wetten en codes

sederthun afkondiging resp. in dejaren 1803 en 1804.

Het in zijn geheel invoeren van de wetteuverzameling van de code Napo-

léon betekent dat tegelijk de Franse regels betreffende het registreren

van huwelijken, geboorte en sterfte binnen alle negen Hollandse departe-

menten van kracht worden: in het jaar 1811 begint in Nederland zij het

niet op alle plaatsen op hetzelfde ogenblik een burgerlijke stand te

functioneren volgens de richtlijnen, zoals die bij de wet van 20 september

1792 en talloze daarna in Frankrijk uitgevaardigde wetten, decreten en

adviezen zijn vastgelegd.

ln het Keizerlijk Decreet van 8 november 1810, hetwelk de invoering

gelast van de vijf codes en een groot aantal wetten en reglementen in de

departementen aan de linker Rijnoever, wordt ook een flink aantal

wetten opgesomd, die zijn bedoeld als maatregelen van bestuur en als

uiwoeringsbepalingen betreffende de registratie van huwelijken, geboor-

te en overlijden. Deze paragraaf is echter niet de plaats om uitvoerig in

te gaan op de afkondiging van alle Franse reglementen betreffende de

burgerlijke stand na de wet van 1792 tot het van kracht worden in 1804

van het nationale burgertijk wetboek, de code civil; in de toelichting 4.38

geven wij een overzicht van de belangrijkste van de Franse reglementen,

die in Holland worden ingevoerd.

Het Keizerlijk Decreet van 19 april 1811, houdende nieuwe bepalingen

omtrent het in werking brengen der wetten en reglementen van het Ryk

in de negen departementen van Holland en het arrondissement Breda

(Bull. holl. lY-372, no. 6872) regelt het invoeren van de burgerlijke

stand in Nederland. En sedert 1 maart van hetzelfde jaar vigeren de be-

palingen - ook de artikelen 34-101 over de akten van de burgerlijke
stand - van het Franse burgerlijk wetboek.

De inlijving van Holland bij Frankrijk duurt echter maar drie jaar, op

21 november 1813 eindigt officieel de bezetting, men denkt er aan om,

net als in het jaar 1798, een echt Nederlands burgerlijk wetboek in te
richten, maar dat kost tijd - maar liefst 25 jaar! - en daarom wordt de

Franse wetgeving, overal ingevoerd tijdens de inlijving, niet onmiddellijk
buiten werking gesteld. Al direct in de Proclamatie van de 21ste Novem-

ber 1813 (Stbl. 1) stelt het Algemeen Bestuur er op te vertrouwen dat

iedereen zal doorgaan met het vervullen van zijn plichten 'overeenkom-

stig de wetten, thans in vigueur' en dat zijn de Franse, inclusief de code

205



Napoléon. Voor het registreren van huwelijken, geboorte en sterfte be-
tekent dit, dat 'totdat nadere bepalingen zullen zijn gemaakt, - dwz tot
de invoering van het eerste Nederlandse Burgerlijk Wetboek op L oc-
tober 1838 (KB 10 april 1838, Stbl. 12) en in Limburg vanwege de
politieke toestand zelfs pas op I januari 1842 (KB 10 october 1841,
Stbl.43) - de in 1811 in trein gebrachte registers van de burgerlijke
stand zullen blijven functioneren overeenkomstig de instructie in de
Franse code civil, en niet volgens de wetsontwerpen, zoals die in de jaren
van de Bataafse republiek zijn opgesteld en dus ook niet naar de medisch-
demografische oogmerken, welke de toenmalige staatssecretaris van
volksgezondheid J. van Heekeren jr in zijn rapport uit het jaar t799 met
zoveel klem verdedigt.

Het Franse burgerlijk wetboek blijft in Nederland nog een kwart eeuw
van kracht en het Nederlandse BW van 1838, volgens J. van Kan in het
Gedenkboek uit 1938 aan de code civil verbonden als de navolging aan
het model, bevaÍ afgezien van een aantal wijzigingen in feite nog altijd
de bepalingen betreffende de burgerlijke stand, zoals die de llde van
Lentemaand 1803 zijn vastgesteld en die een jaar later in de code civil
zijn opgenomen. Het is om die reden dat wij dit hoofdstuk over de lande-
lijke registratie van huwelijken, geboorte en overlijden besluiten met
naast elkaar aandacht te geven aan de registratieartikelen uit de code en
die in het BW van 1838. Wij gaan de grenzen van dit bestek te buiten,
wanneer wij alle wijzigingen van de wet op de burgerlijke stand van
20 september 1792 tot het tot stand komen van de code op de voet
volgen en evenzeer als wij de geschiedenis van het BW en de diverse
ontwerpen, inclusief de moeilijkheden als gevolg van de in 1830 uit-
brekende Belgische opstand in extenso beschrijven; een uitgebreide serie
overzichtswerken en gedenkboeken, naast de nodige studies, gewijd aan
het vergelijken van de verschillende codificaties bieden ruim de gelegen-
heid om de ontwikkeling van het burgerlijk recht met inbegrip van de
burgerlijke stand te bestuderen en te leren kennen.
In dit kader is enkel van belang in hoeverre de regels voor het landelijk
uniform vaststellen en vastleggen van huwelijken, geboorte en sterfte in
het BW van 1838 overeenstemmen met of verschillen van die in de code
van 1804. Wij letten op de bepalingen van het Wetboek Napoleon,
nopens het houden der registers van de burgerlijke stand, en wel naast
elkaar de oorspronkelijke tekst en de Nederlandse vertaling, zoals d,eze

te vinden zijn in het Formulier-Boek, dat in 1811 te Dordrecht wordt
uitgegeven ten gebruike door de Nederlandse ambtenaren die in de be-
zettingsjaren, en zoals wij weten nog25 jaren daarna, naar Franse richt-
lijnen de akten van huwelijken, geboorte en sterfte zullen moeten ver-
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zorgen.
In iedere gemeente dubbele registers: l, van geboorten; 2, van huwe-

lijken en echtscheidingen en 3, van overlijden; tenslotte een enkelvoudig

register van huwelijksaangiften en -afkondigingen.

Aangifte van de geboorte binnen drie dagen door de vader en bij gebreke

van de vader door de bij de bevalling aanwezige medicus of verloskun-

dige. De code eist nog altijd dat het kind aan de ambtenaar worde ge-

toond: l'enfant lui sera présenté; in het BW wordt van deze strakke be-

paling afgeweken en krijgt de ambtenaar alleen als dat nodig mocht zijn

de bevoegdheid 'om te vorderen dat het kind aan hem worde vertoond'.

De geboorteakte wordt onmiddellijk opgemaakt; in deze akte worden de

gebruikelijke feiten opgetekend en onder deze is ook het uur van de ge-

boorte, overeenkomstig het 'le temps et l'heure' uit de ordonnance de

Villers-Cotterets van koning Frans I uit het iaat 1539. Wat wij echter

missen in de aangifte door de vroedvrouw, dat is een medische geboorte-

registratie, zoals J. van Heekeren die in zijn wetsontwerp voorstelt en

zoals die in onze dagen als absoluut novum andermaal aan de orde is.

In de eeuwen van kerkelijke registratie is het te billijken dat de plaatse-

lijke pastor die een huwelijk inzegent ditzelfde huwelijk ook registreert.

In de praegouvernementele periode geldt de kerkelijke functionaris niet

meer als zo'n onfeilbare en in ieder geval niet als de neutrale en on-
partijdige ambtenaar, die in het gehele land uniform alle huwelijken van

alle ingezetenen constateert en registreert. In de Franse wet van 1792

wordt de gemeentelijke ambtenaar van de burgerlijke stand geintrodu-

ceerd en het aantekenen en sluiten van een echtverbintenis gebeurt door

de burgerlijke overheid en niet langer door de kerkmensen.

Van Heekeren doet in zijn juli-rapport van het jaar 1799 de suggestie om

in alle gevallen één instantie zowel het aantekenen als het registreren van

alle huwelijken op te dragen; in zijn dagen is de justitie daarvoor het
geijkte instituut, in de code civil en ook in het Burgerlijk Wetboek wordt
deze taak weer toebedacht aan de gemeentelijke ambtenaar burgerlijke
stand.
Er zijn twee huwelijksafkondigingen vóór de deur van het huis der ge-

meente en een extract uit de akte die van de afkondiging wordt opge-

maakt moet aangeplakt worden en aangeplakt blijven gedurende de tijd
die tussen de eerste en de tweede afkondiging verloopt. Een aanwijzing
voor een speciaal 'tableau à ce destiné', het kastje met kippegaas en

tegenwoordig glas, om de huwelijksafkondiging in op te hangen komt
in de modernere wetgeving niet voor.
Begraven mag alleen gebeuren nadat de ambtenaar van de burgerlijke
stand daartoe verlof gegeven heeft en dit geeft deze niet eerder'dan na

zich bij den overleden persoon te hebben vervoegd', evenzoals de wet
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van 1792 dat voor de Franse ingezetenen voorschrijft. Het overeenkom-
stige artikel in het Nederlandse burgerlijk wetboek laat de wijze waarop
'hij zich van het overlijden hebbe verzekerd' over aan de ambtenaar zelf
en blijkbaar aan de praktijk van alle dag.
In geval van een gewelddadige dood volgt een gerechtelijke schouw en
geeft een ambtenaar van justitie de toestemming tot het begraven. In de
sterfteregisters wordt echter van de omstandigheden waaronder het over-
lijden plaatsvindt - of dat is door geweld of door het ter dood brengen
van een veroordeelde dan wel het overlijden in gevangenhuizen - geen
melding gemaakt. De akte wordt in een dergelijk geval opgemaakt
precies als alle andere akten van overlijden overeenkomstig art. 5l BW
of art.79 code civil.
De akte van overlijden zal bevatten de al eerder opgesomde gegevens als
naam, leeftijd en geslacht, naast beroep en woonplaats van de overledene
(plus die van de eventuele echtgenoot) en ook de personalia van de twee
getuigen. Verder eist het artikel uit het Nederlandse wetboek de ver-
melding in de akte 'mitsgaders den dag en het uur des overlijdens', de
Franse wetgever eist dit niet, al zal zeker op zijn minst de datum van het
verscheiden in het register opgetekend zijn.
De zo belangrijke doodsoorzaak, door de Amsterdamse demografen in
het rapport no. XXXfV met vuur verdedigd en door de staatssecretaris
van volksgezondheid J. van Heekeren in 1799 ondersteund, wordt in de
bovengenoemde wetsartikelen niet genoemd. Ook in het formulier van
de overlijdensakte (atb. 4.20) behoeft de ziekte waaraan de man of
vrouw is gesuccombeerd niet te worden ingevuld. Het zoveelste bewijs
dat de Nederlandse wetgever klakkeloos de Franse bepalingen op de
burgerlijke stand navolgt en dat van alle inspanningen van de artsen-
demografen uit de Bataafse periode nauwelijks iets is overgenomen.
Een extra zekerheid en betrouwbaarheid probeert de Nederlandse wet-
gever in de sterfteregisters in te bouwen door, als iemand buiten zijn
woonplaats overlijdt, de man of de vrouw niet alleen in te schrijven in
het overlijdensregister van de plaats van overlijden, maar tegelijk een
uittreksel van de akte te doen toekomen aan de burgerlijke stand van de
laatstbekende woonplaats van de overledene, 'ten einde insgelijks in de
register aldaar te worden ingeschreven' (art. 50 tweede lid, BW). Een
zodanige regel ontbreekt in de code Napoleon en de vraag rijst of deze
toevoeging in de Franse code wellicht terecht mankeert, omdat niemand
kan voorspellen of door deze dubbele inschrijving niet juist dubbel-
tellingen in een verzamelstatistiek in de hand gewerkt worden.
Een bepaling welke ook niet in de code voorkomt is de inhoud van
artikel 52 BW , waarin wordt gesteld dat de ambtenaar geen overlijdens-
akte van een pasgeboren kind zal mogen opmaken, als hem niet'zal zijn
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gebleken, dat de geboorte van het kind in het daartoe bestemde register

is ingeschreven'. Kan de geboorteakte niet worden overgelegd, dan mag

de ambtenaar - bij twijfel omtrent de deugdelijkheid der aangifte - vor-
deren dat hem het lijkje worde getoond. Daarenboven zal hij een ver-
klaring van getuigen ontvangen 'opzigtelijk de voornamen, namen, het

beroep en de woonplaats van de ouders van het kind, met aanduiding

van het jaar en de maand waarin, en den dag en het uur waarop het kind
is ter wereld gebragt'. De daarvan opgemaakte akte zal de ambtenaar in
het sterfteregister inschrijven en hij laat zich derhalve niet uit over de

vraag of het kind levend dan wel dood ter wereld is gekomen. Hij tekent

ook niet aan dat het kind is overleden, maar alleen dat het als levenloos

is aangegeven.

Hieruit blijkt dat het halverwege de negentiende eeuw nog altijd in
hoofdzaak gaat om de rechten die een kind door zijn geboorte, dwz door
een rechtspersoon te zijn, op de nabestaanden kan overdragen en dat het

daarom van belang is om te weten, maw om een officiele akte als bewijs
in handen te hebben, of een kind - al is het nog zo kort- geleefd heeft.

Door in de wettelijke regels betreffende de registratie van het overlijden
van een pasgeborene (zonder geboorteakte) de zojuist gesignaleerde be-

paling op te nemen, dat de burgerlijke stand, dwz de overlijdensakte, zich
in dat geval enkel uitspreekt over het levenloos aangeven, is het aan de

(ervende) partijen zelf om staande te houden ofwel te betwisten dat het

kind na de geboorte geleefd heeft of niet.

Concluderende kunnen wij stellen dat de registratiebepalingen in het

Burgerlijk Wetboek van 1838 precies als al zovele eeuwen lang voor het

merendeel bedoeld zijn voor een'duidelijke aanwijzing van den persoon,

en ten einde zijn eenzelvigheid te staven, om alzoo een vervolg te zijn op

zijne geboorte, zijn huwelijk en de bewijzen te voltooijen van zijn aan-
wezen op deze wereld' en dat dankzij alle in dit hoofdstuk beschreven

inspanningen geboorte, huwelijk en overlijden in het gehele lancl op uni-
forme wijze en door een onpartijdig overheidsapparaat worden vastge-
steld en vastgelegd, maar dat de medisch-demografische inzichten om-
trent de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte - zoals een me-
dische geboorteaangifte en een doodsoorzakenstatistiek - halverwege de

negentiende eeuw nog altijd niet in de door het volk bekrachtigde legis-
latie tot uitdrukking gekomen zijn.
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5

Volkstellingen

De weezenlyke kragt en welvaart van eene plaats,
bestaat niet, gelyk men het dikwerf zegt, h de
volkrykheid, als zodanige, alléén: maar in die
volkrykheid, by welke eene gepaste evenredigheid
van gehuwden en ongehuwden; van lieden tot
verschillenden ouderdom gekomen en kinderen; van
ryken, welgezeten en werkzaame lieden gevonden

wordt; en bovendien het geringst mooglyk getal van
Lediggangers, Behoeftigen en Geelimenteerden:
welken laatsten, zo zy gezond zyÍt, et niet arbeiden,
altoos een teken opleveren van verval, een bewys
van verkeerde inrichtingen op het stuk van de bezorging
der Armen, een blyk van ontzenuwde politie: en,
indien zy niet kragtdaadig, en by tyds te keer gegaan

worden, eindelyk den ondergang van eenen Staat,
of eener Stad, ontwyffelbaar veröorzaaken.

De commissie tot het vervaardigen van een Plan
voor het Committé van Gezondheid, Amsterdam 1797

De landelijk verzamelde gegevens over huwelijken, echtscheidingen, ge-

boorte en sterfte hebben behalve statistische tegelijk een actuele maat-
schappelijke betekenis, als de geneeskundige maar vooral de burgerlijke
overheid aan de hand van kengetallen verschuivingen in de bevolking in
verschillende regionen van het land tijdig op het spoor komt en op lange
termijn zelfs weet te voorspellen.
Rates en soortgelijke verhoudings- en vergelijkingsgetallen worden
handzame gereedschappen, wanneer ook de bevolkingsgrootte - tegen

welke noemer alle vital facts worden atgezet - landelijk volgens vaste
afspraken worden berekend.
Het volkstellen krijgt in de negentiende eeuw een veel bredere zin dan
het incidentele tellen om het tellen. De volkstelling, in Nederland sedert
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1829 om de tien jaar, wordt een geregelde demografische verkenning van

de populatie van het gehele land.

Motivatie
Tellen van de bevolking door de overheid is niet nieuw. Er hebben in de

loop der geschiedenis in alle delen van de wereld reeksen tellingen
plaatsgehad. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een regering er

op gezette tijden behoefte aan heeft om het preciese aantal ingezetenen

te kennen, nu en vroeger. Blijft alleen de vraag met welk doel. Het gros

van alle census die waar ook op de aardbodem zijn uitgevoerd van ver

vóór onze jaartelling tot rond het jaar 1600 heeft één ding gemeen. Er
wordt geteld zodra er iets is waarvoor moet worden geteld. Het tellen
gebeurt incidenteel, on the spot, veelal eenmalig en met een op dat ogen-

blik actueel doel. Wat dat doel is? De historie biedt in dit opzicht weinig

afwisseling. Het gaat bijna altijd om dezelfde belangen: de overheid wil
op korte termijn inlichtingen, hetzij over de beschikbare mankracht ter

verdediging van de plek of het land, hetzij over het getal betalingsplich-

tigen en indirect over de mogelijke extra inkomsten (in 1622 betaalt
iedere getelde Hollander een hoofdgeld van een gulden voor de buiten-
gewone oorlogslasten), of ook wel over het aantal stemgerechtigden per

kiesdistrict. En wie verwacht dat de genoemde motieven om de be-

volking of een groep daarvan te tellen na 1600 niet langer spelen, gaat de

werkelijkheid uit de weg. Wel zijn de sinds de zeventiende eeuw onder-

nomen volkstellingen andere dan alle vorige, want er heeft een ontwikke-
ling plaats.

In de inleiding is de ontwakende interesse voor regelmaat in de ver-

zamelde cijferreeksen beschreven; in het jaar 1672 wordt voor de eerste

maal het woord statistiek gebruikt. Het louter tellen en compileren vol-
doet niet langer, men zoekt een verklaring voor de periodiek optredende

verschijnselen en men beschrijft demografische verschuivingen zonder

nog het woord demografie te hanteren. De bevolkingsboekhouding krijgt
daarmee een nieuwe dimensie, alle uitkomsten worden statistisch bestu-

deerd en geanalyseerd. Bij de telling van 1754 in Oostenrijk wordt de

bevolking al verdeeld naar vijf leeftijdsgroepen, naar geslacht en burger-

lijke staat en men houdt er de cijfers van stad en platteland gescheiden

(Roessingh 1959).
Toch zijn ook de tellingen in de achttiende eeuw niet veel meer dan

lukrake happen uit het bevolkingsbestand, zij worden op willekeurige
tijdstippen in slechts een deel van een land gehouden en zij dragen niet
altijd dezelfde inhoud. De resultaten welke summier of in het geheel niet
worden openbaar gemaakt berusten dikwijls op schattingen. Pas in de

negentiende eeuw beginnen de ware volkstellingen, de in een geheel land
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op identieke wijze, periodiek en op hetzelfde tijdstip uitgevoerde census

van alle ingezetenen, voldoende en overeenkomstig de actualiteit ge-

specificeerd. In Engeland vindt de eerste algemene volkstelling plaats in
het jaar 1801, in Pruisen in 1810; daarna volgen Oostenrijk in 1818,

Nederland in 1829 en Frankrijk in 1831.

De oudste landelijke telling in Nederland is de eenmalige telling welke
op last van de commissie tot het ontwerpen van een plan van constitutie
voor het volk van Nederland in october 1795 wordt gehouden ter vast-

stelling van het aantal grondvergaderingen per gemeente en per provin-
cie; iedere grondvergadering van elk 500 personen levert één kiezer die

als afgevaardigde van het district naar de Nationale Vergadering in 1796
kan worden aangewezen. In hetzelfde jaar verschijnt ter's Lands Druk-
kery in den Haag de officiele publicatie onder de titel Volks-Tellinge in
de Nederlandsche Republiek; daarin wordt per gemeente en voor iedere
provincie zowel het aantal zielen als het aantal grondvergaderingen op-
gesomd (afb. 5.1).
De demografische betekenis van de algemene telling van 1795 is nihil,
want wel geeft de recapitulatie op blz. 131 het aantal zielen in alle ge-

meenten per letter van het alfabet - bijv. alle plaatsen beginnend met een

R hebben in totaal 98.833 ingezetenen, die met een J slechts 2727 -
welke de zin van een dergelijke onderverdeling ook moge zijn, maar
nergens in het hele boekje enige informatie over ook dan al lang inge-
burgerde onderscheidingen zoals aantal mannen en vrouwen, hun bur-
gerlijke staat of ouderdom.
Wiskundig-statistisch voldoet de telling van 1795 evenmin aan de ver-
wachtingen en dat is te begrijpen wanneer wij in het voorbericht lezen
dat niet alle gewesten uniform en zonder mankeren de gemaakte af-
spraken navolgen. Vandaar dat het werkelijke inwonertal van Bataafs
Brabant 210.723 bedraagt en niet 210.625 zoals aan de commissie wordt
opgegeven en dat in Overijssel de stemgerechtigden uit een aantal kleine
en dunbevolkte plaatsen over verscheidene grondvergaderingen kunnen
worden verdeeld; in de opgave uit de provincie Friesland ontbreken zelfs
hele gemeenten.

De Volks-Tellinge levert niet meer dan een grove doorsnee van de
'Generaale Volksmeenigte in de Bataafsche Republiek', volgens blz.69
(afb. 5.1) in totaal 1.880.463 burgers, misschien meer misschien minder,
maar zonder informatie te verschaffen over hoeveel mannen en vrouwen,
kinderen of jongeren van bepaalde leeftijdsgroepen of bijv. hoeveel ge-

huwden er in de diverse gewesten van Nederland wonen of wat voor
andere mogelijke groepen van de bevolking ook. Een goede uitzondering
vormt de aan het slot toegevoegde lijst van de telling van het volk van
Drente 'op welker Juistheid Gij staat kunt maken, als zijnde opge-
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maakt uit de Lijsten die de Carspels ter Secretarie dezer Landschap

volgens Publicatie van Gecommitteerde Representanten van het Volk
van Drenthe in dato den 16. November 1795. hebben ingezonden'. De

opgaven daarin zijn gesplitst naar geslacht: 20.434 mannen en 19'238

vrouwen, in totaal 39.672 mensen.

De schrijvers van het Voorbericht uit het boekje van de landelijke telling
stellen dat de lijsten van alle Nederlandse gewesten op deze wijze ge-

specificeerd en liefst nog verder gedetailleerd zouden moeten zijn, maar

dat het de eerste keer nu eenmaal nog niet voor l00Vo gelukt is om 'een

evenredigen voet in alles stiptelyk te volgen'. Desondanks trekken zij als

practici de gezonde conclusie dat zij wensen dat, ondanks alle feilen die

er zondermeer aan kleven, maar die zonder een nieuwe telling eenvoudig

nog niet op te heffen zijn, de uitkomsten van de algemene telling van de

inwoners van de Bataafse republiek in het jaar 1795, zoals zij in de offi-
ciele publicatie voorhanden zijn, in ieder geval toch'zoo aan den Staats-

man als den Wysgeer, ieder in zyn betrekking van het bedoelde nut
moge zyn'!
Dat bij de landelijke telling van 1795 toch meer gedifferentieerd ge-

vraagd is dan in het gedrukte boekje publiek gemaakt wordt, blijkt uit
een advertentie in het Dagblad van het Verhandelde ter vergadering van

de Provisionele Representanten van het Volk van Holland van 1 october
1795, waarin het secretariaat van Holland aan alle gemeenten in de pro-
vincie te kennen geeft dat zij bij het tellen onder'kinderen' verstaan 'alle
zielen van de geboorte af aan, tot dat die den ouderdom voor de Manne-
lyken van veertien, en voor die van het Vrouwelyk geslagt, van twaalf
Jaren zullen hebben bereikt' (afb. 5.2). Dit apart noteren van jongens

onder 14 en meisjes beneden 12 jaar betekent overigens niets in de ogen

van de schrijvers van het Amsterdamse rapport no. XXXIV, 'daar die
jaaren in geen der beide kunnen, eenige bepaalde tydscheiding maaken'.

Dat de laatsten een zinvolle, verantwoorde en demografisch gefundeerde

specificatie van de bevolkingsgegevens daarentegen wel degelijk op prijs
stellen is te lezen uit de spijtbetuiging in hetzelfde rapport over wat
tijdens de volkstelling van 1795 allemaal niet gedaan is: 'jammer is het,

dat men niet, na rypen raade, een geschikt Plan voor het geheel Ge-

meenebest beraamd heeft, en zo wel als de kunnen, tevens de jaaren, het

beroep, het gehuuwd of ongehuuwdzynenz. heeft doen aantekenen, om
daardoor den staat der Ingezetenen te kennen, en een aantal nuttige
kundigheden optedoen, die men anders, niet dan met veel moeite, en by
gissingen kan bekomen'.
De Amsterdamse commissie heeft schoorvoetend enkele bijzonderheden
in de vragen opgenomen - bijv. het wezenlijke onderscheid in Joden en

Christenen - maar algemeen uitgevoerd is dit niet en de resultaten van de
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eerste nationale census zijn dan ook zo summier als het boekje de Volks-
Tellinge uir 7796 te zien geeft.

In het jaar 1798 verwerft de Bataafse republiek zijn eerste staatsregeling

en de taken worden onder de agenten verdeeld. De agent der nationale
opvoeding wordt belast met onderwijs en volksgezondheid; dit houdt
mede in de zorg voor de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte,

maar spijtig genoeg niet die voor de volkstellingen. De bewindsman van

inwendige politie, A. J. la Pierre krijgt volgens artikel 37 van diens In-
structie met de ambtenaren op zijn departement 'het toeverzigt over de

rigtige uitvoering van alle zodanige schikkingen en bepalingen, als met

betrekkingen tot de Volksöproeping, Volkstelling en Volkskeuze' zijnof.
zullen worden opgesteld en vastgesteld.

Van deze taak van de politie komt helaas weinig terecht; tot in de ver-
gaderingen van het sinds 1801 optredende Wetgevende Lichaam komen

de volkstellingen niet op de agenda voor, in het jaar 1805 neemt voor een

jaar de raadpensionaris de teugels in handen, opgevolgd door de koning

van Holland, die in 1810 op zijn beurt plaats maakt voor de gouverneur

Lebrun en voor de binnenlandse zaken de baron d'Alphonse, de inten-

dant die dank zij de perfecte prefectenadministratie in 181 t het Apergu

sur la Hollande over de zeven noordelijke departementen kan doen sa-

menstellen. Maar tot een echte volkstelling in de moderne zin komt het

in al die jaren niet, de consolidatie van het algemeen bestuur voltrekt
zich zo langzaam en met zoveel onderbrekingen, dat het niemand ver-

baast dat het sedert de nationale telling in het jaar 1795 maar liefst 35

jaren gaat duren voordat in 1829 de volgende algemene volkstelling en

sinsdien iedere tien jaar een geregelde telling in Nederland georganiseerd

wordt.

Jan van Heekeren pleit in zijn rapport aan de agent van nationale op-

voeding in juli 1799 voor nauwkeurige landelijke registratie van huwe-

lijken, geboorte en sterfte en in het algemeen voor de nodige differen-
tiatie bij het noteren en analyseren van bevolkingscijfers. Statistici

moeten de verzamelde gegevens zodanig toegankelijk en leesbaar maken

dat de oorzaken van verschuivingen in de populatie aan het licht komen

en liefst tijdig voorspeld worden en dat deze informatie mede richting
weet te geven aan het actuele en long-term overheidsbeleid. De passage

uit het rapport waarin Van Heekeren zijn medisch-demografische mo-

tieven om een bevolking te tellen en te registreren uiteenzet is van zo

historische en nog immer geldende betekenis dat het de moeite loont
deze bladzijde uit het bijna tweehonderd jaar oude manuscript aan de

vergetelheid te ontrukken en hem hieronder in zijn geheel af te drukken.
'Ik neem de vryheid te observeren dat het buiten allen twyffel is, dat de
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gezondheid der Ingezetenen en de vermeerdering der volkrykheid de

sterkte en de algemene welvaart eenes staats aanduidt, terwyl de ver-
mindering derzelve de toenemende verzwakking eens volks kentekent en

deszelfs ondergang voorspelt, en dat het derhalven niet alleen voor de

Geneeskunde, maar vooral ook voor het Gouvernement van het uiterste
aanbelang is den staat der gezondheid en de vermeerdering of verminde-
ring van de volkrykheid der maatschappy te kennen; en de oorzaaken op

te spooren welke daartoe aanleiding geven: ten einde de middelen, welke
tot den aanwas van de gezondheid der Ingezetenen en van de bevolking
medewerken, te bevorderen, of alhet geen eenen nadeeligen invloed op
de gezondheid heeft, en de volkrykheid doet verminderen, zoveel mooge-
lyk uit den weg te ruimen.'
Dit citaat uit een met de hand geschreven rapport van een jeugdige

staatssecretaris volksgezondheid in het vijfde jaar der Bataafse vrijheid
zit in één enkele zin samengepakt in de considerans van het Besluit van

den 29 September 1828, Stbl. 57, waarin de eerstkomende algemene

Nederlandse volkstelling van 16 november 1829 wordt aangekondigd, en

wel aldus: 'In aanmerking nemende dat, zonder eene naauwkeurige
volks-telling, de statistieke opgaven weinig zekerheid opleveren, alzoo

de bepaling van het juiste getal der inwoners van een land tot grondslag

behoort te worden genomen, van alle verdere nasporingen dien aan-
gaande'.

fn een brief aan de koning refereert de minister van binnenlandse zaken

al op 26 april 1828 aan een uitspraak van de commissie voor de statis-

tiek, 'dat er onzekerheid bestaat omtrent den eenigen en waren Grond-
slag van alle Statistische berekeningen, dat is: het naauwkeurig bedrag
der bevolking, by den aanvang van elk Jaar' en dat tot nu toe het preciese

aantal inwoners per 1 januari van elk jaar wordt berekend uit het bij-
tellen van de jaarlijkse bevolkingsaanwas door het overwegen van de

geboorten over het aantal sterfgevallen, eventueel aangevuld met ge-

gevens uit plaatselijke en provinciale tellingen in het land. In dezelfde
brief dringt de minister er bij zijne Majesteit op aan te bepalen wat in de

twee artikelen van het KB van 29 september 1828, Stbl. 57 wordt ge-

steld, en wel 'dat er, door het geheele Ryk, eene nieuwe volkstelling zal
gedaan worden, op een bepaald tijdstip, en overeenkomstig de voor-
schriften nader door Zijne Majesteit te bepalen, op de voordragt van den
Minister van Binnenlandsche Zaken, en dat deze volkstelling alle tien
J ar en zal vernieuwd worden'.
In een Circulaire van 18 November 1828, No. 25 B aan de gouverneurs

der provincies doet de bewindsman van binnenlandse zaken nadere
voorstellen en hij motiveert dat het er bij een volkstelling niet alleen op
aan komt 'om eene dorre opsomming der Ingezetenen van dit Ryk op
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een bepaald tijdstip te doen plaats hebben, maar de registers waarin de

Ingezetenen zullen moeten worden geboekt zullen zoodanig dienen inge-

rigt en ingevuld te zyn, dat dezelve tot gewigtige nasporingen en resul-
taten in het belang der Ingezetenen en van den Staat kunnen aanleiding
geven'. En de minister schrijft door, volkomen in de stijl van de makers

van het Amsterdamse rapport XXXry en van zijn voorganger op het

departement van nationale opvoeding Van Heekeren, dwz gezien de

achtergrond van demografisch inzicht en wetenschappelijke begeleiding

van regeringsbeleid, nl dat het er in feite weinig toe doet of men weet

dat in een stad duizend dan wel tienduizend mensen \ilonen, als men niet
tegelijk kennis draagt van de 'individuele personen die deze bevolking
uitmaken' en men bijv. niet ook probeert te achterhalen 'in welke ver-
houding het getal der woningen tot dat der bewoners staat, wanneer men

nopens het aantal en den ouderdom der Mannen der Vrouwen der kin-
deren, der gehuwden en ongehuwden nauwkeurige berigten inwint'en
registreert de godsdienst en het beroep van de getelde ingezetenen.

De volkstelling van 1829 wordt nader geregeld bij KB van 3 september
1829, Stbl. 62,hij vangt aan op 16 november 1829 en moet afgelopen

zijnv6ór de 31ste december van dat jaar, de bedoeling is om op iedere
plaats een uitvoerig volksregister te doen aanleggen, volgens een uniform
model.
Iedere tien jaar worden voortaan geregelde volkstellingen gehouden, alle

net als de eerste in 1829 met een direct demografisch doel.

Definitie
Preciese bevolkingsaantallen, voldoende gespecificeer d, zijn van belang

om de inwoners van een circumscript territorium in de loop van een

aantal jaren te bestuderen en te vergelijken en om er bijv. de numerieke
gegevens van huwelijken, geboorte en sterfte tegen af te zetten en aan de

hand van verhoudingsgetallen het welzijn van diezelfde populatie op de

plek en in de tijd te volgen.
Preciese bevolkingsaantallen verwerft men door bij het tellen net als bij
iedere registratie vaste afspraken te maken en na te komen, en al ver-
schillen de beweegredenen om teluitkomsten te verzamelen, al de ver-
schillende regeringen hebben hun eigen specifieke zorgen om de nauw-
keurigheid en betrouwbaarheid van de beschikbare bevolkingsaantallen
zo groot mogelijk te doen zijn.
Definities van wie ingezetenen zijn en wie niet zijn in de oud-vaderlandse
rechtsbronnen wel te vinden, al gaat het dan nog niet om de statistische
noodzaak zuivere telresultaten te garanderen, maar om te weten wie
Hollander of Zeeuw is, wie genaturaliseerd is en wie wie en wie waar
voor de rechter mag dagen. Het Nederlandsch Placaat- en Rechtskundig
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Woordenboek, deel lll, 1793, onder de titel 'Ingezetenen' geeft enkele

voorbeelden: 1, 'dat ingevolge de Resolutie van de Heeren Staten van

Holland van den 24 December 1674, voor rechte Burgers in Holland
gehouden worden, die door valabele bewijzen van de Magistraat van

hunne woonplaats burgerschap aantoonen, en dat zij met de daad hun

woonplaats daar houden met hun geheele Huisgezin en menage; en geen-

zints pro-forma acte van burgerschap, en ergens een kamer hebben,

woonende voorts in eene andere Provincie'; 2, dat volgens een besluit

van hetzelfde provinciale bestuur, gedateerd 15 mei 1687, genaturali-

seerde ingezetenen, die langer dan een jaar van het grondgebied van de

provincie weg zijn, het recht van naturalisatie verliezen - ergo niet langer

burgerrechten als Hollander kunnen doen gelden en bij een telling niet

meer als Hollander meegeteld worden; 3, 'dat de Ingezeten van eene

Stad elkanderen ter eerster instantie, om welke wereldlijke zaken het

zijn zullen moeten betrekken voor het Gerecht derzelve Stad, en niet

verder, noch ook voor eenige andere Gerechten of Plaatsen', aldus het

Groot Privilege van Vrouwe Maria van 14 maart 1476;4, Hun Ed.

Groot Mogendheden verklaren bij Placaat van 15 september 1677 'dat
het binnen den Lande van Holland en West-vriesland een indesputabel

recht is dat geen Ingezetenen van denzelven Lande, voort vluchtig zijnde,

of in het plegen van eene misdaad geattrapeerd wordende, geapprehen-

deerd of te recht gesteld mogen worden anders dan voor den Officier en

voor den Rechter, beiden in hun reguard ordinaris, daaglijks en com-
petent' - iedere burger moet toch maar kunnen aantonen dat hij inge-

zeterre van de stad of de provincie is, hij zal daarbij gebruik maken van

getuigen dan wel van enige registratie van poorterschap, en de overheid

op haar beurt zal bij het calculeren van aantallen militie- of belasting-
plichtigen en in twijfelgevallen dezelfde soort registratie kunnen in-
schakelen.
Dezelfde problematiek, maar dan wel om statistische redenen, duikt op

bij de tellingen, welke in Nederland sedert 1829 onder de bevolking
worden uitgevoerd en wel over het vaststellen van de kriteria, die bij het

tellen in acht genomen moeten worden en volgens welke de uitkomsten

van alle opeenvolgende census met elkaar te vergelijken zijn.
Er kunnen diverse soorten bevolking worden onderscheiden en geteld.

De werkelijke bevolking wordt gevormd door de groep van personen, die

werkelijk woonplaats hebben in een land of gemeente of daar gewoonlijk
verblijf houden (population du séjour ou effective, Wohnbevölkerung).
De ieiteliike bevolking is de algebraische som van individuen, die op het

ogenblik van de telling in de gemeente aanwezig zijn (population de fait
ou présente, Ortanwesende Bevölkerung).
De wetteliike bevolking (population de droit ou légale, Wohnsitz- oder
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Heimatberechtigte Bevölkerung) wordt gedefinieerd als de bevolking, die
krachtens de bepalingen van het burgerlijk wetboek in een gemeente

domicilie heeft - op grond van deze onderscheiding hebben bijv. minder-
jarige kinderen domicilie bij hun ouders, zij worden dan ook meegeteld in
de plaats waar hun ouders worden geteld.
De geboortebevolking vormen de mensen, die wonen in dezelfde gemeen-
te als waarin zij geboren zijn. Van Zanten (1927) is de enige auteur die
deze definitie gebruikt, in geen enkele andere bron uit de geraadpleegde
literatuur over de volkstellingen in Nederland is de term te vinden. Dit
neemt niet weg dat het onderscheiden van een bevolking naar het ter
plaatse geboren én gebleven zijn belangrijke inlichtingen kan verschaffen
over de medisch-demografische verschijnselen binnen één enkele stad -
de geboortebevolking vormt voor dergelijk onderzoek de meest stabiele
bevolking.
De kwalificatie geboortebevolking is ook in de Uitkomsten van de ver-
schillende tienjarige volkstellingen nergens gebruikt. Evenmin is de be-
tekenis van de wettelijke bevolking een duidelijke zaak; in 1849 wordt
het wettelijk domicilie tot grondslag genomen voor het inschrijven van
de ingezetenen in bevolkingsregisters - als wettelijke bevolking in een
gemeente worden samengeteld die Nederlanders en buitenlanders die
met Nederlanders gelijkgesteld worden, welke in de gemeente gewoon
verblijf houden, plus die tijdelijk aÍwezig zijn - maar een paar jaar later
wordt dit principe al weer verlaten en eerlijk gezegd blijft de definitie
van de 'bewoners' van een gemeente een heet hangijzer en een woorden-
spel voor politici en statistici, ondanks artikel 3 van de Gemeentewet
van 1851, dat weliswaar bepaalt dat de bevolking van een gemeente
wordt geacht te bestaan uit het door de laatste openbare volkstelling
daarin aangewezen getal inwoners, maar welk artikel verzuimt nu eens
precies en voor altijd vast te leggen wat bij volgende tellingen onder be-
woners dient te worden verstaan en op die manier is de gevreesde vi-
cieuse cirkel van definitie en praktijk rond en de omissies, welke
vroegere registraties en tellingen toegedicht worden, blijven ook de
modernere bevolkingsboekhoudkundigen boven het hoofd zweven en
daarom zal nooit en te nimmer een zodanige perfectie bereikt worden,
dat zowel de teller: vital facts, als de noemer: populatie, van de breuk,
waaruit het kengetal voor een bevolkingsverschijnsel berekend moet
worden, zonder één manco die waarde vertegenwoordigen welke zij ge-
acht worden te vertegenwoordigen.
In de praktijk worden enkel de begrippen werkelijke bevolking en feite-
lijke bevolking gehanteerd. In Nederland wordt bij de eerste en tweede
algemene telling in 1829 en 1839 de werkelijke bevolking geteld, in 1849
de feitelijke; in 1859 en 1869 telt men de werkelijke én de feitelijke be-
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volking; de keren daarna hecht de statistiek weer het meeste gewicht aan

de werkelijke, effectieve bevolking van een gemeente en het land. De

administrateur van het binnenlands bestuur spreekt in ziin rapport van

20 juni 1829 nog van de 'permanente' bevolking en hij stelt dat'al de

personen die tot de permanente bevolking eener plaats behooren, en

alzoo hun aandeel in de consumtie en dus in de indirecte belastingen

hebben, onverschillig of zij bestemd zijn die plaats na verloop van eenige

jaren te verlaten, stellig in de omschrijving zullen moeten worden be-

grepen" maar deze omschrijving omvat juist dezelfde personen als bij de

werkelijke bevolking geregistreerd worden: en de personen die het hoofd

van het gezin op een model huislijst vermeldt zijn: alle personen tot het

gezin behorend, inclusief dienstpersoneel en andere inwonenden, in-

clusief de tijdelijk afwezigen, incl. buitenlanders die langer dan één jaar

in de gemeente en op het moment van tellen in zijn huis wonen.

Uit de resultaten van bijv. de telling op 7 augustus 1574 binnen de stad

Leiden is geen uitspraak te doen over feitelijke of werkelijke bevolking

en dat is te billijken, want de telling wordt op korte termijn opgezet om

het voedselprobleem tijdens het beleg het hoofd te bieden en heel wat

plattelanders, die binnen de muren schuilplaats zoeken, worden daarbij

vanzelfsprekend meegeteld: tijdelijke bewoners die in het bevolkings-

register, dat in dezelfde stad wordt opgemaakt in de maand september

van het jaar 1581 niet meer voorkomen en die in feite dus niet bij de

vaste bewoners van de sleutelstad gerekend moeten worden, maar zij

maken tijdens het beleg van !574 - op de dag dat er geteld wordt - nu

eenmaal deel uit van de feitelijke bevolking van de belegerde stad.

De uitkomsten van de geregelde Nederlandse volkstellingen in de negen-

tiende eeuw hebben zonder twijfel gewonnen aan nauwkeurigheid en be-

trouwbaarheid - de tellingen worden voorbereid en gehouden onder

toezicht van de commissie voor de statistiek - maar ook dan nog worden

de nodige klachten gehoord en op de statistische congressen wegen tot

volledige uniformering van de opeenvolgende census aangegeven'

Een aantal steekhoudende bezwaren is tegen de centraal geleide en

statistisch opgezette en uitgevoerde tienjarige volkstellingen aan te voe-

ren.
1 - Niet bij iedere telling wordt dezelfde populatie geteld - meestal de

effectieve bevolking, een enkele maal de mensen die op de dag van tellen

in de gemeente vertoeven, en andere keren zijn de feitelijke en de

werkelijke populatie afzonderlijk genoteerd ofwel uit de gespecificeerde

tellijsten te berekenen; denk ook aan de tussentijdse grenswijzigingen

van gemeenten; ook worden niet iedere keer dezelfde onderwerpen ge-

vraagd, zodat een groot aantal incidentele rubrieken over langere termijn
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althans niet te vergelijken en te vervolgen is.
2 - Niet iedere tien jaar wordt geteld op dezelfde dag of binnen een te
vergelijken tijdslimiet. Het KB van 3 september 1829, Stbl. 62 bepaalt
dat de eerste algemene telling begint op 16 november en afgelopen moet
zijn vóór de 31ste december van dat jaar; de tweede census begint op
18 november en duurt dus twee dagen korter; in 1849 volgt de eerste
momenttelling, hetgeen wil zeggen dat de gehele Nederlandse bevolking
in dat jaar op één en dezelfde dag wordt geteld, en dat gebeurt op de l8e
november.
Het principe van tellen op één enkele dag blijft sindsdien gehandhaafd,
alleen over de preciese dag zelf waarop elk decennium zou moeten
worden geteld bestaat verschil van mening. In 1859 noteert men het in-
wonertal op de laatste dag van het jaar, in 1869 op 1 december, alle
keren daarna weer op 31 december. Het verdient de voorkeur ,s winters
te tellen, omdat dan de mensen in de regel thuis zijn - in de negentiende
eeuw worden nog geen massale wintersportreizen georganiseerd - en de
komende keren neemt men dan ook de stand van de bevolking op, zoals
die in de oudejaarsnacht, klokke 12 uur aangetroffen wordt. Het besluit
om op de laatste dag van het jaar te tellen is in Nederland net als in ver-
scheidene andere landen ook daarom genomen, omdat in dat geval de
leeftijd gemakkelijk uit het geboortejaar is af te leiden en wel omdat op
die dag alle individuen, die in hetzelfde jaar zijngeboren, een even groot
aantal volle jaren hebben geleefd. Voor een beroepstelling is juist de
zomer de beste tijd om de mensen te tellen; in het zomerseizoen is de
werkloosheid het Iaagst en men registreert op de tellijsten het kleinste
aantal nieten, dwz'onbekend' of 'geen beroep'.
3 - Sommige gouverneurs spreken in hun advies over de te organiseren
en aan de gemeentebesturen op te dragen afwikkeling der volkstellingen
de vrees uit, dat'bij eenige gemeentebesturen eene neiging zou bestaan
tot het verheelen van een gedeelte hunner bevolking, hetzij ter oorzake
van vermindering in den aanslag der belastingen, hetzij om een minder
contingent aan de nationale militie op te leveren', maar dat argument
wordt in 1829 ongegrond verklaard. De vraag blijft niettemin hoe loyaal
de verschillende telcentra aan de instructies meewerken en hoe tevreden
de statistici met de ingebrachte bevolkingsgrootheden zullen kunnen en
durven zijn.
Een andere onzekerheid schuilt in de kwestie of niet juist de grote ge-
meenten de mankracht missen om alle teluitkomsten tijdig tot de afge-
sproken peildatum bij te werken en of - in tegenstelling tot de registratie
van huwelijken, geboorte en overlijden - de kleine gemeenten en vlekken
op het platteland in dit opzicht niet met nauwkeuriger en beter te contro-
leren bevolkingscijfers uit de bus komen dan de dichtbevolkte steden.
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4 - De getallen welke in de officiele Uitkomsten der volkstellingen ge-

publiceerd worden, vertegenwoordigen niet in alle gevallen de bevolking,

zoals deze op de afgesproken dag of periode in de betrokken gemeente

geteld is en dat maakt vergelijken van de resultaten van opeenvolgende

tellingen en conclusies een wel heel moeilijkezaak.
De publiek gemaakte bevolkingscijfers op 19 november 1849,31decem-

ber 1859 en I december 1869 zijn zuiver en alleen gebaseerd op de

resultaten en de totaaloverzichten van de telling op de genoemde datum;

de bevolkingsgrootte op 1 januari 1830 en nieuwjaarsdag 1840 daaren-

tegen is door de gemeentebesturen berekend en bijgewerkt aan de hand

van alle veranderingen, welke zich vanaf het begin van de telling tot de

einddatum in de bevolking van hun gemeente hebben voorgedaan, en

ook hier is aan te nemen dat de nacalculatie in de kleinere plaatsen op

het platteland stipter en vollediger gebeurt dan in een grote stad als

Amsterdam.

Vanaf de derde volkstelling in 1849 krijgt de gouverneur van iedere

provincie inzage in de cijfers en ingaande 1859 komt de bewerking van

het getallenmateriaal zelfs in handen van provinciale statistische bu-

reaus, maar tot een strakkere definitie van wie tot de bewoners van een

gemeente gerekend en dienovereenkomstig geteld worden en wie niet,

leidt ook een dergelijke nog zo kiene nazorg niet, die taak is voorbe-

houden aan de centrale politieke overheid en haar statistische adviseurs,

en het is een studie waard uit te pluizen om welke waarschijnlijk uiteen-

lopende en aberrante redenen de zo vurig gewenste en talloze malen be-

pleite blauwdruk van de telregels de hele negentiende eeuw lang uitblijft.

Bevolkingsregister
Iedere volkstelling is een momentopname met als resultaat een nume-

rieke opgave van de grootte en samenstelling van de bevolking op één

bepaald ogenblik. Iedere volkstelling kost veel geld en mankracht en de

officiele uitkomsten laten jaren op zich wachten en zijn nooit voor de

volle honderd procent nauwkeurig en eigenlijk op het tijdstip dat zij
door de druk beschikbaar komen al weer verouderd en zeker niet repre-

sentatief voor de indertijd getelde populatie.
ln t97l wordt heftig tegen de veertiende algemene volkstelling, annex

woningtelling geprotesteerd en één van de conclusies is, dat evengoed

gerichte steekproeven uit (delen van) de bevolking genomen kunnen

worden met een direct resultaat en de mogelijkheid om indien nodig

binnen de tijd van maanden met het nemen van maatregelen en het

treffen van voorzieningen te starten.

In het jaar 1830 komen de voorstanders van de periodieke, landelijke
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peilingen te staan tegenover diegenen die pleiten voor een continue
registratie van de gehele bevolking in de vorm van een bevolkings-
register - dat in Nederland nog altijd functioneert. In de considerans
van het Koninklijk Besluit van 29 september 1828, Stbl. 57 wordt de
wetenschappelijke betekenis van het verzamelen van feitelijke gegevens
over de inwoners van het land, naast het administratieve nut daarvan
verdedigd en in het Bijvoegsel van het Staatsblad 1829 , blz. 305, No. 1 64
wordt als doel van de volkstelling gesteld het aanleggen van een volks-
register in iedere gemeente van het rijk, met daarin uitvoerige informatie
over het aantal huisgezinnen en inwoners per woonunit en van ieder der
leden van het gezin: namen en voornamen, ouderdom, geslacht en ge-
boorteplaats, verder burgerlijke staat, beroep en godsdienstige gezind-
heid.

Aan de gemeentebesturen wordt opgedragen een volksregister aan te
leggen, maar nergens staat geschreven d,at zij deze registers voortaan
doorlopend dienen bij te houden, behalve dan de correcties tot de eerste
januari van het jaar 1830, de deadJine van de eerste algemene volks-
telling.
Echte voorschriften om een dergelijk bevolkingsregister wel continue te
blijven verzorgen krijgen de gemeenten voor de eerste maal in het KB
van 19 October 1849, Stbl. 55, dat de grondregels verschaft voor de
derde nationale telling en bepalingen bevat voor het in iedere plaats met
ingang van 1 januari 1850 aanleggen van registers der bevolking, 'be-
vattende alle die opgaven de personen der ingezetenen betreffende,
welker kennis in het belang van den staat, van de algemeene en bij-
zondere besturen en van de ingezetenen nuttig en noodzakelijk is be-
vonden',
Het gemeentebestuur moet de gegevens van de afzonderlijke biljetten
overbrengen op verzamelstaten, waarvan het origineel wordt toege-
zonden aan de gouverneur van de provincie, terwijl een afschrift bewaard
blijft in het gemeentearchief. Deze afschriften hebben nó bijwerking ge-
diend als grondslag voor de op I januari 1850 ingevoerde bevolkings-
registers (Gohres en Helmstrijd 1936).
Een politieverordening omtrent het doen van aangifte van verhuizing
binnen en buiten de woonplaats, alsmede het verwerken van de aan-
giften van geboorte en overlijden, helpt het gemeentelijke bureau om de
bevolkingsregisters tot op de dag nauwkeurig te houden.

Beter dan te blijven twisten over de vraag of een periodieke dan wel een
continue registratie de beste getalsinformatie over de bevolking levert -
en aan de hand daarvan uitgangsmateriaal voor bijv. het berekenen van
sterftetafels, welke de grondslag vormen van het levensverzekerings-
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bedrijf, en gespecificeerde basisfeiten waartegen de geregistreerde en ge-

turfde gegevens over huwelijken, geboorte en sterfte kunnen worden af-

gezet en die daarna als verhoudingsgetallen kunnen dienen om de trend

van bijv. de tuberculosesterfte binnen een bepaalde leeftijdsgroep en

over een vast aantal jaren te bestuderen - beter dan volkstelling en be-

volkingsregister tegenover elkaar te stellen is het om beide instituten van

demografische activiteit naast elkaar en in coöperatie met elkaar in te
zetten en om op die wijze doorlopend over populatiegegevens te be-

schikken, die voortdurend en actueel worden bijgewerkt, maar die tevens

bij herhaling in hun geheel worden gechecked en doorgelicht.

De resultaten van de geregelde volkstellingen in Nederland in de negen-

tiende eeuw worden terdege gespecificeerd en geanalyseerd in officiele
publicaties openbaar gemaakt; op gezette tijden verschijnen vergelijken-

de overzichten met voorgaande tellingen. Daarmede zijn halverwege de

negentiende eeuw in het koninkrijk der Nederlanden al bevolkings-
gegevens beschikbaar, welke een stevig houvast bieden om er de in-
woners van het land en samen met de parameters huwelijk, geboorte en

sterfte ook het welzijn van diezelfde mensen in de stad en op het platte-

land aan af te lezen en in de tijd te volgen - en als het moet te voor-
spellen en te beinvloeden.
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6
Bespreking

Numerieke gegevens over huwelijken, geboorte en sterfte zijn samen met
bevolkingsaantallen te benutten als kengetallen om het welzijn van een

groep mensen in een bepaalde periode en op een afgepaald grondgebied
te meten en te voorspellen. Het streven is om al die informatie te ver-
garen, welke minimaal vereist is voor een overzicht en zeker inzicht in
de verhoudingen en verschuivingen binnen die bevolking en men zalhet
beschikbare cijfermateriaal toetsen op betrouwbaarheid en bruikbaar-
heid.
De hoogst bereikbare score noteert men door uitgangsmateriaal te kie-
zen, dat voldoende consistent is en representatief voor de gekozen
populatie op het betreffende territoir en in het zelfde tijdvak. Ideaal zijn
cijfers, die in de te onderzoeken periode zelf zijn opgetekend en ver-
zameld en die in eigentijdse overzichten zijn bewaard gebleven: vital
statistics in registers, tabellen en atlassen, de grootte en opbouw van de
bevolking in de uitkomsten van volkstellingen. Maar niet altijd levert de
historie voldoende en ook niet steeds het goede materiaal en in derge-
lijke gevallen zal men desondanks, terwijl men weet over een aantal
relevante feiten niet en nooit te zullen beschikken, de durf moeten
hebben om het beeld dat op dat ogenblik uit de voorhanden brokstukken
kan worden samengesteld, te accepteren en te presenteren als in ieder
geval het meest gelijkende. Op die manier berekent men aan de hand
van de grootte van het huishouden - volgens Roessingh (1959) een van
de meest stabiele factoren in de demografie - of met behulp van een
gestandaardiseerd geboortecijfer de gemiddelde bevolking van een stad
of provincie. Gegevens over misoogst en stijgende graanprijzen worden
gebruikt als vervangende bron van informatie over ziekte en sterfte en
verschuivingen in de leeftijdsopbouw.
Op dezelfde wijze trouwens moet men over een tijdvak van vele eeuwen
het aantal geboorten leren kennen uit de aantekeningen in de doop-
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boeken en de sterfgevallen uit de aantallen begrafenissen.
Een duidelijk en door tijdgenoten gesignaleerd voorbeeld van onzuivere
uitkomsten levert de volksteling van october 1.795 envolgens de auteurs
van het rapport no. XXXIV, leden van de commissie ter voorbereiding
van een geneeskundig toezicht in de stad Amsterdam, is de nodige kritiek
op zijn plaats. Het is nl. moeilijker dan men denkt om met kans van
slagen een telling uit te voeren; de ingezetenen moeten bereid zijn er
aan mede te werken, niemand uitgezonderd, en er mogen geen conse-
quenties aan de verkregen inlichtingen verbonden worden - uit angst
voor dit laatste doen in 1971 honderden Nederlanders niet mee aan de
tienjarige volkstelling en om dezelfde reden sabotteren in 7795 waar-
schijnlijk een 2100 Amsterdamse Joden de telling in hun stad. In plaats
van de opgegeven 21.000 Joden blijken er op dat moment 23.104, dwz
'20.304 van de Hoogduitsche, en 2800 van de Portugeesche Natie' in de
stad te verblijven. Dat vrees voor repercussie of discriminatie niet de
enige reden is om een telling uit de weg te gaan, blijkt uit het feit dat bij
dezelfde gelegenheid ook de totalen van alle geregistreerde Christenen in
de stad verschillen van de werkelijke aantallen.
Verdere bezwaren tegen de telling van 1795, niet alleen in Amsterdam
maar in het gehele land, zijn bijv. de gebrekkige organisatie: daarom
liever de teldistricten indelen in kwartieren en zo verder tot in kleine
eenheden, de niet uniforme instructie, maar ongetwijfeld ook het niet
precies volgens de gegeven regels te werk gaan en in iedere provincie of
iedere stad anders, verder het gebrek aan specificatie in de resultaten,
niet evenredig aan de kosten en inspanning die een telling nu eenmaal
meebrengt: 'Zy geeft enkel te kennen, hoe veel mans en hoe veele
vrouwen 'er zyn: en daardoor weet men, dat in Amsterdam 'er op dat
tydstip, onder de Christenen 9 mannen waren, tegen 11 vrouwen, en by
de Jooden 10 mannen tegen 10 vrouwen'.
Geconstateerd wordt dat de getelde populatie niet exact het werkelijke
aantal inwoners weergeeft en dat deze fouten in de betreffende statistiek
insluipen door aanwijsbare, soms begrijpelijke en desnoods vergeeflijke
oorzaken, maar wat veel meer indruk maakt, dat is wat tussen de regels
van de bewuste paragrafen in het rapport XXXIV te lezen staat, nl. dat
de motivering van een bevolking om aan een volkstelling en in het alge-
meen aan enige registratie van persoonsgegevens door de overheid mede
te werken, eenvoudig ontbreekt. Het is de plicht van de regering ener-
zijds om rekening te houden met de bevolking en deze door voorlichting
te bewegen mede te werken aan nationale acties als een volkstelling of de
landelijke registratie van huwelijken, geboorte en overlijden, terwijl de
geneeskundige overheid in deze haar eigen specifieke taak heeft, ander-
zijds om de organisatie van de onderneming zo strak op te zetten en de
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instructies zo duidelijk te maken dat het rendement, ook bij minder dan

lOïVo deelname, in ieder geval zo groot mogelijk is.

Tegen deze achtergrond gezien is het plausibel aan te nemen dat de

resultaten van bijv. de Hollandse telling in het jaar 1622 goed betrouw-

baar zijn, niet primair tengevolge van de betrokkenheid en medewerking

van het publiek, maar veeleer door het prevaleren van het financiele be-

lang en de pressie en navenant de organisatie en uitvoering van de telling
door een overheid die op dat ogenblik nu eenmaal de onplezierige taak

had om'voor de ongewoone lasten des Oorlogs, door ieder Ingezeten

een hoofdgeld van eene Gulden te doen betaalen'.

De tegenwoordige opzet van een volkstelling is een andere en garandeert

door de statistische aanpak een exacter en betrouwbaarder en tevens

meer gedifferentieerd beeld van een bevolking dan over het algemeen

door tellingen in het verleden geboden is - en ook niet nagestreefd is.

De moeite van het vermelden waard is in dit verband de medisch-demo-
grafische visie op de bevolkingsboekhouding, zoals die door de Amster-
damse hoogleraar J. H. van Swinden en zijn teamleden in het bovenaan-

gehaalde rapport XXXIV wordt ontvouwd en die in 1799 door de toen-

malige bewindsman van volksgezondheid, J. van Heekeren in het eerste

Nederlandse ontwerp van wet op de registratie voor het gehele land

wordt overgenomen.
Goed inzicht in de bevolking - grootte, opbouw en beweging - leveren

geregeld uitgevoerde, nauwkeurige volkstellingen, bijv. om de 25 iaar,
samen met doorlopende registers van huwelijken, geboorte en overlijden,

welke volgens uniforme regels en met de nodige differentiatie door een

neutraal ambtenarenapparaat, overigens onder toezicht van de centrale

autoriteit worden bijgehouden en bewaard. Statistieke bewerking van de

getallenverzameling levert het geneeskundig toezicht die informatie,
nodig om hetzij tijdig medische maatregelen of voorzieningen te treffen,

hetzij op grond van eerlijke feiten mede te sturen aan het welzijnsbeleid
van de politieke, wettenmakende regering. Wanneer dan nog de wetten

met de daarin vervatte bepalingen worden uitgevaardigd door de alge-

mene stemmen van de volksvertegenwoordiging en als de overheid door
goede voorlichting de loyale medewerking van alle burgers verwerft en

als bovendien het geneeskundig toezicht borg staat voor het deelnemen

van de medische wereld aan de registratie van geboorten en sterfgevallen,

en als tenslotte een onpartijdig ambtenarenapparaat identieke aangifte-
formulieren en overeenkomstige registers hanteert, dan heeft de be-

treffende bevolking in alle geledingen de zekerheid dat zijn regering be-

trouwbare en representatieve cijfers ter beschikking staan, hard genoeg

en afdoende getoetst om een volksgezondheidsbeleid op te baseren, voor
het ogenblik en voor de toekomst.
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Eeuwenlang beheert en beheerst de kerk van Rome de registratie van

huwelijken, dopen en begraven en nagenoeg een gelijk aantal eeuwen is

de wereldlijke overheid in het geweer om de clerus deze alleenheer-

schappij te ontnemen en het boeken van deze voor iedere mens zo ge-

wichtige en in rechte consequentiele gebeurtenissen in handen te geven

van een onpartijdige en niet aan het geloof gebonden instantie, waarvoor
de burgerlijke regering van ieder land de meest aangewezen figuur is.

De elfde november van het jaar 1563, tijdens de 24ste zitting van het

heilig concilie van Trente, neemt de rooms-katholieke kerk als centrale
kerkelijke overheid het besluit, dat alle kinderen die gedoopt worden
door de pastoor in een register worden opgetekend en dat dit doopboek
bewaard blijft om te allen tijde te kunnen dienen als wettig geboorte-

bewijs, een voorschrift dat vierhonderd jaar later blijkbaar nog niet is
ingetrokken.
Eenzelfde registratievoorschrift geldt voor de huwelijksvoltrekkingen,
een heet ijzer waaraan niet alleen de roomse maar ook de gereformeerde

kerk en evengoed de politieke overheid in de vorm van de clandestiene
huwelijken veel ongemak beleeft.
Voor de sterfgevallen eist de kerkvergadering geen officiele registratie,
alleen de zakelijke gevolgen van het verscheiden zijn voor de kerk van
belang, getuige het capittel over de portio canonica, hetgeen inhoudt dat
het vierde deel van hetgeen de overledene nalaat als vergoeding voor de

lijkdienst aan de parochiekerk toekomt.
Een nadere specificatie van de registratieplicht van dopen en trouwen
wordt door Rome ook later niet gegeven. De pastoors voeren de boeking
volledig naar eigen goeddunken en ieder op eigen wijze uit. De betekenis
van deze kerkelijke registratie ligt dan ook niet in het opbouwen van een

centraal bestand van persoonsgegevens, al is dit ook beperkt tot de doop-
leden van de RK kerk, maar plaatselijk en hooguit gewestelijk. Het doop-
boek heeft daarbij nog een demografische opzet, de bisschop van Nantes
draagt in 1406 de pastoors op alle dopelingen in het diocees met de

namen van de peters en meters op te schrijven en als motief geldt alweer
het tegengaan van huwelijken tussen verwanten. Het trouw- en begraaf-
boek daarentegen hebben eerder de intentie om de financiele basis van
de parochie veilig te stellen, al is het honoreren van een trouwplechtig-
heid of een uitvaartdienst anders dan in natura in strijd met het kano-
nieke recht.
In de veertiende eeuw houden pastoors in het Franse bisdom Cambrai
een overlijdensregister bij, alleen maar om te voldoen aan de opdracht
geregeld alle sterfgevallen te melden aan de deken, en wel op een lijst
waarop ook de namen van de exécuteurs testamentaires staan aange-
tekend! Nog illustratiever is het verhaal van de kleine zelfstandige, de
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pastoor uit Bourgondie die niet eens alle ceremonies in zijn kerk in het

boek schrijft, maar enkel die trouwerijen en begrafenissen waarvoor hij
naderhand nog een en ander te regelen en te verrekenen heeft.

In dit financiele kader is het misschien te verklaren waarom de hierboven
bedoelde kasboekregisters uit de late middeleeuwen alleen trouwen en

begraven vermelden en geen dopen; Viollet (1905) veronderstelt dat het

honorarium voor het toedienen van de doop wordt overgelaten aan de

peter en meter die - trots en vrijgevig als zij zijn - de pastoor contant
betalen, zodat er voor deze geen enkele reden over blijft om iets op te
schrijven; trouwens het dopen gaat meestal niet gepaard met de pomp

and circumstances van een trouwpartij of een teraardebestelling en dat

kost dan ook beduidend minder.
De kerkelijke registers zijn haphazard boekingen zonder enige vaste af-
spraak en de bezwaren ertegen zijn terecht legio. Er ontbreekt een cen-

trale kerkelijke instructie voor de registratie en de registers - uitgezon-
derd de enige bepaling van Trente, dót boeken van dopen en trouwen
moeten worden bijgehouden - en er is geen uniformiteit en geen toezicht.
Niemand weet precies wat in elk bewaard gebleven register wat voorstelt

- vandaar de vraag van Ursula Cowgill (1970) Which Mary Smith is
which? - en de voorhanden doop- trouw- en begraafboeken zitten vol
slordigheden en vol hiaten - niet-anglicaanse kindertjes bijv. worden niet
als dopelingen ingeschreven op de bladen van de Engelse parochie-
registers - en deze discriminatie op grond van het al dan niet aan de

heersende religie gelieerd zijn bestaat voort tot op het moment dat alleen

de burgerlijke autoriteiten verantwoordelijkheid gaan dragen voor het

registreren van huwelijken, geboorte en sterfte, het tijdvak van de gou-

vernementele registratie. Verder zijn de parochieboeken niet openbaar,

niet voor iedereen toegankelijk en naar willekeur onderhevig aan de

zwijgplicht van de als ambtenaar van de burgerlijke stand fungerende
pastoor.

Het is niet bekend wanneer en langs welke weg precies de kerkelijke
burgerlijke stand is opgezet en ontwikkeld; het ligt echter voor de hand

dat in de late middeleeuwen, wanneer de hoogwaardigheidsbekleders in
bestuur en rechtspraak zeggenschap hebben, dezelfde dienaren die de

gelovigen bij dopen, trouwen en sterven zegenen, ook registreren, met

welk doel dan ook. De middeleeuwse pastoor-boekhouder voldoet echter

niet aan de strenge voorwaarden, waaraan naar moderne begrippen een

ambtenaar van de burgerlijke stand moet voldoen, nl. het constateren en

registreren van geboorte (doop), huwelijk en overlijden (begraven) louter
en alleen als feit in een uniform register volgens landelijke instructies,
zonder de waarde en de gevolgen van die feiten te beoordelen en zonder
persoonlijke indrukken aan de inschrijving toe te voegen of bepaalde
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zaken ook niet aan te tekenen. De ambtenaar van de burgerlijke stand
spele geen rechter, hij notere enkel wat hem door partijen wordt ver-
klaard.
Resumerende kan worden gezegd dat de cijfers uit de kerkelijke registers
een zeeÍ onvolledig en allerminst representatief beeld van de populatie
geven en zeker voor demografische doeleinden slecht bruikbaar zijn, ook
al doordat exacte bevolkingsaantallen uit die tijd mankeren en dienten-
gevolge kengetallen om over het welzijn van de middeleeuwse mensen te
oordelen niet gemaakt kunnen worden.
Het eerste gerichte yerzet tegen de hegemonie van de clerus op het
terrein van de bevolkingsboekhouding - le vrai maitre, c'est le prétre -
ontstaat tijdens de monarchie. De Franse koning accepteert niet langer
dat een staat in de staat of erger nog een macht buiten en tegen de staat,
lees Rome, uitmaakt wie van zijn onderdanen worden opgenomen in de
plaatselijke doop- trouw- en begraafboeken, en wie niet! De monarch
wil niet de kans lopen om in zijn land geregistreerd en op papier zoveel
onderdanen te hebben als de Paus in Rome hem aan de hand van de

totale registers toedenkt: n'a plus de sujets que ceux que le clergé veut
bien lui donner. De burgerlijke regering zelf moet de verantwoording
dragen voor het vaststellen en vastleggen van die mijlpalen van het men-
selijk bestaan, die zo ingrijpende gevolgen hebben gedurende het gehele

leven van iedere burger, inclusief zijn familie en uiteindelijk ook de

maatschappij als collectivum, en diezelfde regering heeft de taak de be-
wijzen van deze respectieve vital facts te beschermen en zodanig open-
baar te maken, dat zij op ieder gewenst ogenblik in rechte en als statis-
tische ondersteuning beschikbaar zijn.
Frans I zet de eerste officiele stap naar inmenging door de overheid
in de kerkelijke registratie. In diens Ordonnance de Villers-Cotterets van
augustus 1539 regelt hij het boeken van dopen en begraven - wonderlijk
genoeg nog niet van trouwen, terwijl voor de roomse kerk het huwelijk
als sacrament juist het belangrijkste gebeuren is, waaraan in het concilie
van Trente een aanzienlijk aantal zittingen gewijd wordt - met in die
boeken aantekening van het preciese tijdstip van geboorte, resp. het
overlijden: le temps et l'heure, en verder jaarlijkse controle door de over-
heid.
De Ordonnance de Blois uit het jaar 1579 beveelt dezelfde registratie-
plicht ook ten aanzien van de huwelijkssluitingen en met als doel de
regeringsteugels steeds strakker aan te halen krijgen de pastoors als
erkende ambtenaren van de burgerlijke stand nu niet alleen de opdracht
om ieder jaar de door hen ingevulde parochieboeken bij het gerecht in
te leveren, maar om persoonlijk tegenover de griffier te komen verklaren
dat de bijeengebrachte persoonsgegevens'judiciairement contenir vérité'
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en dat extracten uit de betreffende registers kracht van bewijs hebben.

Gedurende de monarchie worden nog diverse pogingen ondernomen om

de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte uit de handen van de

clerus te halen en dezete doen uitvoeren door een neutraal, centraal ge-

dirigeerd ambtenarenappaÍ aat, zonder onderscheid des persoons, kerke-

lijk of niet kerkelijk, man of vrouw, in de stad en op het platteland. Pas

met de wet op de burgerlijke stand, aangenomen op 20 september 1792,

twee dagen voor de republiek wordt uitgeroepen, wordt de secularisatie

voor het Franse volk werkelijk een feit.

In feite ligt in Frankrijk vlak voor het begin van de zeventiende eeuw de

basis voor een landelijke registratie van huwelijken, geboorte en sterfte

klaar en nadere uitwerking van de specifieke regels is voldoende om een

perfect sluitend systeem van bevolkingsboekhouding in handen van de

overheid te bereiken.

In Nederland laat de contemporaine regering op dit punt verstek gaan.

Het is waar dat in de Republiek der Verenigde Nederlanden een echt

centraal gezag ontbreekt - de provincies en de steden zijn autonoom -
om een landelijke registratie af te dwingen. Maar de leidende religie, na

de reformatie de hervormde kerk, stelt zich daarentegen openlijk op het

standpunt, dat zij alle zaken die niet zuiver kerkelijk maar voor een deel

ook politiek zijn - en dat zijn geboorte, huwelijk en overlijden - aan het

oordeel van de burgerlijke regering onderwerpt. In haar synode van

1574 onderstreept de kerk deze stelling door te verklaren dat het

trouwen politiek, dwz burgerlijk en niet in de eerste plaats kerkelijk is

en dit houdt in dat, in tegenstelling tot de katholieke kerk in Frankrijk,

die iedere inmenging van de regering bij voorbaat afwijst, de hervormde

kerk juist blij is, als de overheid van nu af wettelijke regels opstelt en

bekend maakt voor het sluiten van een huwelijk, maar evenzeer voor het

registreren ervan - en van geboorte (doop) en ovedijden (begraven).

Baljuw en mannen van Rijnland maken in 1576 de weg vrij voor een

openbare, ambtelijke registratie van huwelijken, ongeacht het feit of de

voltrekking van dat huwelijk gebeurt door de predikant of voor de vier-
schaar. Het provinciaal bestuur van Holland, in die dagen al de leidende
provincie, geeft in de Politieke Ordonnantie van 1 april 1580 weliswaar

regels voor het burgerlijk huwelijk, maar het verzuimt om enig artikel
over het registreren van de te sluiten echtverbintenissen in te lassen,

terwijl Holland de huwelijksbepalingen zelf toch ook heeft overgenomen

van de verordening van Rijnland tegen de clandestiene huwelijken, waar-

om dan zoiets als het register van de klerk van Rijnland niet. En in deze

situatie komt voorlopig geen verandering. Nederland bevindt zich de

komende eeuwen in het vacuum van een min of meer gereglementeerde

registratie, hetgeen niet meer wil zeggen dan dat zowel de kerk als de
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staat, kerkbestuur en stadsbestuur ieder voor zich en onafhankelijk van

elkaar meer of minder instructies voor het boeken van dopen, trouwen

en begraven bindend maken.

Herhaalde malen, in zo goed als alle particuliere, provinciale en natio-

nale synoden dringt de hervormde kerk bij de Staten aan om toch vooral

algemene reglementen op te stellen, maar het komt er niet van. fntussen

verschijnen in de acta van alle synoden afspraken voor het bijhouden van

de verschillende inschrijfboeken en ook voor deze activiteiten vraagt de

kerk telkens weer de steun van de overheid, maar geen taal of teken.

Dat overigens op plaatselijk niveau wel dëgelijk al de nodige samen-

werking tussen de gemeentelijke en kerkbesturen plaatsvindt, wordt
duidelijk uit de geloofsbrief, welke de afgevaardigde van Vlissingen naar

de Dordtse synode in t574 meekrijgt en waarin de magistraat en de

kerkeraad gezamenlijk'bekennen met dese onse opene attestatie Dat van

ons te samen' die en die meneer naar de vergadering afgevaardigd

wordt.
De kerk is allerminst gelukkig met de in Nederland bestaande situatie en

zij heeft alle reden om aan de medewerking van de overheid - in ieder

geval op redelijke termijn - te twijfelen, redenen waarom zij in dezelfde

Dordtse synode het besluit neemt om de verantwoordelijkheid van de

regering over te nemen en voor de talloze politieke zaken een eigen

kerkelijke codificatie op te stellen en uit te geven: 'dat een Ordonnantie

Boeck in drucke wtgestelt werde waer in alle Ordinantien veruatet sullen

syn' en waarin onder andere ook de reglementen voor de doop- trouw-
en begraafboeken een plaats zullen vinden. De toevoeging 'soe wel tot

memorie der Predicanten als des gemeynen volckx' tekent de ernst van

de situatie en het ongewild groeien van de kloof tussen kerk en staat in

de Verenigde Nederlanden: de instructies zijn nl niet bedoeld als lei-

draad voor de ambtenaren, maar voor het gewone volk en voor de

predikanten, die tot aan het ogenblik van de gouvernementele registratie

de taak van kerkelijk ambtenaar van de burgerlijke stand zullen en

moeten blijven vervullen.

Al direct na het uitbreken van de Franse revolutie in 1789 hebben de

Hollandse patriotten contact met Frankrijk en in leesgezelschappen en

revolutionaire comités bereiden zij een soortgelijke omwenteling in Ne-

derland voor en zij bewerken de Franse regering zodanig, dat in L795

Franse troepen metterdaad medewerking verlenen om de Hollandse

departementen te bevrijden en uiteindelijk aan een grondwet en een be-

stuurlijke organisatie te helpen, die het stichten van een geneeskundig

bestuur en het opbouwen van landelijke registers van huwelijken, ge-

boorte en sterfte mogelijk maken.
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De provisionele representanten van het volk van Amsterdam zijn vanaf
de eerste dag der Hollandse Vrijheid, maandag 19 januari 1795, actief.en

zij stellen naar Frans voorbeeld diverse bestuurscolleges samen, waarvan
het comité van algemeen welzijn o.m. de portefeuille volksgezondheid
te beheren krijgt.
In het jaar 1796 doet dit comité de suggestie om een gezondheids-
commissie in de stad op te richten en een jaar later hebben de leden van
de plancommissie zesendertig lijvige rapporten gereed en in druk laten
verschijnen, met daarin richtlijnen voor elk van de specifieke taken van
het te formeren geneeskundig toezicht - in werkelijkheid de eerste ge-

meentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst, maar dan in de brede
opvatting zoals in de Gemeente\ryet van 185 1 wordt bedoeld en niet in
de beperkte taakstelling waarin in de praktijk in vele gevallen de huidige
GG & GD functioneert.
Voordat het stadsbestuur echter kan rekenen op de steun van een des-

kundig medisch team, voordat bijv. de plannen voor een modernisering
van de registratie van huwelijken, geboorte en overlijden en geregelde
volkstellingen in het vierendertigste rapport worden aangeboden, neemt
de voorlopige gemeenteraad beslissingen, welke wel degelijk al een ver-
gaande invloed op de komende registratie uitoefenen.
Onmiddellijk na de Alteratie van 1578, waardoor Amsterdam zijn
Spaansgezinde regenten aan de kant zet, worden commissarissen van
huwelijkse zaken aangesteld, die een register van verloofde paren bij-
houden, maar ook weer niet zo nauwkeurig dat het aantal huwelijken
volgens deze ondertrouwregisters ook maar enigszins zou overeenstem-
men met het getal werkelijk voltrokken huwelijken. In haar studie'De
bruidegoms van Amsterdam van 1578 tot 1601' becijfert Leonie van
Nierop de populatie in de diverse tijdvakken aan de hand van de huwe-
Iijksparen uit de zogenaamde verlovingsregisteri en zij beweert dat het
verschil tussen het aantal voorgenomen en dat der gesloten huwelijken
miniem is, reden waarom zij het aantal verloofde paren durft hanteren
als huwelijkscijfer en dit weer om de totale bevolking van de stad te
berekenen. Schraa (1954) valt deze methode van populatiecalculatie met
behulp van reductiefactoren aan en hij beredeneert dat de verlovings-
registers van het bureau huwelijkse zaken niet zonder meer te gebruiken
zijn als betrouwbare eigentijdse cijferinlichtingenbron. De ene keer is de
door Leonie van Nierop opgegeven ondertrouwfrequentie van 14 pro
mille een te hoog gemiddelde, bijv. in de periode dat een groot aantal
huwelijken, nl die tussen een hervormde en een buitenkerkelijke, dubbel
geregistreerd worden: in het kerkboek én in het gemeentelijke register;
een andere maal wijkt de ratio af naar beneden, bijv. tengevolge van een
groot aantal heimelijke huwelijken: vele katholieken erkennen de predi-
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kant niet als de nieuwe ambtenaar van de burgerlijke stand en zij geven

hun huwelijk alleen aan bij de pastoor, die hen daarna ook trouwt, al of

niet na het aannemen van steekpenningen, maar in het geheim en dus

oncontroleerbaar voor de overheid.
Direct in juni 1795, als van een geneeskundig toezicht nog geen sprake

is, neemt de stad Amsterdam de uitspraak van de hervormde kerk van

ruim twee eeuwen terug serieus en zij neemt het besluit dat het huwelijk

voortaan enkel nog voltrokken kan worden door de burgerlijke overheid;

de volksvertegenwoordigers van Holland nemen een gelijke resolutie

over de secularisatie van het huwelijk een maand eerder aan. En wanneer

de Amsterdammers concluderen dat in het vervolg de leden van het

comité van justitie als enigen gemachtigd zijn om op te treden als ambte-

naar van de burgerlijke stand, hetgeen wil zeggen dat zii de huwelijken

aantekenen, sluiten en registreren en ook gesigneerde extracten uit de

gemeentelijke trouwregisters afgeven, dan impliceert dit dat ten aanzien

van de burgerlijke huwelijksvoltrekking alle ingezetenen gelijk behan-

deld worden, maar tevens dat de registratie voor iedere burger op uni-
forme en vooral onpartijdige wijze geschiedt en niet, zoals in Frankrijk
tot de wet op de protestanten van 1789 en in Nederland nog langer,

afhankelijk van religie, ras of welk ander kriterium ook. Verder biedt

het registreren door een ambtenarenapparaat, dat steunt op de centrale

regering, de kans op het bijeenbrengen van betrouwbare, volledige en

voor de statisticus bruikbare registers van de huwelijken, en vanzelf-

sprekend van geboorte en overlijden.
Een tweede beginselverklaring door de voorlopige regering is die op het

punt van de geboorteregistratie. De burger D. van Hinloopen wijst zijn
stadgenoten er op dat echte geboorteregisters in Amsterdam mankeren,

dat het aantal geboorten groter is dan de doopboeken van de hervormde

en lutherse kerken aangeven, en dat daardoor de sterfte, vergeleken met

het aantal geboorten en begrepen op de bevolkingsgrootte uit volks-

tellingen, hoger uitvalt dan deze in werkelijkheid is, maar dat op grond

van deze sterftecijfers Amsterdam de laatste jaren toch maar wordt be-

schouwd als een steeds ongezonder wordende city, die de vergelijking

met andere hoofdsteden in het eigen en het buitenland niet meer kan

doorstaan.
De oplossing van Van Hinloopen is om de kerkgenootschappen te ver-
plichten ieder jaar de in hun gemeente geboren kinderen ter secretarie te

declareren en om de totaalcijfers d.m.v. de officiele stadscourant publiek
bekend en openbaar en langs die weg voor nadere studie en analyse toe-

gankelijk te maken.

Het comité van algemeen welzijn brengt echter een advies uit, dat verder
strekt dan het voorstel van Van Hinloopen en dat ook beter aansluit bij
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de in gang zijnde plannen voor de gelijkstelling van alle burgers, en wel
om ólle kinderen, die in de stad en het district Amsterdam ter wereld
komen - ongeacht het feit of de ouders behoren tot de heersende kerk of
niet, of dat deze joden zijn of helemaal niets - door een overheids-
instantie te doen registreren; en om deze bepaling het grootst mogelijke
effect te doen sorteren, doen de provisionele bestuurders de stap, waar
de medisch-demografen uit de twintigste eeuw jaloers op kunnen zijn,
maar waar zij in 1973 alleen nog van kunnen dromen: zij schakelen die
personen actief en direct bij de officiele aangifte en registratie van de
geboorte van kinderen in, die 1. de bevalling van nabij meemaken, 2. het
beste rechtsgeldige bewijs van de geboorte kunnen leveren, 3. over het
algemeen betrouwbare burgers zijn,4. onder ede van de geneeskundige
collegae staan, 5. door de ongeschreven organisatie van de gezondheids-
zorg in de stad het meest aangewezen instituut zijn om bij de aangifte
te betrekken - aan het einde van de achttiende eeuw vinden, zij het niet
op het platteland maar in ieder geval wel in de grote stad, practisch alle
partussen plaats onder deskundige verloskundige leiding - de stads-
bestuurders gelasten daarom de verloskundigen, vroedmeesters en vroed-
vrouwen, aangifte te komen doen van ílle kinderen, die met hun hulp
ter wereld komen, en dus niet alleen wanneer de vader verhinderd of
onbekend is, zoals bijv. de Franse wetgever voorschrijft, en ook een aan-
gifte bij de overheid en niet, zoals een eerdere keur voor de vroed-
vrouwen, om nl van alle gehaalde baby's opgave te doen bij de pastoor
of de kapelaan en om alle pasgeborenen - voor het doopsel - in de
roomse kerk te brengen.

Dat als gevolg van de vooruitstrevende gedachte om alle geboorten door
de gemeente-ambtenaar en met de medewerking van de verloskundigen
te laten aantekenen, de registratie van geboorten - en begrijpelijkerwijs
ook van trouwen en overlijden - voortaan alleen nog geschiedt door de
overheid en dat de kerken hun boeken onmiddellijk sluiten en aan de

stadsregering overdragen, is niet te verwachten. De Franse ordonnantie
van 1539 bijv. is veertig jaar later en verschillende malen daarna ook
hernieuwd en zo nodig aangevuld met scherpere instructies opnieuw uit-
gevaardigd, eenvoudig omdat de gegeven registratiebepalingen niet voor
de volle honderd procent worden nageleefd. Een duidelijk bewijs van
onvermogen geeft de Amsterdamse raad zelf door op de eerste november
van het jaar 1796 accoord te gaan met het voorstel van kerkmeesters
van de Noorderkerk om Gerrit van Eesen te machtigen tot het waar-
nemen van de post van gravenmaker en om in die kwaliteit vooral ook
de doodcedullen en dit allemaal in het voordeel van de kerk te mogen
ondertekenen en af te geven.

Het duurt in Nederland trouwens toch nog een aantal jaren voordat de
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kerkelijke registratie definitief tot het verleden behoort. De verwachting

is dat dit gebeurt wanneer Lodewijk Napoleon op 1 mei 1809 het

Burgerlijk wetboek voor het koninkrijk Holland invoert - de registratie

van huwelijken, geboorte en sterfte wordt wettelijk voorgeschreven, maar

de bijzondere reglementen voor de practische uitwerking blijven uit. Het

wordt 1811, wanneer in de Hollandse departementen, die dan nog tot

het Franse imperium behoren, de Franse wetten executoir verklaard

worden - daartoe horen o.a. de artikelen betreffende de burgerlijke

stand, welke zijn neergelegd in de code Napoleon en welke voor Neder-

land, ook in het koninkrijk der Nederlanden, nog 25 jaar daarna van

kracht blijven: tot L october 1838, als de eerste Nederlandse codificatie

van het burgerlijk recht wordt ingevoerd, die ook dan nog weinig afwijkt
van de tekst en de strekking van de bepalingen, zoals die in 1803 in de

Franse code civil zijn opgenomen.

In november t797 krijgt de stad Amsterdam haar gezondheidscommis-

sie, een team van medici, die zich niet met bestuurlijke zaken inlaten,

maar die wel zoveel geza1 vàn de regering krijgen en die zodanig ge-

integreerd en taakbewust met diezelfde overheid samenwerken, dat in de

stedelijke welzijnszorg , zoals het heet, geen hersenschimmen voor de dag

gehaald worden, die hetgeen wenselijk is met hetgeen mogelijk of nodig

is verwarren.
In het al eerder genoemde rapport no. XXXIV, het eerste Nederlandse

handboek voor medische demografie, wordt de wijze waarop de coöpera-

tieve burgerlijk-geneeskundige overheid het beste over de gezondheid

van de inwoners waakt in extenso beschreven; daaronder vallen de aan-

bevelingen voor een goede en statistisch acceptabele registratie van hu-

welijken, geboorte en sterfte, gecombineerd met degelijk voorbereide,
geregelde volkstellingen.
Volgens de hoogleraar Van Swinden en zijn mede-auteurs van het hand-

boek is voor een geslaagd volksgezondheidsbeleid nodig een evenwicht

tussen de wettetijke richtlijnen, liefst samengepakt in een Concept-Wet-
boek, de informatie van de dirigerende overheid aan de hand van cijfer-
overzichten en analyses, een van de taken van het geneeskundig toezicht,

verder de onvervalste medewerking van de medici, zo nodig aangemoe-

digd door hun pressure group, de geneeskundige en verloskundige vak-

bond, en de gehele bevolking, die op verantwoorde wijze en aangepast

aan de tijd en de zaak dient te worden voorgelicht en die geen reper-

cussies of gevolgen hoeft te vrezen voor haar bijdrage aan eventuele ge-

zondheidsprogramma's - daarbij denkend aan de weigering of de vrees

om mee te doen aan geregelde volkstellingen en de afspraken voor het

doen registreren van alle huwelijken, geboren kinderen en sterfgevallen

in de stad.
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Er is wel degelijk de zorg voor goede statistieken, openbaar en voor
iedereen toegankelijk, en voor het leveren van rechtsgeldige bewijzen
van de burgerlijke stand. De voorbereidende synode van Wezel in no-
vember 1568, de tijd dat Marnix van Sint Aldegonde het Wilhelmus
dicht, spreekt al van algemene, dwz openbare registers: publicis tabulis,
maar van veel meer belang voor de statistiek is de toevoeging in het
kapittel over het doopboek, dat de namen van de overleden lidmaten niet
in een afzonderlijk sterfteregister hoeven te worden opgenomen, maar
dat deze kunnen worden bijgeschreven in het doopboek van dezelfde
kerk: resultaat een gecombineerd doop- en overlijdensregister, dat het
insluipen van fouten verkleint en dat in ieder geval de verzuchting Which
Mary Smith is which? minder dikwijls zal oproepen.
F,en ander exempel van de zorg die de overheid in de meeste gevallen
toch voor de belangen van ieder individu aan de dag legt, is te vinden in
het Echtreglement, de huwelijkswetgeving van de centrale regering voor
de Generaliteitslanden, en wel de oplossing welke daarin gegeven wordt
ter voorkoming van het hoe dan ook in het ongerede raken van het
bewijs van getrouwd te zijn, het boterbriefje: door onmiddellijk na de
trouwplechtigheid aan de getrouwden - de rijken tegen betaling en de
armen voor niets, precies zo in de stad als op het platteland - een zo-
genoemde trouwbrief in het voorgeschreven model mee te geven, in de
hoop dat de meeste echtelieden dit briefje als een trouwboekje hun leven
lang bewaren teneinde het te allen tijde te kunnen tonen als bewijs van
met elkaar in de echt verbonden te zijn.
Een moderner staaltje van zorg om goede statistieken levert de Neder-
landse wetgever met zijn poging om een dubbele inschrijving en dus een
dubbele telling te vermijden: iemand die buiten zijn woonplaats over-
lijdt, wordt ingeschreven in het sterfteregister van de plaats van over-
lijden, maar een uittreksel van de akte wordt gezonden aan de burgerlijke
stand van de laatstbekende woonplaats van de overledene, met de be-
doeling dat die akte ook in het register van die plaats wordt ingeschreven.
De bedoeling is te prijzen, maar het lijkt mij moeilijk te verkopen dat
niet juist door deze procedure een paar doden te veel en in duplo in de
jaarlijkse landelijke overzichten terecht komen en dat is nu net datgene,
wat de wetgever probeert tegen te gaan. In de Franse code ontbreekt
deze bepaling en het is de moeite waard na te pluizen of deze weglating
bewust gedaan is.

Een regel, die ook in de code ontbreekt en die wel en met rede in het BW
is opgenomen, is de bepaling dat de ambtenaar kan eisen dat een kind,
dat enkele dagen na de geboorte overlijdt, hem worde getoond, ingeval
de ouders geen akte van overlijden van dit kind kunnen overleggen en
als derhalve de ambtenaar kan gaan twijfelen aan de 'natuurlijke' dood
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van de baby. In de overlijdensakte, welke de ambtenaar op verklaring

van getuigen opmaakt - een middeleeuws gebruik, maar waar niet is

verliest de keizer zijn recht - schrijft hij overigens niet meer dan hij ver-

antwoorden kan, niet meer dan hem verklaard is, nl dat het kind leven-

loos is aangegeven en niet dat het is overleden; de ambtenaar van de

burgerlijke stand stelle zich op als neutrale registrator, hij spele niet de

rechter! Het kindje kan immers doodgeboren zijn en dat heeft heel

andere gevolgen voor de ouders en de familie dan het ter wereld komen,

en desnoods jong overlijden, van een levend kind.

Het is al eerder gezegd, de belangrijkste reden om huwelijken, geboorte

en overlijden en vroeger dopen en begraven te registreren, is om een

rechtsgeldig bewijs te hebben en te kunnen tonen van de drie belangrijke

mijlpalen in het bestaan van iedere mens. De juridische en financiele

consequenties, aan de civiele staat verbonden, zijn Yanzo groot gewicht,

dat te begrijpen valt, dat de centrale overheid als tutor van de belangen

van zijn individuele burgers keer op keer wegen zoekt om de burgerlijke

staat zo exact en onpartijdig mogelijk te constateren en openbaar en

controleerbaar vast te leggen.

Het gros der registratiereglementen komt dan ook voort uit juridische

overwegingen en stoelt op de noodzakelijkheid om aan te tonen, dat men

kan erven, meerderjarig is of de vereiste leeftijd heeft bereikt om te

trouwen dan wel om handelingsbekwaamheid te verwerven. De kerke-

Iijke voorschriften beogen veelal niet meer dan te weten wie lidmaten

zijn en wie toegelaten kunnen worden tot het avondmaal of wie met een

doopbewijs kunnen aantonen dat zij een wettig kerkelijk huwelijk mogen

aangaan. De overledenen worden meestentijds aangetekend in een apart

boek, al of niet vanwege de financien van de uitvaartdienst, maar ook

wel afgeschreven in het doopboek van de betreffende kerkgemeente: het

gecombineerde doop- en overlijdensregister.

In Frankrijk wijst de RK kerk niet alleen iedere inmenging van regerings-

wege af, maar zij boycot ook alle overheidsmaatregelen, inclusief die op

het terrein van de bevolkingsboekhouding. In Holland na de reformatie

is de gereformeerde kerk juist gebrand op een gedeelde verantwoorde-

lijkheid; zuiver kerkelijke dingen aan de synoden en voor alle andere

zaken de beslissing aan de politieke colleges. Tegen deze achtergrond

dient de uitspraak van de particuliere synode van 1581 in Rotterdam

gelezen te worden, dat het te boek stellen van de dopelingen - waarvan

nog lang niet iedereen de noodzaak inziet - niet alleen uit puur kerkelijk

oogpunt, maar mede op civielrechtelijke gronden geindiceerd is: met als

doel bijv. om er de ouderdom van de kinderen, later de volwassenen, en

hun burgerrechten mee aan te tonen.
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Het spreekt natuurlijk vanzelf dat bij alle tolerantie de kerkelijke sacra-
menten gehandhaafd en gerespecteerd moeten blijven. Precies zoals de
pastoors en later de predikanten weigeren dopen, trouwen of begraven
te registreren van diegenen, die niet tot de leidende kerk behoren, vragen
verscheidene afgevaardigden op de provinciale Goudse synode van het
jaar L620 zich af, of men die kinderen zal (over)dopen, die niet door
een predikant of diens plaatsvervanger maar bijv. door een vroedvrouw
gedoopt zijn - het dopen door de vroedvrouw wordt door Rome in het
decretum Gratiani als nooddoop en dus als geldig sacrament erkend,
maar de protestantse religie beschouwt deze nooddoop niet als een
geldige doop: gevolg dat het kindje wordt overgedoopt en hoogstwaar-
schijnlijk weer wordt ingeschreven ook in het doopboek, met de kans
op een dubbele registratie en later een dubbele telling, net als plaatsheeft
tengevolge van het euvele gebruik van sommige ouders, die - om vele
pillegiften te incasseren - hun kinderen twee of driemaal laten dopen.
Al deze en soortgelijke gebruiken en misbruiken, welke ten minste
voeren tot abuizen in de registers en uiteindelijk de verzamelstatistieken,
worden wis en zeker door de contemporaine bestuurders opgemerkt en
veroordeeld, en dat is mogelijk de reden dat de Staten van Holland en
Zeeland, de enkele keren dat zijzich inlaten met de kerkelijke bepalingen
en registers, in 1594, resp. 1636 en 1642 bij officiele publicatie de vroed-
vrouwendoop eenvoudigweg verbieden, al staat te bezien of deze nood-
doop - zeker in de vlekken op het platteland - daarmede van de baan is,
ja zelfs ongedaan gemaakt kan en moet worden. Het meest voor de hand
liggend is aan te nemen dat deze besluiten ingegeven zijn door de kerke-
lijke leiding, met louter oog voor de leer van het sacrament en zonder
enige belangstelling voor de medisch-sociale positie, welke de verlos-
kundige in Nederland zonder kijf in de arme grote gezinnen ten platte-
lande in die dagen al inneemt, om maar te zwijgen van de rol, die de
vroedvrouw in het kader van een nog zo simpele medische geboorte-
registratie zou vervullen.
Zelfs als in de Kerkordening van 1595 voor Groningen en Ommelanden
geregeld wordt dat in het doopboek, behalve namen van dopeling, ouders
en getuigen en het tijdstip van de doop, voortaan ook de dag en de
plaats van de geboorte dient te worden aangetekend, en zelfs ingeval de
politieke voormannen, de Staten van Holland bij resolutie van 15 juni
1792, behalve het bijhouden en gescheiden bewaren van dubbele doop-
en trouwboeken, het aantekenen van tijd en plaats van de geboorte
volgens een modelformule in het doopboek verlangen - let wel, dat zijn
de kerkelijke doopboeken, en ook nog altijd geen geboorteregisters -
zelfs wanneer zowel de synodale als de civiele gezagsdragers met zoveel
klem het noteren van de geboorte van een kind vragen, dan gebeurt dit
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per slot van rekening in een doopboek en niet in een speciaal eigen ge-

boorteboek, en in geen geval om kennis op te doen over de geboorte zelf,

waaronder te verstaan de medische gevolgen van een partus voor moeder

en kind en de invloed van bijv. de perinatale sterfte of de afwijkende ge-

boorten op de familie en de maatschappij en last but not least het effect

van collectieve geboortegegevens op de gezondheidstoestand van een be-

volking of bevolkingsgroep en het voorkómen of beinvloeden daarvan.

Het eerste echt medische geluid in de eeuwenlange scala van registratie-

en tellingsvoorschriften wordt gehoord in het eerder gememoreerde

rapport no. XXXIV, dat onder voorzitterschap van de hoogleraar J' H'

van Swinden in 1797 afgesloten en aan de raad der gemeente Amsterdam

in het kader van de plannen voor een gemeentelijke gezondheidsdienst

aangeboden wordt.
De hele populatie één groot gezin, is het devies van de rapporteurs, en de

burgerlijke overheid als verantwoordelijke aan het hoofd, daarbij voor

de gezondheid bijgestaan door een team van medici, die meebeslissen en

mee plannen maken op grond van eigentijdse gegevens en aan de hand

van statistische analyses en voorspellingen.
De mensen tellen om de 25 jaar en tussentijds grootte en samenstelling

en vooral de voortdurende verschuivingen binnen de bevolking met Ar-
gusogen gadeslaan en proberen de oorzaken van al die veranderingen op

te sporen, met het doel een op ieder ogenblik gezonde en adequaat

functionerende leefgemeenschap aan te treffen, dat is de opdracht van

een gemeentelijk of landelijk bevolkings- en welzijnsbeleid.

Volgens strenge kriteria uitgevoerde volkstellingen, zoals in Nederland

sedert 1829 om de tien jaar, leveren de overheid een overall-view over

de bevolking en de demografen een doorsnede met net zoveel ken-

merkende en specifieke uitkomsten als de wiskunstenaar maar wil in-
pluggen en uitrekenen. Een continue monitor op de ingewikkelde samen-

leving en zijn totaal welzijn bieden de geregelde tellingen, hoe frequent

en gedifferentieerd ook, niet. Daartoe dienen de aaneengesloten, uniform

opgezette en door een neutraal ambtenarenapparaat uitgevoerde en ge-

controleerde registraties van huwelijken en echtscheidingen, geboorte en

overlijden, aangevuld met cijfers van migratie en een gedetailleerde sta-

tistiek van voorkomende ziekten.

De regering zorgt voor het ambtenarenapparaat en de instructies, het

publiek moet echter loyaal aan telling en registratie en eventuele acties

meewerken, daarbij geholpen en aangemoedigd door weliswaar eerlijke

en controleerbare, maar als het moet suggestieve voorlichting, in de trant
van: de afgelopen maand zijn 1000 gevallen van cholera gemeld en er

zijn er 100 van gestorven, dus 1 op de tien, en de ziekte heerst nog met

dezelfde kracht, maar u kunt u tegen de ziekte laten inenten op die en
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die dag zo enzolaat!
De sociaal-geneeskundigen vlak voor het begin van de negentiende eeuw

- precies vijftig jaar voordat Jules Guérin het begrip médecine sociale
introduceert - geloven pas in een echt 'ensemble des rapports entre la
médecine et la société' en een werkelijk betrouwbare en in de praktijk
hanteerbare welzijnsstatistiek (en politiek), als al diegenen die dagelijks
bij de gezondheid en de zorg daarvoor betrokken zijn, zonder uitzonde-
ring worden ingeschakeld bij essentiele onderdelen van het coöperatieve
beleid.
De verloskundigen zijn in Amsterdam al verplicht om alle kinderen, die
met hun hulp ter wereld komen, aan te geven. Maar die opgave moet ten
eerste meer gespecificeerd en op een voorgedrukt formulier en in de
tweede plaats bij de vakgenoten, het geneeskundig toezicht gebeuren. In
het Model voor de Vroedvrouwen vult de vroedvrouw eens in de maand
haar partussen in, onderverdeeld naar geslacht, levend of doodgeboren,
voortijdig geboren en verder het aantal tweelingen en drielingen.
In het wetsontwerp voor landelijke registratie neemt J. van Heekeren,
zelf. een Amsterdammer en korte tijd lid van het gezondheidscomité in
die plaats, het principe van geboorteaangifte door de vroedvrouw over,
alleen dan niet maandelijks of wekelijks, maar per keer: een of twee
dagen na iedere bevalling en gecombineerd met de aangifte door de
vader, op één gemeenschappelijk formulier - in feite de eerste medische
geboortekaart in Nederland (afb. 4.18).
Het aantekenen van huwelijkssluitingen en echtscheidingen is niet direct
een zaak van medici, wel medisch-demografisch, maar bij het over-
lijden en het voorafgaande ziekzijn en sterven is de geneeskundige de
aangewezen persoon, niet enkel om de mensen tot het einde te bege-
leiden, maar tegelijk om de maatschappij mee te helpen aan een verant-
woorde registratie van alle sterfgevallen en in bijzonder de oorzaken van
het overlijden: in het ideale geval een feilloze doodsoorzaken- en morbi-
diteitsstatistiek.
Het overlijden wordt schriftelijk aangegeven op gedrukte briefjes, met
daarop ingevuld naam, burgerlijke staat - het geslacht is op het zgn
model VII vergeten, maar af te leiden uit aanduidingen als vrijer, vrij-
ster, weduwnaar of weduwe - verder adres, leeftijd en beroep van de
overledene, en onder (1) de ziekte, waaraan de man of vrouw is be-
zweken.
Omdat de schrijvers van rapport XXXIV pleiten voor een gedetailleerde
sterfteregistratie, teneinde die gegevens samen met de lijsten van trouwen
en geboorte en de uitkomsten van de geregelde volkstellingen te ge-
bruiken voor het opbouwen van een gelijkend beeld van de bevolking,
verlangen zij opgave van het beroep van de overledene en een zorg-
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vuldige aanduiding van de ziekte, de doodsoorzaak.
Beroepsziekten worden al beschreven in het anonieme boek, dat in 1724
te Leiden verschijnt en in 1778 stelt de lector Wijngaard het stadsbestuur

van Deventer voor om in de sterftelijsten het beroep van de overledenen

op te nemen. Ook Amsterdam heeft interesse voor de differentiele sterfte

tengevolge van het uitgeoefende beroep en om hierin wat meer licht te
brengen begint de gezondheidsdienst om uit de briefjes, waarop het over-
lijden wordt aangegeven en waarop het beroep wordt ingevuld, een alfa-
betische lijst van beroepen samen te stellen, met daarop ruimte om de

sterfte in iedere beroepsgroep aan te tekenen.

De ziekte, in de Bataafse republiek een gevreesde doodsoorzaak, wordt
als het even kan door de dokter op een papiertje geschreven en door de

aanspreker op het aangiftebriefje overgebracht. J. van Heekeren, de

staatssecretaris van volksgezondheid, die een landelijke registratiewet
indient en die voorstelt dat de medicus in het sterfhuis zelf de oorzaak
van het overlijden op het aangifteformulier invult - welke diagnose niet
wordt overgenomen in het sterfteregister - en dit biljet mede onder-
tekent, voegt er de aanbeveling aan toe dat de medicus, uit het oogpunt
van medisch beroepsgeheim en om de familie niet onnodig te kwetsen

dan wel om ongewenste nieuwsgierigheid en onrust tegen te gaan, on-
middellijk na het invullen van de diagnose en het zetten van zijn hand-
tekening het aangiftebriefje dichtvouwt en zegelt. De vraag is alleen

of de aanspreker, die in de meeste gevallen de uitvaart en de aangifte

verzorgÍ en die niet aan de geheimhoudingsplicht gebonden is, het enve-

lopje gesloten zal houden tot hij het sterfhuis heeft verlaten. De huidige
procedure van invullen van het B-formulier en signeren van de enve-

loppe - welke uitsluitend geopend mag worden door de medisch ambte-

naar van het Centraal Bureau voor de Statistiek - lijkt op dat punt meer

waterdicht.
Het belang van een goede ziektestatistiek wordt door iedereen onder-
streept. De moeilijkheid is alleen de juiste diagnose en het definieren,
eventueel coderen ervan en het probleem dat men niet weet of iedere
collega dezelfde ziekte of ziektebeeld dezelfde naam geeft. Om daaraan

tegemoet te komen, zetten de Amsterdammers een classificatie van
doodsoorzaken op in de vorm van een Naamlijst van ziekten, die aan

alle medici practici, chirurgijns en apothekers wordt toegezonden en die
door hen dient te worden geraadpleegd bij het invullen van enige doods-
oorzaak op het officiele briefje van de aangifte van overlijden.
Een andere zorg is om de morbiditeitsgegevens en die van de letaliteit in
te passen in het beleid. De diagnosestatistiek, waartoe de Staten Generaal
op 11 december 1675 de artsen en het verplegend personeel van de mili-
taire hospitalen verplichten: om geregeld opgave te doen van het aantal
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zieken en de aard van de ziekten in ieder hospitaal, houdt een dagelijkse
melding aan de legerleiding in. Het wetsontwerp uit de Bataafse repu-
bliek voorziet in een tijdige signalering van ziekten en doodsoorzaken
aan de geneeskundige en burgerlijke regering door middel van het laten
inzenden van morbiditeitsgegevens op zijn minst iedere maand.

Het Amsterdamse rapport is terecht een handboek, het gaat in op alle

mogelijke specifieke onderdelen van de registratie van huwelijken, ge-

boorte en sterfte en de medische aspecten van de volkstelling; Jan van

Heekeren, de rechterhand van de bewindsman van nationale opvoeding,
neemt de medische motivatie in zijn landelijke opzet over - samen een

imposante Nederlandse bijdrage aan de medische demografie.

De politicus maakt er een practisch stuk van en de bijgevoegde modellen
van aangifte en registratie zijn aan de praktijk getoetst en overeenkomstig

opgesteld en als zodanig direct te gebruiken voor het opzetten en uit-
voeren van een landelijk registratiesysteem door een centraal gecoached

ambtenarenapparaaq enkele voorbeelden: 1, bij trouwen worden zowel

aantekenen en de drie geboden als het sluiten van het huwelijk met de

personalia van bruid en bruidegom genoteerd op één en hetzelfde for-
mulier; 2, zowel van de aangifte van geboorte als van die van overlijden
geeft de ambtenaar ten stadhuize aan de declarant een gedagtekende en

gesigneerde verklaring af, welke hetzelfde nummer draagt als de oor-
spronkelijke akte van aangeving; 3, de akten van aangifte zelf worden
niet onmiddellijk na overschrijving in het register vernietigd, maar nog
een vol jaar bewaard.

Het enige bezwaar van de politieke registratieartikelen is, dat de me-

disch-statistische gezichtshoek veronachtzaamd wordt - trouwens tot in
het BW van 1838 toe komen de medici uit de Bataafse tijd niet meer aan

bod - en dat alle bepalingen weer zijn terug te brengen tot het vastleggen

van de burgerlijke staat van personen met als enig doel te allen tijde het

bewijs van zijn bestaan en de civielrechtelijke hoedanigheid en de conse-
quenties daarvan te kunnen leveren.

Dikwijls is de grote klacht dat verschillende vroegere statistieken: re-
gisters en volkstellingen niet correct volgens de gemaakte afspraken of
helemaal zonder enige regel worden bijgehouden en dat de verzamelde
getallenuitkomsten niet beantwoorden aan de werkelijkheid en dat noch
de gewenste conclusies over de populatie noch een beleid en planning
door de verantwoordelijke regering mogelijk zijn.
De kerk in Rome kan worden aangewreven dat zij niet heeft aangestuurd
op een doorlopende mondiale registratie, of dat het concilie van Trente
geen strakke canons bekend maakt en dat ergo de kerkelijke registratie
eeuwenlang haphazard en ad libitum wordt uitgevoerd, maar de pastoors
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hebben toch hun dopelingen, huwelijken en begrafenissen te boek gesteld

en heus niet altijd en alleen maar in de zin van kasboekregisters, maar

over een aaneengesloten periode van jaren vaak nauwkeurig en identiek
genoeg om er de bevolking of althans de parochianen uit te leren kennen.

De huidige medisch-demograaf blijft hameren op een medische geboorte-

registratie en het aanleggen van een medische geboortekaart, hij klaagt

over het uitblijven van een obductieplicht en een voor honderd procent

betrouwbare diagnosestatistiek, maar desondanks functioneert in Neder-
land op het ogenblik een perfecte sterftestatistiek en kan ons land zich
meten met andere westeuropese landen met een hoge levensstandaard

wat betreft de gunstige ziekte- en sterftecijfers en beantwoorden de tien-
jarige volkstellingen aan de hoogste eisen.

Men moet echter tevreden kunnen zijn meÍ minder dan 100%ó betrouw-
baarheid en genoegen nemen met niet tot in de puntjes gave statistieken,

als maar de informatie, díe er is, voldoende representatief is voor de

contemporaine bevolking en steekhoudende conclusies toestaat. Een

enkele onvermijdelijke fout bij het registreren of tellen maakt de statis-

tiek niet meteen waardeloos en weegt niet op tegen de vaak belang-

wekkende resultaten, welke de cijferoverzichten en vooral de statistische
analyses voor het moment en voor de lange duur opleveren. En de

statisticus, die de beschikbare numerieke gegevens bewerkt, gaat ook niet
over één nacht ijs; een toelichting uit het rapport XXXIV: waargenomen

wordt een hogere sterfte onder de pasgeborenen in de stad en de vraag is

of deze mortaliteit verband houdt met het jaargetijde - alvorens hierover
een uitspraak te doen, zal de achttiende eeuwse epidemioloog nagaan of
er in de betrokken periode misschien meer kinderen geboren zijn en dat
daardoor de absolute sterfte is toegenomen, en verder of er een relatie
bestaat met de huwelijksfrequentie in de stad en de invloed, die deze

ondergaat van bijv. kerkelijke gebruiken, zoals het verbod bij de roomsen

om te trouwen gedurende de vasten en de advent en of in dergelijke
gevallen dus niet het seizoen alleen, maar omstandigheden die samen-
hangen met bepaalde gebruiken in bepaalde jaargetijden mede verant-
woordelijk zijn voor de hogere sterfte van de pasgeboren kindertjes in
een bepaalde periode van het jaar.

Ook vroegere registraties en overzichten zijn daarom bruikbaar en de

bewijskracht van verleden akten wordt wel degelijk erkend en wat de

medisch-demografische waarde van statistieken betreft; als de genees-

kundigen een eigen stem krijgen van de overheid en als zij die stem op
de juiste plek en het geijkte ogenblik laten horen, dan hebben zij vol-
doende inbreng in het volksgezondheidsbeleid en dan kunnen uit de uit-
komsten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte, af.gezet

tegen de bevolkingsaantallen, kengetallen worden afgeleid, welke inzicht
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geven in het wel en wee van de bevolking, in de stad en op het platte-
land, en welke de beslissingen en plannen van de overheid een verant-
woorde basis geven.

Hopelijk gelukt het eenmaal om een team van onderzoekers uit uiteen-
lopende disciplines bijeen te krijgen, met als opdracht de resultaten van
de diverse statistieken te bestuderen en met elkaar te vergelijken en om
na te gaan in hoeverre het functioneren van een landelijk uniforme re-
gistratie en geregelde nationale volkstellingen de nauwkeurigheid en

betrouwbaarheid en de representativiteit van het beschikbare cijfermate-
riaal vergroten.
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7
Samenvatting

Het tijd en geld rovende werk van een historisch-demografisch onder-

zoek vindt genade in de ogen van een steeds groter wordende groep

mensen. De multidisciplinaire aanpak en de inzet om als gelijke en ge- /
lijktijdige partners een localisatie op de kalenderlijn - in verleden, heden

en/of toekomst- te bestuderen en te relativeren, trekt de moderne weten-
schapsman aan. Preparatoire deelstudies binnen het terrein van iedere

discipline afzonderlijk blijven daarbij onontbeerlijk voor het aandragen

van basismateriaal.
Een localisatie op de kalenderlijn is de gezondheidstoestand of in mo-
derne termen het welzijn van de bevolking van Nederland in de eerste

helft van de negentiende eeuw. Economische, politieke, religieuse en

culturele, maar evengoed geografische en maatschappelijke en niet te
vergeten sociaal-medische factoren, elk korter of langer inwerkend,
vormen met elkaar het overall-beeld van de bevolking op de gekozen

plek.

De demograaf in zijn deelgebied bestudeert speciaal die fenomenen en

verschuivingen binnen de bevolking, welke massaal en met behulp van
statistische methoden kunnen worden waargenomen en die in cijfers en

kengetallen zijn uit te drukken en te vergelijken.
De medisch-demograaf, de sociaal-geneeskundige onder de teamgenoten,

focust op een nog kleiner gebied en wel op dat van geboorten, huwelijken
en overlijden: drie gebeurtenissen, die exact met dag en uur op de kalen-
derlijn kunnen worden aangekruist en die als collectieve parameters

samen met de informatie over de bevolkingsaantallen kunnen worden
gehanteerd om het welzijn van alle ingezetenen of groepen daarvan af te

lezen en zo mogelijk te voorspellen.
Nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare vital statistics komen alleen
dan beschikbaar als de akte van elk vitaal gebeuren op de kalenderdag
exact en in het gehele land identiek wordt opgemaakt en door een per-

---
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manent en centraal geinstrueerd ambtenarenapparaat geregistreerd en

geconserveerd. Wanneer tenslotte de geneeskundigen, artsen en verlos-
kundigen met de betrokkenen ter plekke, dwz tijdens de aangifte actief
en direct bij de officiele registratie van huwelijken, geboorte en sterfte

worden ingeschakeld en als tegelijk de geneeskundige overheid voldoen-
de eigen autoriteit van de volksvertegenwoordiging krijgt om zowel het
actuele als het voorspellende beleid mede te bepalen en te sanctioneren,

dan wordt de samenwerking optimaal.
Het meest voor de hand liggende uitgangspunt om én het landelijk
registreren van huwelijken, geboorte en overlijden én het becijferen van

de bevolkingsaantallen, als indicator voor het welzijn van de Neder-
landse populatie in de eerste helft van de negentiende eeuw te bestu-

deren, is het omwentelingsjaar L795.Yanaf dit merkpunt ontwikkelt zich
de eenheidsstaat, die zijn consolidatie vindt in het koninkrijk der Neder-
landen en die vanaf de eerste jaren der Bataafse vrijheid het grondwette-
lijke gezag en de administratieve organisatie garandeert, noodzakelijk
voor het opzetten en continueren van een registratiesysteem, dat thans
alom bekend is als de burgerlijke stand.
Omdat niet alleen staatkundig, maar ook op het gebied van de burger-
Iijke wetgeving en de burgerlijke stand Frankrijk het model levert, het-
welk o.a. Nederland - van 1810 tot 1813 Frans gebied - hanteert en

soms zonder meer copieert, is een uitwijk naar Frankrijk onvermijdelijk.
Deze basisstudie is tegelijk de plaats om het vertrekpunt '1795' niet
alleen geografisch, maar ook in de tijd te verruimen. De gemeenplaats

dat het heden wortelt in het verleden geldt zeker voor de landelijke
registratie van huwelijken, geboorte en sterfte, al wordt in de kerkelijke
registers aanvankelijk ipv geboorte het dopen en ipv overlijden de

plechtigheid van het begraven genoteerd.

De basis voor uniforme registratie van geboorte en sterfte, wonderlijk
genoeg nog niet van huwelijken, legt koning Frans I in 1539 met het uit-
vaardigen van de Ordonnance de Villers-Cotterets, de eerste officiele
inmenging van de burgerlijke overheid in het monopolie van de kerke-

lijke registratie en een instructie voor de Franse pastoors betreffende het

doopboek, waarin dag en uur van de geboorte, en het begraafboek,

waarin het tijdstip van overlijden worden aangetekend.
Veertig jaar later brengt Hendrik III ook de huwelijksvoltrekkingen
onder de geldende registratiebepalingen en door de pastoors op te
dragen ieder jaar de ingevulde boeken bij de griffie te komen deponeren,
garandeert de koning vierhonderd jaar geleden een systeem van regi-
stratie van alle huwelijken, geboorten en sterfgevallen in het gehele rijk,
weliswaar uitgevoerd door kerkelijke ambtenaren van de burgerlijke
stand, maar onder toezicht van de politieke overheid en in ieder geval
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betrouwbaar genoeg om te kunnen dienen als graadmeter voor de ge-

zondheidstoestand van de Franse bevolking in die dagen.

Dit laatste, medisch-demografische motief is echter niet de drijfveer om

de registratie landelijk zo correct uit te voeren. Het is voor elke burger

en zijn familie van het grootste gewicht zijn leven lang de rechtsgeldig-

heid van zijn bestaan aan te tonen en om dat te effectueren is het doen

afgeven en tonen van een bewijs van dopen en later een uittreksel uit de

geboorteakte door de instantie, die ook het dopen of geboren worden
boekt, de aangewezen weg. In de middeleeuwen is die instantie de

roomse kerk: le vrai maïtre, c'est le prëtre, vanaf 1600 ook de civiele
autoriteit en pas in de periode van de echte gouvernementele registratie

- in Frankrijk sedert de rvet op de burgerlijke stand van 1792 en in
Nederland met het van kracht worden van het burgerlijk wetboek in
1838 - is alleen de wereldlijke overheid belast zowel met het aantekenen

en bewaren van de persoonsgegevens als met het afgeven van rechts-

geldige extracten uit de betreffende registers.

Het valt op dat, afgezienvan de parochiele kasboeken uit de late middel-

eeuwen en incidenteel de registratiepogingen van stad en gewest en in
de republiek der Verenigde Nederlanden overwegend van de hervormde

kerk in haar synoden, tot in de artikelen van het Burgerlijk Wetboek de

enige considerans van het registreren is, om in het gehele land identiek
en juridisch 'de bewijzen te voltooijen van zijn aanwezen op deze wereld'.

De medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken,
geboorte en overlijden, gecombineerd met geregelde volkstellingen, door

de Amsterdamse commissie in het rapport no. XXXIV in extenso belicht

en door de staatssecretaris van volksgezondheid der Bataafse republiek,

J. van Heekeren in diens wetsontwerp bepleit, de periodieke uitwisseling

van medisch-statistische informatie tussen politieke en geneeskundige

overheid incluis, worden door de volksvertegenwoordiging niet onder-

steund en het heeft er alle schijn van dat de in het jaar 1801 gebruikte

formule van afwijzing: voor de maatschappij zo noodzakelijk niet, de

voorvechters van medische geboorteregistratie en obductieplicht krap

tweehonderd jaar later nog parten speelt.

Summary
Historicodemographic research, time and money consuming as it may be, is

becoming accepted by a growing number of people. The facts that a multi-
disciplinary approach is used and that it is necessary to study a certain episode

- in the past, present, or future - simultaneously with others, with equals, appeal to
the modern research worker. Preparatory sub-studies within the domain of each

separate discipline remain indispensable, however, as a means to collect the basic

material needed.

Such an episode covering a certain time span is the state of health, or in modern

terms 'the well-being' of the population of the Netherlands during the first half of
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the nineteenth century. Short-term or long-term economic, political, religious,
cultural as well as geographical and social - and, of course, socio-medical - factors
all add to the overall picture of a population of a chosen area and period. The
demographer, in his sub-field, particularly studies those phenomena and shifts
occurring within a population, which can be traced en rtasse and by means of
statistical techniques, and which, furthermore, can be expressed into and compared
in the form of figures and indices. The medical demographer, i.e. the public health
specialist of the team, directs his attention towards the even smaller area of births,
marriages, and deaths: all three events which can be exactly indicated to the day
and hour on man's calendar line and which, together with information about
population numbers, can serve as collective parameters for the measurement and
prediction of the well-being of (groups of) inhabitants.
Accurate, reliable and comparative vital statistics will only become available, if an
exact and identical nation-wide system is adopted for the registration of vital data
on a given calendar day, and if, moreover, these data are then permanently and
centrally administered by a specially instructed staff of government officials.
Further prerequisites for an optimal role of the medical officer are: (1) the active
and direct participation of physicians (and midwives) in the official registration of
birttrs, marriages, and deaths, and (2) the right (of medical authorities) to codeter-
mine and co-sanction both the actual and the predictive public health policy.
The most obvious date to take for the study of the prevailing mettrods of registering
births, marriages, and deaths, and of calculating population numbers, thus to serve

as an indication of the health state of the Dutch in the first half of the nineteenth
century, is the year of political change, 1795. This year marks the emergence of
tie Dutch national unity, which was to find its consolidation in the founding of the
Kingdom of the Netherlands, and which, ever since the first years of the Batavian
Republic, has provided the constitutional authority and administrative organization,
indispensable for introducing and continuing a system of registration, that has
become known as'de burgerlijke stand' (civil registration).
Since many European countries, including the Netherlands, modelled their political,
legislative, and civil registration systems on the systems used in France Cfhe Nether-
lands formed part of France between l8l0 and l8l3), the present review would be

incomplete witlout an occasional reference to the French historical situation. Where
necessary, the year 1795 has been abandoned as the official starting point for this
study as well. That the present has its roots in the past is illustrated once more by
the nation-wide registration of births, marriages, and deaths, although the first
entries in the parish registers do not refer to the birth, but to the baptism of a
child, and not to the death, but to the funeral of an individual.
The basis for a uniform registration of births and deaths (strangely enough,

marriages were not included) was laid in 1539 by the French king, Frangois I,
who in that year issued his so-called 'Ordonnance de Villers-Cotterets'. This event
meant the first official interference of the Crown with a monopoly held by the

Church: henceforth, French priests had to fill in the day and hour of birth and the
moment of death of their parishers.

Forty years later, Henri III added instructions about the registration of marriages
as well, and by ordering the priests to hand in their registers to the clerk of the
local court each year, this king, as early as 1579, introduced a system of registration
of births, marriages, and deaths in his realm, which, although it was carried out by
clergymen (supervised by State officials), was nevertheless reliable enough to be

used in later years as a source of information about tie health state of the French
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population of those days. However, this medico-demographic aspect wa§ not the

underlying cause which led to the adequate registration of these vital data on a

nation-wide scale. For each individual as well as for his family it was - and still is -
of the utmost importance to be permanently able to prove the legality of his

existence, for which purpose a ceÍificate of baptism (later replaced by an extract

from the birth certificate) is used. In the Middle Ages, the authority in charge of
the registration of baptisms and births was the Roman Catholic Church: 'Le vrai

maitre, c'est le prëtre'. After 1600, this task rested with the civil authorities as well,

and only since the introduction of real government registration (in France since the

passing of the Registration of Births, Deaths, and Marriages Act in 1792, and in

the Netherlands since the coming into force of the civil code in 1838) did the

registration and keeping of personal data and the issuing of extracts from registers

become the exclusive responsibility of the civil authorities.

It is rather striking that, although the parish registers of the late Middle Ages as

well as the occasional attempts at registration made by city and provincial author-

ities (and, in the days of the Republic, by the Dutch Reformed Church), all served

a different purpose, the only reason - even at the time of the Civil Code - for
setting up a nation-wide registration system was to enable every individual, irrespec-

tive of his domicile, to submit legal and identically registered evidence for his being

into this world.
The representatives of the Dutch people had no eye for the medico-demographic

aspects of the registration of births, marriages, and deaths, combined with regular

censuses (an idea described in detail by the Amsterdam Committee for Medical

Supervision in its report of 1797, and advocated by Mr. J. van Heekeren, Secretary

of state for Public Health in the Batavian Republic), nor for the advantages of a
periodic exchange of medical and statistical information between political and

medical authorities.
Incidentally, it very much looks as if the decision of l80l not to §et up a system

of registration (this being considered 'of no great value to society'), nearly two

hundred years later still hinders the advocates of a compulsory medical registration

of births and compulsory autopsies.

Résumé
Malgré leur coirt et la somme de travaux qu'elles exigent, les études démographi-

ques portant sur une période historique jouissent d'un intér,ët croissant. Ir travail

au sein d'une équipe multidisciplinaire dont les membres participent en égaux et

simultanément à l'étude et à I'examen critique des données relatives à une période

donnée, attire le chercheur moderne. Il va de soi que des recherches préalables

dans le domaine spécifique de chaque discipline devront fournir le matériel de

base.

La période localisée dans le temps que nous avons choisie est la première moitié

du XIXe siècle et l'objectif de nos recherches est d'apporter une contribution à

l'étude de l'état de santé ou, pour employer un terme plus moderne, à celle du

bien-ëtre de la population des Pays-Bas durant cette période. L'examen des facteurs

économiques, politiques, religieux, culturels, géographiques, sociaux y compris les

facteurs médico-sociaux, ainsi que celui de leur interaction plus ou moins prolongée,

permet de retracer I'image complète de la population à une époque donnée. Le

démographe s'occupe des phénomènes et des mouvements de la population qui

peuvent ëtre observés et à l'aide des méthodes de la statistique il obtient des

données numériques lui permettant de faire des comparaisons. Le médecin démo-
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graphe, à savoir le spécialiste des questions médico-sociales, concentre ses recher-
ches sur un domaine encore plus restreint, celui des naissances, des mariages et
des décès; ces trois événements dont la date et l'heure peuvent ëtre exactement
fixées dans le temps sont des paramètres qui, joints aux renseignements portant
sur le chiffre de la population, peuvent servir non seulement à évaluer le bienétre
de tous les habitants ou de certains groupes de la collectivité mais encore à faire
des prévisions dans ce domaine.
On ne pourra disposer de données exactes, dignes de foi et comparables sur Ia
natalité, la nuptialité et la mortalité ('vital statistics' dans la terminologie anglo-
saxonne) que si I'acte constatant chacun de ces événements de la vie en indique la
date exacte et est rédigé de fagon uniforme dans tout le pays. Il faut aussi qu'une
administration dépendant du pouvoir central soit chargée de I'inscription et de Ia
conservation de ces actes. Si, en outre, les données médicales sont obligatoirement
mentionnées sur les actes constatant les naissances, mariages ou décès et si les
organismes de la santé publique regoivent du Parlement suffisamment de pouvoir
pour participer activement à la politique démographique et la sanctionner, Ia
contribution du corps médical, médecins et sages-femmes, atteindra un effet
optimal.
L'année 7795, arnée de la Révolution, constitue sans nul doute le point de départ
le plus logique d'une étude consacrée à l'enregistrement national des naissances,
mariages et décès et aux chiffres de la population en tant qu'indices du bien-ëtre
de la population néerlandaise pendant la première moitié du XIXe siècle. Cest en
7795, en effet, que le pays devient un état unitaire qui sera consolidé en 1815 par
la fondation du Royaume des Pays-Bas. Dès les premières années de la République
batave, le pouvoir constitutionnel et l'organisation administrative constituèrent la
garantie nécessaire à l'instauration et à la continuation du système connu au-
jourd'hui sous le nom d'état civil. La France ayant servi de modèle non seulement
dans le domaine politique mais encore en ce qui concerne le code civil et l'état
civil (de 1810 à 1813 les Pays-Bas ont fait partie de I'Empire frangais) il était in-
dispensable de jeter un regard dans le passé et de faire l'historique des actes de
l'état civil en France. Que le présent a ses racines dans le passé est un cliché qui
vaut certes pour les registres de I'état civil m,éme si, dans le passé, les registres
paroissiaux mentionnaient le baptëme au lieu de la naissance et l'enterrement au Iieu
du décès.

En promulguant en 1539 I'ordonnance de Villers-Cotterets, Frangois Ier a jeté
les bases d'un enregistrement uniforme des naissances et des décès mais pas encore
celui des mariages. C'était la première intervention officielle du pouvoir civil dans
un domaine qui avait été jusqueJà le monopole de l'Eglise. L'ordonnance compor-
tait des instructions pour les curés au sujet de I'inscription dans le registre baptistaire
qui devait mentionner le jour et l'heure de la naissance et dans le registre des
enterrements qui devait mentionner la date exacte du décès.

Quarante ans plus tard, Henri III décrète que les mariages doivent étre également
inscrits conformément à la réglementation en vigueur. En enjoignant aux curés
de déposer chaque année leurs registres au greffe, le roi garantissait, il y a 400 ans,
le fonctionnement d'un système d'enregistrement de tous les mariages, naissances
et décès dans le royaume. Quoique la tenue des registres fOt confiée au clergé
assurant le service des actes de l'état civil, sous le contróle toutefois du pouvoir
civil, ce système fournit des données assez s0res pour permettre d'évaluer l'état de
santé de la population frangaise à cette époque.
Mais ce n'est pas cet objectif médico-démographique qui a inspiré la réglementation
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concernant Ia rédaction et la conservation des actes. Le motif essentiel était de

fournir à tout citoyen les moyens de prouver, sa vie durant, la légitimité de son

existence; pour ce faire, il pouvait obtenir et produire un acte de baptéme et plus

tard un extrait de |'acte de naissance; ces actes étaient délivrés par l'administration

chargée de tenir registre des baptémes ou des naissances. Au moyen àge cette

administration est l'église catholique: le vrai maitre, c'est le pr'étre. A partir de

1600 la tenue des registres est confiée aussi à I'administration civile'
Mais la sécularisation de l'état civil ne date, en France, que de 1792 (décrët des

20-25 septembre conférant aux municipalités le soin de tenir les registres de l'état

civil) et aux Pays-Bas, de 1838, après I'entrée en vigueur du code civil. Depuis'

seuls les services publics ont le droit de dresser les actes concernant l'état des per-

sonnes, de les conserver et de délivrer des extraits légalement valides des registres

correspondants.
Abstraction faite des motifs qui ont présidé à la tenue des livres de comptes

paroissiaux du bas moyen àge, aux tentatives occasionnelles de réglementation des

villes et des districts ainsi qu'à celles des synodes de l'église réformée sous la

République des Provinces-Unies, il faut constater que le seul considérant des

articles du Code civil traitant de l'organisation de l'état civil est de 'compléter les

preuves de son existence dans ce monde'd'une manière uniforme et légale dans

tout le pays. ks aspects médico-démographiques de 1'enregistrement des mariages,

naissances et décès en corrélation avec des dénombrements périodiques sont

exposés en détail dans le rapport No. XXXIV de la Commission municipale

d'Amsterdam. En 1799, le commissaire à la Santé Publique de la République

batave, J. van Heekeren, a, dans son projet de loi, insisté sur I'importance de ces

aspects et plaidé en faveur d'un échange régulier de données médico-statistiques

entre le gouvernement et les organismes chargés de l'hygiène publique. Son projet

de loi ne trouva pas gràce aux yeux du parlement. Le motif allégué à l'époque:
que Ia réglementation de ces données n'est pas si nécessaire à la société qu'elle
justifie l'établissement d'une nouvelle loi, semble, aujourd'hui encore, contrecarrer

les efforts des partisans de l'inscription obligatoire des données médicales concer-

nant les naissances et de 1'autopsie obligatoire.
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Toelichtingen

Toelichtingen I
1.1

Het willen reserveren van een afzonderlijke term voor het verklaren van de in

numeris waargenometr bevolkingsverschijnselen: 'demologie' is nooit doorgevoerd

en is ook niet opportuun.
De naam 'demografie' schijnt voor het eerst gebruikt te zijn in 1855 door Achille
Guillard in zijn: Elements de statistique humaine ou démographíe comparée (Yan
der Woude 1969, 185).

t.2
Thomas Robert Malthus (1766-1834), getroffen door de armoede en de erbarme-

lijke omstandigheden van de fabrieksbevolking en geraakt door de kindersterfte en

het tegendeel van public health in Engeland, kant zich tegen de opvatting dat het
geluk van een land zort zijn af te meten aan de grootte van de bevolking. Het is juist

deze toename van het aantal mensen en de daarbij achterblijvende productie van

bestaansmiddelen die tot ontwrichting leidt. Malthus verdedigt de stelling dat een

bevolking 'when unchecked' groeit volgens een meetkundige reeks en de bestaans-

middelen in dezelfde periode volgens een rekenkundige reeks; hij herhaalt deze

mening in een essay uit 1830 aldus: 'Yet this would be an arithmetical progression

and would fall short, beyond all comparison, of the natural increase of population

in a geometrical progression'. Als een van de remmen op de te progressieve be-

volkingsgroei - die de mensen zelf kunnen hanteren - stelt Malthus zijn 'moral
restraint', uitstel van het huwelijk voor.
De eerste druk van zijn Essay on the principle of population is in 1798 anoniem

verschenen, pas in L803 verschijnt een editie met de naam Malthus er op.

t.3
Uit een syllabus van het Rijksarchief in Gelderland, uitgereikt op de najaarsver-
gadering van de historisch-demografische studiekring op 16 november 1968 in
Arnhem, getiteld 'Bronnen voor de historische demografie van de kwartieren van

Nijmegen en Zutphen tot 1850'.

t.4
De verduidelijking van het woord 'Kameralstatistik' is van de hand van Verrijn
Stuart 1910, 77, rLmrt l: Men spreekt van Kameralstatistik in den "in waarin het
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begrip 'Kammer' tegen het einde der middeleeuwen verruimd werd, ter aanduiding
van de financiële administratie van den staat en de economische en welvaarts-
politiek door den staat toegepast. De Kameralstatistik was dan de op de kennis vait
het staatswezen gerichte statistiek, voor zoover die kennis voor de behoeften der
'Kammer'wenschelijk of noodig werd geacht.

Toelichtingen 2
2.L

De Republiek der Vereenigde Nederlanden was een uit de souvereine provincies
gevormde statenbond. De statenbond is geen staat, maar een duurzame vereniging
van onafhankelijke staten, die om hun onafhankelijkheid te handhaven, hun ge-

meenschappelijke buitenlandse belangen bij verdrag aan gemeenschappelijke or-
ganen ter behartiging hebben opgedragen. Het hoofdorgaan van de statenbond is

de bondsvergadering of congres van alle staten-leden. Aan het hoofd van de Repu-
bliek stond de bondsvergadering der Staten-Generaal, die uit de vertegenwoordigers
van de provincies waren samengesteld. Het beleid van de Republiek was in werke-
lijkheid afhankelijk van de souvereine provincies (Bellefroid 1956,40).

2.2
Rogge, Tafereel (1,796) 255: 'Het is waarlijk eene bijzondere en tevens onverschoon-
lijke onachtzaamheid, dat men nergens aantekening vindt van den bepaalden dag,
waarop de Vereenigde Nederlanden gezegd konden worden in de magt der Fran-
schen, en van haare voorige Bondgenooten geheel verlaaten en verlost te zijn.
Zekerheid moet men dien dag tusschen den 4. en 8. Maart vinden'.

2.3
22.1.1798 eerste staatsgreep: Proclamatie der Constitueerende Vergadering, als
representeerende het Bataafsche Volk, aan het Bataafsche Volk. Gearresteerd den
22sten Januarij 1798. Het vierde jaar der Bataafsche Vrijheid.
1.5.1798: Staatsregeling des Bataafschen Volks, door hetzelve goedgekeurd en
bekrachtigd op den 23 April, en als zoodanig geproclameerd in de Constitueerende
Vergadering, hetzelve volk representeerende op den daaraanvolgenden 1. Mei
1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid.
6.5.1798: Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, wegens
de aanneming van het Ontwerp van Staatsregeling op den 23. April l.l. door het
Bataafsche Volk, en de vorming der Constitueerende Vergadering in de Twee
Kamers van het Wetgevend Ligchaam, op den 4. Mei 1.1. Gearresteerd den 6. Mei
1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid.
12.6.1798 tweede staatsgreep: Publicatie der Agenten Spoors, Pijman, Gogel,
Tadema en Lapierre, betreffende de vernietiging van het inconstitutioneel Uit-
voerend Bewind en Wetgevend Ligchaam der Bataafsche Republiek.
14.6.1798: Publicatie, wegens het constitueren van het Intermediair Uitvoerend Be-
wind der Bataafsche Republiek.
2.8.1798: Publicatie, wegens de daarstelling van het Constitutioneel Vertegenwoor-
digend Ligchaam des Bataafschen Volks.
17.8.1798: Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, wegens
het constitueren van het Constitutioneel Uitvoerend Bewind der Bataafsche Repu-
bliek.

2.4

Acte van Staatsregeling. Art. 1: 'De Bataafsche Republiek is Eén en Ondeelbaar'en
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Art. 2: 'De Oppermagt berust in de gezamenlijke Leden der Maatschappil, Burgers
genoemd'.

Bellefroid (1956) 32:'Onder den invloed der staatsleer, door Jean Jacques Rousseau

in zijn bekend werk 'Du contract social ou principes du droit politique' var. 7762

verkondigd, werd op het einde der 1Be eeuw de grondwet beschouwd als een maat-
schappelijk verdrag, waardoor de burgers een staat stichten en zijn inrichting be-
palen'. Verder op dezelfde bladzijde: 'Maatschappelijk lichaam en volk zijn één.

In het stelsel van Rousseau behoort dus het gehele staatsgezag bij het volk. Daarom
wordt zijn leer die der volkssouvereiniteit genoemd'.

2.5

Bellefroid (1956) 27: 'Een staat is gecentraliseerd, indien alle ambtenaren en

colleges, over het gehele grondgebied verspreid, afhangen van het cerÍraal gezag.

In een gecentraliseerden staat komen weliswaar plaatselijke besturen voor, waarvan
de taak tot een bepaald deel van het grondgebied is beperkt. Deze besturen missen

echter elke zelfstandige bevoegdheid; zij voeren slechts de bevelen uit van het
centraal gezag, dat geldt voor het gehele rijk',

2.6
De Brauw (1864) 6l: 'De titel yan agent werd uit de fransche constitutie van 1793

overgenomen'.
Legrand (1895) 174:.'Onder den naam van agenten, waren het werkelijke ministers
die de plaats der oude comité's innamen'.

2.7
Publicaties van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van 25.5.1798,

5.1.0.L798, 24.12.1798, 28.3.L799 en 28.6.1799, vernieuwd door de Publicaties van
16.7.1800 en 15.6.1801.

2.8

Proclamatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, tot kennisgeving
van het aannemen, door't Bataafsche Volk, van het voorgesteld Ontwerp van
Staatsregeling; Gearresteerd den 16 October 1801, Het zevende Jaar der Bataafsche

Vrijheid.
Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, wegens het consti-
tueeren van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek. Geàrresteerd den 17 Oc-
tober 1801, het zevende Jaar der Bataafsche Vrijheid.

2.9

Bellefroid (L956) 28: 'Autonomie is de bevoegdheid ener lagere gemeenschap om
onder toezicht van de hogere overheid de eigen huishouding naar eigen inzicht te
regelen en te bestuderen. Onder het regelen der eigen huishouding wordt verstaan
de bevoegdheid ener lagere gemeenschap om binnen de grenzen van haar gezags-

kring algemeen bindende verordeningen vast te stellen. Deze bevoegdheid wordt
uitgeoefend door colleges, welke door de leden der gemeenschap worden samen-
gesteld. Tot de autonome bestuurstaak ener lagere gemeenschap behoort de uit-
voering van haar eigen verordening'.

2.70
Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, wegens de aanneming
van het aangeboden Ontwerp van Staatsregeling, door het Bataafsche Volk, enz.

Geàrresteerd den 26 April 1805.
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2.tt
Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsche Ge-
meenebest, houdende bepalingen opzigtelijk het met de publicatie dezes finaal
cesseeren der verdere invordering van de daarin genoemde middelen te lande.
Geàrresteerd den 3 Januarij 1806.

2.12
15.6.1801 eente schoolwet: Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche
Republiek, houdende verordeningen omtrent het onderwijs in de lagere scholen.
22.8.1801: Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, hou-
dende alteratiën in het achtste en vijftiende artikel der publicatie van den 15den

Junij 1801 en verdere beschikkingen omtrent het onderwijs in de lagere scholen.
29.7.1803 tweede schoolwet: Publicatie van het Staatsbewind der Bataafsche Repu-
bliek, houdende Reglement voor het openbaar lager schoolwezen, en verordeningen
op het afnemen en afleggen der examens van onderwijzers in de openbare lagere
scholen.
3.4.1806 derde schoolwet: Publicatie van Hun Hoog Mogende, veÍegenwoordigen-
de het Bataafsche Gemeenebest, aangaande het lager schoolwezen en onderwijs in
de Bataafsche Republiek.
23.5.1806: Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken
der Bataafsche Republiek, behelzende eene Algemeene Schoolorde voor de lagere
scholen binnen de Bataafsche Republiek.
2,6.1806: Notificatie van den Raadpensionaris der Bataafsche Republiek, houdende,
dat met afschaffing en buiten effect stelling van alle Schoolverordeningen, de Pu-
blicatie van Hun Hoog Mog., in dato 3 April 1806, aangaande het lager school-
wezerr enz. met den 1 Julij dezes Jaars zal beginnen effect te sorteren.

2.13

24,5.1806: Tractaat van Parijs, waarbij de Bataafsche republiek een erfelijke mo-
narchie wordt: koninkrijk Holland.
5.6.1806: Publicatie van Louis Napoleon, koning van Holland, houdende aan-
vaarding der regeering en afkondiging der constitutioneele wetten.
7.8.1806: Publicatie van Zijne Majesteit den Koning van Holland, inhoudende de
Constitutie voor het Koninkrijk Holland.
7.8.1806: Publicatie vanZijne Majesteit den Koning van Holland, inhoudende eene
Wet, betrekkelijk tot onderscheidene algemeene bepalingen.

2.14
26.4.1810: Décret Impérial contenant Organisation du département des Bouches-
du-Rhin, et des arrondissemens réunis au département des Deux-Nèthes (Bull. IV-
284, llro.5371). 14.5.1810: Décret Impérial contenant la Circonscription des trois
arrondissemens du Département des Bouches-du-Rhin (Bull. IY-287, no.5415).
14.5.1810: Décret Impérial contenant division des trois arrondissemens du départe-
ment des Bouches-du-Rhin en cantons et communes @ull. IV-288, r,o.5462).
15.5.1810: Décret Impérial portant création du département des Bouches-de-l'Es-
caut, et contenant diverses dispositions relatives à I'organisation tant de ce méme
département que du département des Bouches-du-Rhin et de I'arrondissement de
Breda (Bull. IV-288, no. 5463).
18.8.1810: Décret Impérial contenant réglement sur I'organisation des tribunaux
de première instance et des tribunaux de police (Bull. IV-309, no. 5876).
8.11.1810: Décret Impérial contenant réglement pour l'organisation judiciaire et
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I'administration de la justice dans les départemens des Bouches-du-Rhin, des

Bouches-deJ'Escaut et dans I'arrondissement de Breda (Bull, IV-327, no, 6105).
8.11.1810: Décret Impérial relatif à la circonscription des cantons et des mairies
des Bouches-de-l'Escaut (Bull. IV-327, no. 6106).
8.11.1810: Décret Impérial relatif à la circonscription de I'arrondissement de
Breda (Bull. IY-327, no. 6107).

2.75

Het manuscript is door het Centraal Bureau voor de Statistiek in druk uitgegeven:
Bijdragen tot de staíístiek van Nederland, nieuwe volgreeks no. 1, 's-Gravenhage
1900.

2.76
26.4.1810: Décret Impérial (Bull. lV-284, no. 5371), art. L5: 'Le Code Napoléon
sera publié, le 1.er juin prochain, dans le département des Bouches-du-Rhin et dans
la partie réunie au département des Deux-Nèthes. Les autres codes et lois de
I'Empire y seront publiés successivement en vertu de décrets rendus en notre
Conseil d'état, sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice'.
22.6.1810: Décret Impérial qui détermine le mode de publication des Lois dans les
départemens des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-l'Escaut et dans I'arrondisse-
ment de Breda, et qui ordonne I'exécution de plusieurs Lois et Réglemens dans ces
mëmes départemens et arrondissement (Bull. IV-295, no. 5579).
22.6.1810: Décret Impérial qui ordonne I'exécution des Lois et Réglemens con-
cernant les Cultes, dans les départemens des Bouchesdu-Rhin et des Bouchesde-
l'Escaut, et dans l'arrondissement de Breda (Bull. IV-295, no. 5580).
19.10.1810: Décret Impérial contenant mise en activité des lois Frangaises dans les

départemens des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-l'Escaut et dans I'arrondisse-
ment de Breda (Kemper C.O.212).
8.11.1810: Décret Impérial sur la mise en activité des Lois frangaises dans les
départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-deJ'Escaut, et dans I'arrondisse-
ment de Breda (Bull. IV-327bis, no. 6108).
25,11.1810: Décret Impérial relatif à la mise en activité du nouveau Code criminel,
et de la nouvelle Organisation judiciaire (Bull. IV-329, no. 6130).
6.1.1811: Keizerlyk Decreet betrekkelyk het in werking brengen der fransche
Wetten in de departementen van Holland (Bull. holl. lY. 342, no. 6444).
19,4.1811: Keizerlyk Decreet behelzende nieuwe bepalingen omtreot het in werking
brengen der Wetten en Reglementen van het Ryk, in de negen Departementen van
Holland en in het Arrondissement van Breda (Bull. holl. IV-364bis).
19.4.1811: Keizerlyk Decreet houdende nieuwe bepalingen omtrent het in werking
brengen der wetten en reglementen van het Ryk, in de negen departementen van
Holland en in het arrondissement van Breda (Bull. holl. Iy-372, no. 6872).
7.7.1811: Keizerlyk Decreet betrekkelyk de wyze van uitgave der Wetten en De-
creeten in de hollandsche Departementen en in het arrondissement van Breda
(Bull.holl. IV -379, no. 7 092).

24.1.1812: Keizerlyk Decreet houdende bevel tot exécutie van onderscheiden Wet-
ten, Decreeten en Reglementen, in zodanige der nieuwlings met het Ryk verëenigde
departementen, alrilaar deze exécutie nogt niet mogt zyn bevolen (Bull. holl. Iy-419,
ro. 7652).
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Toelichtingen 3
3.1

A. Bonn, Antwoord op de vraag: Welke schikkingen kunnen'er, door de gezamen-

lyke geleerde Maatschappyen in ons Vaderland, gemaakt worden: om, zonder el-

kanderen eenig hinder toe te brengen; zonder de eene van de andere, of van eenig

opperbewind, afhanglyk te maken; en overeenkomstig met elker oorspronkelyke
inrichting, saam te werken tot bereiking van haar gemeen doel: de bevordering van

den bloei en de uitbreiding der Kunsten en Wetenschappen? In: Verhandelingen
uitgegeven door het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen te Vlissinge.
Veertiende Deel.
Te Middelburg: by Pieter Gillissen, Drukker van het Zeeuwsche Genootschap der

Wetenschappen. 1790.

3.2

De lotgevallen van Bickers plan zijn op de voet te volgen in d,e Dagbladen van het

Verhandelde ter Vergaderíng van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk
van Holland, deel I/[I, 1795.

Deel I: Dagblad 15 Mey. Vertoog.
Deel II: Dagblad 5 Juny. Concept-Plan.

Dagblad 20 Augustus. Van Olivier maant Bicker tot het doen publice-

ren van zijn Vertoog van 15 mei.
Dagblad 26 Augustus. Missive van Bicker.

Deel III: Dagblad 1 September. Publicatie van het VeÍoog.
Dagblad 28 September. Advies Committé van Algemeen Welzyn op het

Concept-Plan.
Dagblad 29 October. De nadere organisatie van het Committé in deli-

beratie: de geneeskundige staatsregeling moet
wachten tot het bijeenkomen van de Nationale
Vergadering.

J.J
W. G. Versluis, Geschíedenis van de emancipatie der Kaíholieken in Nederland van

1795-heden.
Utrecht, Nijmegen 1948.

3.4

Extract uyt het Register der Decreeten van de Nationale vergadering represen-

teerende hetvolk van Neederland. Woensdag den 27e April 1796. het 2e Jaar der

Bataafsche Vryheid (ARA Nieuhoff Coll. 82, inv.nr. 4).

In het omslag van bruin papier uit de collectie Nieuhoff waarin dit manuscript zit,
is bijgesloten het Rapport der personele Commissie over de Memorie en het adres

van Dr Heilbron Cz, uitgebracht Den 17 Ang: L796.

Adres en Kort Vertoog zijn, aangevuld met de rapporten der commissies en enkele

bijlagen, in 1797 in druk verschenen.

3.5

Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk, door de Nationale Vergadering
ter goed- of afkeuring aan hetzelve Volk voorgedragen, gearresteerd op 30 Mei
L797. ^te vinden in Concepten en gearresteerde constitutien n 1796 en 1797.
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3.6

Bannier (1936) neemt aan dat de Staatsregeling nog op 1 mei 1798 in werking is

getreden.

3.7

In Níeuwe Nederlandsche Jaarboeken, (33e Deel, 2de Stuk) van september 1796

staat afgedrukt een Memorie door G. I. Pyman en andere leden van het Inter-
mediair Uitvoerend Bewind aan het Wetgevend Lichaam over de gebeurtenissen en

achtergronden van de coup d'état op 72 jani 1798. Inclusief bijlagen en rapporten
287 bladzijden welke een magnifiek contemporain licht werpen op de strubbelingen
rond het tot stand brengen van Nederlands eerste grondwet.

3.8

a. Dagverhaal III, No. 291. Zitting Eerste Kamer 2lan. 1799 (blz. 550)

b. DeBrauw 1864,b12.60
c. Dagverhaal III, No. 287. Zitting Eerste Kamer 27 Dec. 1798 (blz. 506)

3.9

Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen

Volks. Tweede Deel.
No.94. Zitting Eerste Kamer 8 Aug. 1798 (blz.75)

(Benoeming Commissie tot het vervaardigen van de Instructie voor de

Agent van Nationale Opvoeding)
No. 172. Zitting Eerste Kamer 1 Oct. L798 (b12.703-707)

(Verbeek produceert Concept-Instructie. Eerste lezing)
No. 178. Zitting Eerste Kamer 5 Oct. 1798 (blz. 750)

(Tweede lezing Concept-lnstructie)
No. 195. Zitting Eerste Kamer L2 Oct. 1798 (blz. 882-887)

(Derde lezing. Behandeling articulatim. Instructie gearresteerd. Het publi-
ceren van de Instmctie commissoriaal gemaakt)

No. 184. Zitting Tweede Kamer 18 Oct. 1798 (blz. 800)
No.206. Zitting Tweede Kamer 18 Oct. 1798 (b12.970)

(Gelezen een Extract uit het Register der Besluiten der Eerste Kamer,
daarbij inzendende de Concept-Instructie. Eerste lezing)

No.211. Zitting Tweede Kamer 23 Oct. 1798 (blz. 1010)
(Tweede lezing Concept-Instructie)

No. 197. Zitting Tweede Kamer 27 Oct. L798 (b12.904)
No.215. Zitting Tweede Kamer 27 Oct. 1798 (blz. 1041-1049)

(Derde lezing Concept-Instructie. Behandeling. Verworpen met 13 tegen

6 stemmen; om het aanstellen van de schoolmeesters door het plaatselijke
gemeentebestuur in plaats van door het departementale schoolbestuur -
artikel 10)

No.205. Zitting Eerste Kamer 1 Nov. 1798 (blz. 968)
(Instructie door Tweede Kamer onbekrachtigd teruggezonden. In handen
gesteld van Verbeek c.s. om advies)

Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaf-
schen Volks. Derde Deel.
No.224. Zitting Eerste Kamer 1 Nov. 1798 (blz. 5)

(Zie onder Dagverhaal No. 205)
No.228. Zitting Eerste Kamer 17 Nov. 1798 (blz.40)

259



No.244. Zitting Eerste Kamer 17 Nov. 1798 (blz. 162)
(Verbeek rapporteert: waarom de Tweede Kamer de Instructie niet heeft
goedgekeurd: om artikel 10. Men berust in de redenen van weigering)

No.232. Zitting Tweede Kamer 20 Nov. 1798 (blz.72)
No.245. Zitting Tweede Kamer 20 Nov. 1798 (blz.l73)

(Besluit van de Eerste Kamer te berusten in de redenen van weigering ge-

houden in advies)
No.235. Zitting Tweede Kamer 22 Nov. L798 (blz. 96)
No.249. Zitting Tweede Kamer' 22 Nov. 1798 (blz. 204-205)

(De Tweede Kamer blijft tegen)
No.265. Zitting Eerste Kamer 14 Dec. 1798 (blz. 336)

No.279. Zitting Eerste Kamer 14 Dec. 1798 (blz.44l)
(Van Leyden rapporteert over het besluit van de Tweede Kamer ten
tweeden male de Instructie te weigeren. Adviseert bij het besluit te blijven.
Kamer gaat met hem mee)

No.272. Zitting Tweede Kamer L9 Dec. L798 ítlz.392)
(Het besluit van de Eerste Kamer te volharden in de Concept-Instructie,
twee dagen in advies)

No.284. Zitting Tweede Kamer 20 Dec. 1798 (blz. 483)
No.275. Zitting Ttveede Kamer 2l Dec. 1798 @lz. 476)
No.286. Zitting Tweede Kamer 2IDec. t798 (b12.502)

(Aan de orde de in advies gehouden Instructie voor de Agent van Natio-
nale Opvoeding. Linthorst opponeert niet langer. De Tweede Kamer be-

krachtigt de Instructie)

3.10
Colenbrander, D e Bataaf sche Re publiek, 1908, blz. 27O

3.1 I
Nieuwe Algemene Konst- en Letter-Bode, voot meer- en min-geöeffenden. Anno
1799. No. 269,Yrydag den 22 February; No. 270,Yrydag den I Maart.

3.12
BRrEF van dr H. A. Bake, raakende de eerste en hoogstnoodige voorzieninge tegen

de nadeelen en misbruiken in de uitoefening van genees-, heel- en verlos-konst,
vooral ten platten lande; aan den Schrijver der voorgaande redevoeringen; toege-

zonden in Louwmaand 1798.

Gepubliceerd in M. van Geuns, De staatkundige handhaving van der Ingezetenen

Gezondheid en kven. Te Amsterdam, Bij Johannes Allart, 1801.

Deze Brief is gedateerd: Leijden, den 5 Januarij 1798.

Een ander voorbeeld zij het Bericht inhet Geneeskundig Magazijn 1801, le Deel,
le Stuk, blz, 193: De Agent der Nationale Opvoeding, in aanmerking genomen

hebbende, dat bij vele Vroedvrouwen, vooral ten platten lande, eene verregaande

onkunde in het uitoeffenen harer konst plaats grijpt, en dat het allezins nuttig zou
wezeÍr, om aan dezrlve een goed, en zo veel mogelijk duidelijk, Handboek in handen

te geven, hetwelk tevens tot een onderwijsboek voor de vrouwelijke leerlingen in
die konst kon strekken, heeft den burger u. À. BAKE, Med.Doct. en Praelector in de

Verloskunde te I-eyden, bij besluit van den 15de Septemb. 1800. gequalificeerd tot
het vervaardigen van zoodanig Verloskundig Handboek, zullende hetzelve op de

meest geschikte wijze algemeen en tot deszelfs eigenlijke bestemming dienstbaar
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gemaakt worden.

3.13

De uitvoering van alle bepalingen omtrent de volkstellingen berust bij de Agent van

politie 
- artikel 39 van diens Instructie (de Brauw 1864,b12.144).

3.14
ARA, Register van Publicatien. A. Uitvoerend Bewind, no. 777. Publicatie 5 octob:

1798. no.6. Hierin wordt ingetrokken de Publicatie van 25 mei 1798, waarbij de

bestaande verordeningen betreffende de gilden, in afwachting van nadere bepalin-
gen, door het Vertegenwoordigend Lichaam voorlopig worden gehandhaafd.

3. r5
Besluiten der Eerste Kamer, 15 July 1799, blz.57l en Bijlage.

3.16
Decreet in de Besluiten der Eerste Kamer van 29 April 1800.

3.17
Bericht. Nieuwe Algemene Konst- en Letter-Bode. Vrydag den 26 April 1799.

3.18
Missive van 20 December 1799. ARA, Binnenl .Zakenvoor 1813, inv. no. 303; Rel.

20 Dec. 1799,no.9. Litt. A. en B.

3.19
Zie Cannegieter 19 5 4, blz. 22 en. 23.

3.20
Brief van Het Collegium Medico Chirurgicum & Pharmaceuticum der Stad Utrecht,
aan den Burger vDer Palm Agent van Nationale Opvoeding der Bataafsche Repu-

bliek. Utrecht den 18 Januarij 1800. ARA, Binnenl . Zaken voor 1813, inv. no. 304;

Rel. 20 Jan. 1800, No. 8.

3.2t
a. Rapport aan de Agent van Nationale Opvoeding. ARA, Binnenl. Zaken voor

1813, inv. no. 300; Rel. 11 July 1799, No. 11. Met tien Bylagen.

b. Rapport van J. van Heekeren jr. aan de Agent van Nationale Opvoeding' 28

Nov. 1799. ARA, Binnenl. Zaken, voor 1813, inv. no.303; Rel.28 Novemb.

1799, No. 4.met7 Bylagen.
c. Rapport van den Cmmissaris tot de zaken der Geneeskundige Staatsregeling, om-

trent het invoeren van Geboorte- Trouw- en Sterfregisters, uit een genees-

kundig oogpunt beschouwd. (door van Heekeren)

Geneeskundíg Magazijn 1801, Eerste Deel, Tweede Stuk, blz. 90-103.

3.22
a. Rapport van de Agent van Nationale Opvoeding aan Het Uitvoerend Bewind.

Brief van den 22 October 1800. ARA, Uitv' Bewind, inv. no. 353; 7 Nov: 1800,

No.64.

b. Extract uit het Register der Besluiten van het Uitvoerend Bewind der BataaÍsche
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Republiek. Vrydag, den 7 November, 1800.

ARA, Binnenl . Zaken voor I813, inv. no. 311; Rel: 13 Novemb. 1800, No. l.

3.23
Rapport van de Agent van Nationale Opvoeding aan het Uitvoerend Bewind, Brief
van den l3 November 1800. ARA, Uitv. Bewind, inv. no. 354;3lar- 1801, No. 35.

3.24
G e ne eskundi g M a g azij n III ( I 804) Voorbericht.

3.25
Register van Publicatien Uitvoerend Bewind

Publicatie 25 Mey 1798, No. 00 ARA, Uitv. Bewind, No. 00.
Publicatie 5 Octob: 1798, No. 6 ARA, Uitv. Bewind, No. 177
Publicatie 28 Maart 1799, No. 36 ARA, Uitv. Bewind, No. 177

3.26
Extract uit het Register der Besluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche
Republiek. Saturdag den 3 January 1801.

ARA, Binnenl . Zaket voor 1813, inv. no. 312; Rel. 8 Jan. 1801, No. 1

3.27
a. Rapport van de Agent van Nationale Opvoeding aan het Uitvoerend Bewind,

Brief van den 7 February 1801. ARA, Uitv. Bewind, inv. no. 354; 8 April 1801,
No. 18

b. Rapport van de Agent van Nationale Opvoeding aan het Uitvoerend Bewind.
ARA, Binnenl.Zaken voor 1813, inv. no. 312; Rel. 7 Febr. 1801, No. 6 met eene
Bylage (de bijlage is de concept-instructie voor de departementale commissien
van geneeskundig bestuur).

3.28
a. Rapport van de Agent van Nationale Opvoeding aan Het Uitvoerend Bewind.

Brief van den 27sten February 1801. ARA Uitv. Bewind, inv. no. 354; 16 Oct.
1801, No. 27 (als bijlage ingesloten de ledenlijst).

b. Brief van den 8 Juny 1801. ARA, Uitv. Bewind, inv. no. 354; 1l Juny 1801,

no.4.
c. Brief van 15 September 1801. ARA, Uitv. Bewind, inv. no. 354; 16 Oct. 1801,

No.27.

3.29
Extract uit het Register der Besluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche
Republiek. Woensdag, den 8 April 1801, Het Zevende Jaar der Bataafsche Vryheid.
ARA, Binnenl.Zaken voor 1813,inv.313;Rel. 13 April 180I,No. 1.

3.30
Instructie voor den Raad van Binnenlandsche Zaken, der Bataafsche Republiek. In
den Haag. Ter Staats-Drukkery, 1802.
Bijlago van ARA, Binnenl . Zakea voor 1813, inv. no. 47 S;Exh. 22 Jlly 1802, No. 2.
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3.31

wetgevend Lichaam, Notulen MeiJuni 1s03 (ARA Wetgevend Lichaam 12).

Zitting van Dinsdag den 10 Meij 1803 (Bijlage: Missive Staatsbewind dd 6 Mey

1803, No. 10/31 b)

3.32
wetgevend Lichaam, Notulen November-December 1803 (ARA Wetgevend Li'
chaam 15). Zitting van vrijdag den 2 December 1803 (Bijlage: Rapport van de

Commissie Van Linden van den Heuvell dd 2 Dec. 1803)

J.J .,

wetgevend Lichaam, Notulen November-December 1803 (ARA Wetg.Lichaam 15).

Zitti'r;rgvar. Dinsdag den 6 December 1803.

3.34
wetgovend Lichaam, Notulen November-December 1803 (ARA Wetg. Lichaam 15).

Zitting van Dinsdag den 13 December 1803 (Bijlage: een stuk van het rapport Van

Linden van den Heuvell, als Extract uit het Register der Besluiten van het Wet-

gevend Lichaam gedrukt, de dato 2 December 1803, waarop geschreven is de Brief

van het Wetgevend Lichaam dd 13 December 1803 aan het Staatsbewind, met

mededeling van weigering).

3.3 5

Wetgevend Lichaam, Notulen February lS04 (ARA Wetgevend Lichaam 16)'

zittingvan Dinsdag den 14. February 1804 (Bijlage: Missive van het staatsbewind

de ato 26 Jantary 1804, No. 18/28, met bijgevoegd het definitieve ontwerp-ver-
ordeningen omtreÍrt het Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht binnen de Ba-

taafsche Republiek).

3.36
wetgevend Lichaam, Notulen February 1804 (ARA Wetg. Lichaam 16). Zitting van

Dinsdag den 21e FebruarY 1804.

3.37
Wetgevend Lichaam, Notulen Maart-April 1804 (ARA Wetg. Lichaam 17). Zittine
van Vrydag den 9e Maart 1804.

3.38
Wetgevend Lichaam, Notulen Maart-April 1804 (ARA Wetg. Lichaam l1). Zitting
van Dinsdag den l3.Maart 1804.

3.39
Wetgevend Lichaam, Notulen Maart-April 1804 (ARA Wetg. Lichaam 17). Zittine
van Vrydag den 16. Maart 1804 (Bijlage: de als stembiljet gebruikte Naamlyst der

trden)

3.40
a. Register van Publicatien van het staats-Bewind der Bataafsche Republiek. van

de laren i804 & i805. ARA, Staatsbewind, No' 166. Publicatie 20 Maart 1804,

No. 7 en No. 10.

b. Extract uit het Register der Besluiten van het staats-Bewind der Bataafsche
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Republiek. Dinsdag den 20e Maart 1804. ARA, Binnenl. Zaken voor 1813,
inv. nr. 492, Eyk. 27 Maart 1804, No. I met I Bijlage (als Bijlage de publicatie
van het Staats -Bewind der Bataafsche Republiek houdende Verordeningen om-
trent het Geneeskundig onderzoek en Toevoorzicht enz. Gearresteerd den 20
Maart 1804. In den Haag, Ter Staats-Drukkerye. 1804).

c. Extract uit het Register der Besluiten van het Staats-Bewind der Bataafsche
Republiek. Dingsdag den 10 April 1804.
ARA, Binnenl. Zaken voor 1813, inv. no. 493; Exh. 2Mey 1804, No. 4 met I
Bylage (Bylage: Brief van het Departementaal Bestuur van Holland aan het
Staats-Bewind over de op 20 Maart gearresteerde geneeskundige Verordeningen.
Brief: Den Haag den 5: April 1804).

d. Wetgevend Lichaam, Notulen Maart-April 1804 (ARA Wetg. Lichaam l7).
Voorjaars Vergadering Dinsdag den l7e April 1804 (Bijlage: Missive van het
Staatsbewind dd 20 Maart 1804; Publicatie van de Verordeningen).

e. Samenstelling dep.cies. ARA Binnenl . zaken voor 1813, irv.no.492; Rel. 30
April 1804, No. 2.

3.41

Additionele Artikelen tot de Publicatie van 20 Maart 1804, van de hand van
dr. P. J. Groen van Prinsterer, gearresteerd op 7 Maart 1806 (ARA Raadpensio-
naris, inv.no. 2O,7 Maart 1806, no. 6).

3.42
Koninklijk Besluit van 25 October l8l5; Ned. Staatscourant van 24 November
1815, no. 279.

Toellchtlngen 4
4.1

Personen of rechtssubjecten worden onderscheiden in natuurlijke personen (mensen)
en rechtspersonen (publiekrechtelijk: staat, provincie, gemeente; privaatrechtelijke
corporaties: erkende verenigingen, naamloze vennootschappen, stichtingen).
Persoon zijn wil zaggeni drager kírnnen zijn van rechten en verplichtingen. De
rechtsbevoegdheid begint bij het levend ter wereld komen. Een uitzondering op
deze regel maakt de wet door te stellen dat het kind waarvan een vrouw zwanger is
als reeds geboren wordt aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert (NBW I,
aÍt,2),
In het romeinse recht geldt de regel: nasciturus pro iam nato habetur, dwz dat een
kind, mis het levend geboren wordt, geacht wordt vanaf de conceptie rechten te
hebben verkregen.
Hugo de Groot formuleert dit beginsel van voortijdig rekening houden met de be-
Iangen van een toekomstige persoon in zijn Inleidinge I,3, par. 4 aldus: De onghe-
borenen werden voor menschen ghehouden, tot haer voordeel, niet tot haer nadeel.
Komt een kind dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan.

4.2
Niet iedere natuurlijke persoon - die rechtsbevoegd is - is ook handelingsbevoegd
of bekwaam. Niet handelingsbekwaam zijn bijv. minderjarigen en onder curatele
gestelden.

J. F, Glastra van Loon, Elementaír begrip van het recht,1965, 31: 'Een niet onder
curatele gestelde krankzinnige is bijv. handelingsbekwaam ook al zou hij feitelijk
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het vermogen missen een voor het verrichten van een rechtshandeling noodzake-
lijke bedoeling te vormen en door gedragingen kenbaar te maken: hoewel feitelijk
niet tot zo'n handeling in staat, is hij daartoe rechtens wel bekwaam. Omgekeerd is
een minderjarige of onder curatele gestelde handelingsonbekwaam, ook al is hij
feitelijk tot het vormen en kenbaar maken van een bedoeling in staat'.

4.3
Schepenen van Maagdenburg eisen in de veertiende eeuw dat een kind, waarvan
zij de rechtsbevoegdheid m@ten aantonen, niet alleen levend geboren is, maar
bovendien 'das das kind menschengestalt gehabt hat an haupt und an gelidmaszen',

Een monstrum wordt niet als levendgeboren, dwz rechtsbevoegd erkend.
Rijst vanzelfsprekend de vraag welke kriteria bepaalden of een vrucht een mon-
strum geworden was en wie als deskundige gold om de uitspraak gezond kind of
monstrum te doen. Immers een medische geboorteaangifte, gevolgd door een
tweede registratie op latere leeftijd, zoals thans wordt bepleit, bestond in de veer-
tiende eeuw nog niet. Het inschakelen van de vroedvrouw of vroedmeester bij de

aangifte en registratie van geboorten - voorloper van de huidige gedachte - ge-

schiedt pas in Frankrijk bij de wet op de burgerlijke stand van 20 september 1792.

4.4

Dan nog blijft de kwestie of in 1736 en de jaren daarna de leeftijd exacter zou
worden opgegeven dan in dit toelatingsbewijs gebeurt, omdat, aJgezien van wat de

kerkdienaren uit eigener beweging in hun doopboeken registreren, de burgerlijke
overheid, in dit geval de Staten van Holland pas op 15 jrni 1792 bepalen dat in de
doopboeken ook de dag en de plaats van de geboorte moet worden aangetekend.

4.5
Uit de Bulla of bezegelde Brief van 22 mei 1542 yoor de bijeenroeping van het
Concilie van Trente door Paus Paulus III, ontleend aan de vertaling van de Regels
en Besluyten door Nicolaus Stenius, t'Antwerpen 1684.

4.6

Aan de Ordonnances van de Franse koning geeft men in de l3e en I4e eeuw de

naam van Etablissements (stabilimenta). De Etablissements de saint Louis uit 1270

vormen een anoniem rechtsboek, dat In de geschiedenis van het Franse recht een

zeer belangrijke plaats inneemt, een verzameling reglementen en costumen uit
Touraine, Anjou en de Orléanais, welke niet zijn bijeengebracht door saint Louis,
maar pas na diens dood door een aantal auteurs, die alleen de naam van de vorst
gebruiken om de serie meer gewicht te geven. Paul Viollet heeft de Etablissements

de saint l-ouis in vier banden gebundeld, Paris 1881-1886.
In de oude costumen is sprake van levend geboorte - dus leven en bijv. kunnen
erven * wanneer het kind lang genoeg geleefd heeft om te schreeuwen en zich te
doen horen.
Wij nemen uit Viollet, Etablissements, 11,24 de letterlijke tekst van établissement

XIU uit Livre I over: XIII. De don de mariage à porte de mostier et tenir sa vie
puis que li oirs en a crié et brait. Gentis hom tient, sa vie, ce que I'an li done à

porte de mostier en mariage, emprès la mort sa fame, tout n'ait il nul oir, por coi en

ait eii qui ait crié et brait, se einsi est que sa fame li ait esté donée pucele; car se

ele estoit veuve ou elle ne li eÍist esté donée pucele, il n'en tenroit riens.

Precies dezelfde tekst komt voor als no. IV van de Coutume de Touraine-Anjou,
afgedrukt in Viollet, Etablissements, deel III, blz. 5.
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Op blz. 124 var, deel III van Viollet, Etablíssements, in de Compilatio de usibus et
consuetudinibus Andegavie, lezen wij onder no. XXXIV: Il est usage en Enjou que

homes tient les heritages sa fame, puis que il a eii heir qui eit crié et brait.

4.7
Volgens de Griekse historicus Dionysius van Halicarnassus, die in het jaar 30 voor
onze jaartelling naar Rome kwam en een griekstalige geschiedenis van de Ro-
meinen schreef, heeft de zesde romeinse koning, Servius Tullius de zogenoemde
volksakten ingesteld. Onder de eerste romeinse keizers raken die registers in on-

bruik en het is Marcus Aurelius, die de bevolkingsboekhouding nieuw leven inblaast
door in het gehele imperium registers in te voeren (Vaillant 1842,9).
De naam van Marcus Aurelius verdient trouwens om nog een reden vermelding.
Veel strijd moesten zijn legers leveren met de diverse germaanse stammen. In tegen-

stelling met zijn voorgangers echter liet de keizer de krijgsgevangen gemaakte

Germanen niet doden, als slaven verkopen of bij de spelen en wedkampen ge-

bruiken, maar zorgde ervoor, dat duizenden van hen zich als kolonisten in Noord-
Italie vestigden. Deze omstandigheid zoll van groot belang blijken te zijn voor de

bevolkingspolitiek (Pfister, Ondergang van het Romeinsche Imperium, 1944, 138).

4.8
Etablissement de la compagnie du Canada en 1627, àÍÍ. 17, dans Edits et ord.
royaux . . . concernant le Canada, t. I, Québec 1 854, p. 10. Aangehaald door Viollet,
Droít cívil 1905, p. (453).

4.9
Decretum Gratiani (1140) deel 3: de consecratione, distinctio 4, canon 19; of vol-
gens moderne citeerwijze: de con. D. 4 c. 19 (Gerbenzon 1969,79).

4.10
Decretum Gratiani, de con. D 4 c.44,51, 52 (Viollet, Droit 1905, p. (a55).

4.tt
Fleury, Kerkelyke Historie, YI, 337:, 'Het was geduerende het Pausdom van
Ioannes den XIX, dat zekeren Monik van Arezzo, met naem Gui, de Konste om
den Kerk-zang te leeren, de welke te vooren zeer moeyelyk en langduerig was, ge-

makkelyk maekte door de uytvinding der Linien, der Gamme of Tafel der Zang'
konst, en de zes Noten ut, re, mi, fa, sol, la, by de welke men de Si niet eerder
gevoegt heeft als op het eynde der zeventhienste Eeuwe. De Figueren of Ken-
teekenen, die men eygentlyk Noten naemt, wierden maer dry honderd jaeren naer
Gui uytgevonden, die in hunne plaets niet anders als pointen of letteren gebruykte.
Ik hope (zeyde den goeden Monik van Arezzo) dat de gene, die naer my zullen
komen, zullen bidden voor de vergiffenis van myne Zonden; want in plaets dat men
te vooren in thien jaeren maer eene onvolmaakte kennis konde hebben van den
Zang, maeken wy tegenwoordig eenen goeden Zanger in een of ten minsten in
twee jaeren tyds'.

4.12
Voor een uitgebreide beschouwing over de vereisten en beletselen van het huwelijk
raadplege men L. I. van Apeldoorn, Gaschíedenis van het Nederlandsche huwelijks-
recht (1925) en S. J. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht,
1906.
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Toen eindelijk het kanonieke het Germaanse huwelijksrecht verdrongen had en de

kerk heer en meester geworden was zowel op het terrein van de wetgeving als op

dat van de rechtspraak in huwelijkszaken, kon de kerkelijke rechtbank een huwelijk
stuiten op grond van een scala van beletselen, als leeftijd, toestemming van partijen
en dikwijls ook van de ouders, handelingsbekwaamheid, geloof, treurtijd, overspel

en bigamie en niet te vergeten de graad van bloed- of geestelijke verwantschap.

4.13
In de rechte lijn is er geen verschil in berekening der graden van verwantschap

naar Romeins, Germaans of kanoniek recht: iedere generatie telt voor één graad.

Men vindt de graad van verwantschap van personen, die elkaar in de rechte lijn
bestaan, door het aantal geboorten te tellen dat tussen hen ligt: vader en zoon

bestaan elkaar in de eerste graad, grootvader en kleinzoon elkaar in de tweede

graad.

In de zijlijn is er wel verschil tussen de drie genoemde stelsels voor het berekenen

van de graad van verwantschap.
Naar romeinse regel telt men van de ene persoon tot de gemeenschappelijke stam-

vader en van deze naar beneden tot de andere persoon (zie figuur); zoveel graden

als personen, met weglating van de gemeenschappelijke stamvader: quot genera-

tiones tot gradus.

Naar kanoniek recht onderscheidt men of twee personen op gelijke of op ongelijke

afstand van de gemeenschappelijke stamvader staan (zie figuur). Staan ze op gelijke

afstand, dan telt men van één van beide personen af tot op de gemeenschappelijke

stamvader toe, en legt dus de halve weg af van de telling volgens romeins recht.

Staan de twee personen op ongelijke afstand, dan begint men te tellen van degene

af, die het verst van de gemeenschappelijke stamvader is verwijderd, tot op deze

toe.
Voor de germaanse wijze van berekening, zie De Blécourt (1969) no. 230.

Romei n s-re ch te I ij ke t e I lin g. Ka n o n i et. r e ch t e I ii k e t e I I i n g.

Willem de Zwijger, Willem de Zwijger,lo lo
,/\

M a u r i t s.Q' 2QFrederikHendrik. M a u ri ts.Q l QFrederik Hendrik.-lr
3QWillem II. 2QWillem II.tt
{QWlllem III. 3QWillem III.

De cÍifers wijzen aàn den verwantschapsgraad van Maurits tot den bloedverrvant,
wiens .naam naast het cijfer is vermeld.

4.14
Sommige van de regels, tijdens het concilie van Trente opgesteld tegen de clandes-

tiene huwelijken, moeten worden nagekomen op straffe van nietigheid van het
huwelijk; het niet inachtnemen ervan vormt een impedimentum dirimens. Hiertoe
behoren het trouwen met een minderjarige en de bigamie.
Interessant is in dit verband de brief van 26 maart 1585, waarin paus'Gregorius
XIII ontslaat Sjoert Pieters van Leeuwarden, die voorheen met eene weduwe was
getrouwd, van het impedimentum bigamiae, om aldus de hoogere wiidingen tot en
met het priesterschap te kunnen ontvangen'. De in het latijn geschreven brief staat
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in zijn geheel afgedrukt in ÀyÉs Geschiedkundige Publicatiën 52, no.25l.
Van andere huwelijksvereisten leidt het niet nakomen niet tot nietigheid, al kunnen
de huwelijkspartners er door het geestelijk gerecht wel voor gestraft worden. Voor-
beelden van een dergelijk impedimentum prohibens of impediens zijn het trouwen
zonder voorafgaande afkondigingen of zonder toestemming van de ouders.

4.15
In een in het latijn gesteld archiefstuk uit het jaar 1564 - Gewenschte maatregelen
tot hervorming der kerkelijke tucht, door eenige bisschoppen, abten en Leuvensche
godgeleerden te Kamerijk aan den H. Stoel voorgesteld. - Met een aanhangsel van
bisschop W. Lindanus (in de verzameling Rylcs Geschíedkundige Publícatiën varr
Brom en Hensen, no. 52) - wordt als 6e punt o.m. voorgesteld: Quum nonnulli
virtute conservatoriarum se eximere velint a contributione portionis canonicae. De
schrijvers tekenen daarbij het volgende aan: Hier waarschijnlijk bedoeld: het af-
geven van een deel der gelden, welke het begraven op de kerkhoven der kloosters
afwierp. De pastoor van de overledene had recht op deze restitutie, maar soms
waren brieven van gunstbewijs door de kloosterbeschermers (conservatores) ver-
leend, welke ontheffing van die verplichting inhielden,

4.16
Bellefroid 1956, 97:'De systematische samenvatting van het recht in wetboeken
wordt codificatie genoemd. Door de codificatie wordt het recht, dat in de wetboeken
is opgenomen, wat den vorm betreft, geheel vernieuwd. De inhoud der wetboeken
is daarentegen grootendeels aan het bestaande recht ontleend, al dient ook te
worden erkend, dat elke codificatie diep ingrijpende wijzigingen in het bestaande

recht brengt. De codificatie heeft het voordeel, dat de rechtsregels betreffende een

bepaalde verhouding veel gemakkelijker zijn op te sporen in wetboeken, dan in tal
van afzonderlijke wetten. De indeeling van het wetboek dient daarbij tot wegwijzer.
Een ander voordeel der codificatie bestaat hierin, dat zij, al streeft zij ook geen

wetenschappelijk doel na, niettemin de theoretische kennis van het recht, dank zij
de systematische rangschikking der stof in elk wetboek, in hooge mate bevordert.
Aan de codificatie is echter het nadeel verbonden, dat zij de ontwikkeling van het
recht belemmert. Want het is uiterst moeilijk, grondige veranderingen in een wet-
boek aan te brengen, omdat het nieuwe recht zich zooveel mogelijk moet aanpa§sen

aan de heerschende rechtsbeginselen van het wetboek, wil men het verband van
het geheele stelsel niet verbreken',

4.17
Gerbenzon en Algra (1969) 9l: 'Tot in de dertiende eeuw verschilde de procedure

voor de geestelijke gerechten niet wezenlijk van die voor de wereldlijke. De nor-
male rechter was de bisschop, kleine zaken placht deze aar. een locaal gerecht onder
de deken over te laten. Van de bisschop was er beroep op (aartsbisschop en) paus.

De procedure werd mondeling gevoerd in plechtstatige dialogen van precies voorge-
schreven inhoud (dingtalen) tussen partijen, rechter en (waar deze voorkwam)
rechtszegger. Zij liep uit op een al even stereotyp dictum, normaliter op de aan-

wijzing door de rechter van die partij, die haar gelijk mocht bewijzen door een al
weer formalistisch 'bewijsmiddel': de gedaagde/verdachte mocht zijn onschuld be-

zweren; een tevoren vastgesteld aantal familieleden, buren of dorpsgenoten zwoer
(als eedhelpers), dat hij een betrouwbaar persoon was. Weigerde de eiser/aanklager
deze eed als beslissend bewijs te aanvaarden (wilde hij de eed niet horen) dan kon
slechts een godsoordeel (gerechtelijk duel, heetwater- of heetijzerproef o.i.d.) de
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beslissing brengen: God zou die partij helpen, die de waarheid aan haar kant had'.

Onderstaande figuur stelt een gerechtelijk duel, inclusief de uitslag, voor.

(Ufu W. S. Holdsworth, A History of English Law)
Tekening op een Engelse Assize Roll, l3e eeuw. Rechts: Gerechtelijk duel tussen

Walter Bloweberme en Hamon le Starre over de vraag of Walter Hamon terecht

had beschuldigd van roof. Hamon verloor en werd gehangen (midden).

4.18
In het jaar 1454 geeft de Franse koning Karel VII bij de Ordonnance de Montilz-

les-Tours opdracht alle costumen op te tekenen en te homologeren.

4.19
Fruim, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland, (l9}l) 145: 'Van de vol-
gende kwartieren en plaatsen in de noordelijke Nederlanden is het bekend dat zij

toen hun costumen ingezonden hebben: in Gelderland: de graafschap Zutfen, de

steden Harderwijk en Tiel, en het Overkwartier; in Holland: Zuidholland en Dor-

drecht, Rijnland, Amsterdam, den Haag, Schoonhoven; in Zeeland: Middelburg; in

Utrecht: de drie plattelandskwartieren en de steden Utrecht en Amersfoort. I!{is'

schien deden het ook andere plaatsen, maar daarvan is niets bekend. - Deze

stukken zijn uiterst gewichtig. Er blijkt, dat, bij aanmerkelijke verscheidenheid, er

toch overal zekere overeenkomst was, en natuurlijk, want het recht is geen bloote

conventie, maar hangt af van de geaardheid en begrippen der bevolking en van de

omstandigheden, die hier weinig verschilden. Bovendien waren al deze rechten

overgeleverd uit den Frankischen tijd, en droegen nog de sporen van den arbeid,

door Karel den Groote en zijn geslacht op het recht aangewend om er eenheid in

te brengen'.

4.20
In de Ruks Geschiedkundige Publícatiën, no' 52 hebben Brom en Hensen enkele

in het latijn geschreven archiefstukken verzameld, waaruit blijkt met hoeveel

moeite de afkondiging van de besluiten van het concilie van Trente in Nederland

gepaard gaat. Wij nemen enkele nummers met een korte karakteristiek van de tekst

over:
142-15 augustus 1565 - Verslag, door den notarius Theod. Wolff gericht aan

aartsbisschop Fr. Schenk van Tautenburg, over het appèl, dat W. Lindanus als

deken der §int-Mariakerk te 's Hage ingesteld heeft tegen de beperkte af-

kondiging van het Concilie van Trente.
144-8 october 1565 - Kardinaal d'Altemps aan den kardinaalJegaat Ugo Bon-

§aÍrr: !Lrg.6*

269



compagni: lastgeving om bij Philips II alle moeite aan te wenden, dat in de
Nederlanden spoedig het Trentsche Concilie worde afgekondigd,

148-27 juni 1566 - Martinus Rythovius, bisschop van Yperen, aan paus Pius V,
wien hij als voornaamste middel tot verbetering van den kerkelijk-godsdien-
stigen toestand onverwijlde invoering der disciplinaire besluiten van Trente
aanraadt, ook zonder voorafgaand provinciaal concilie, dat thans niet moge-
lijk is.

152-25 december 1566 - Andreas Fabritius aan paus Pius V: betoog over de
middelen tot hervorming van den kerkelijken toestand in de Nederlanden. De
koning moet zelf overkomen, zoÍE dragen voor een stipte uitvoering der be-
sluiten van Trente, voornamelijk die eene verbetering der hoogere geestelijkheid
betreffen. Ook moet hij de brasserijen op feestdagen, den woeker en de over-
dreven weelde bestrijden, de burgerlijke en rechterlijke macht grondig her-
vormen en zich door alleszins vertrouwbare raadslieden doen voorlichten.

540-24 augustus 1567 -Margaretha van Parma verontschuldigt zich bij Pius V,
dat in Bourgondië het Trentsche Concilie nog niet is afgekondigd.

4.21
J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie VII (1752) 91: 'Uit het Register der §taats-
besluiten van Holland, is af te neemen, dat meÍr, hier, reeds eenige jaaren geleeden,
het jaar van den eersten van Louwmaand begonnen hadt. Ook vind ik, dat men,
reeds in 't jaar 1532, gepoogd hadt, deeze verandering des laarstyls, ten Hove, door
te dringen'.

4.22
De roomsen gaan meer en meer bescherming zoeken bij Spanje en langzamerhand
worden roomsgezind en spaansgezind een en hetzelfde begrip, met als gevolg dat het
voor de Staten van Holland steeds moeilijker wordt de eis om het rooms-katho-
licisme af te schaffen te weerstaan, hetgeen in 1573 dan ookgebeurt.
Onbekend is, aldus Reitsma in zijn Geschiedenís der Hervorming (1916), het juiste
tijdstip waarop de uitoefening van de RK godsdienst wordt verboden. Het is even-
wel zeker dat dat is gebeurd vóór het houden van de provinciale synode te Dor-
drecht in het jaar 7574, omdat de daar ontworpen kerkorde reeds veronderstelt dat
de RK godsdienst is afgeschaft.

4.23
Wagenaar, Geschiedenissen van Amsterdam XIII, 12 geeft een Naamlyst der
Commissarissen van Huwelyksche Zaaken en Injurien, sedert de oprichting van de
Kamer in 1578 tot en met het jaar 1768. In 1578 zljn er vijf commissarissen,
Mr. Reynier van Neck Symonsz, Egbert Roeloffz, Pieter Roding, Cornelis Florisz.
van Teylingen en Frans Volckertsz. Koornhart, secretaris van de Kamer,

4.24
C. Hooijer, Oude Kerkordeningen (1865) 96: 'Men meent ook dat deze synode van
7574 zonder magtiging van de staten bijeengekomen is. Coolhaes spreekt van de
mannen, 'die int jaer 1574 tot Dordrecht haer selfs vergaderden om Synodum te
houden' en ontkent, dat zij 'door middel van haerder wettelicke Overheyt, den
Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt beroepen zijn gheworden om
sulcx te doen'(t.a.pl.bl. 13, l4). Brandt schijnt te betwijfelen of deze vergadering
zelfs wel met voorweten en believen van den prins van Oranje en de staten gehouden
is (t.a.pl.I, bl. 554), om welketr twijfel hij door Ens streng wordt bestraft( (t.a.pl.
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bl. 68, 69). Dat mag ook billijker wijze niet betwijfeld worden, wijl de provinciale

synode in 1582 te Haarlem gehouden uitdrukkelijk verklaart, dat de synode van

1574'bij voorweten ende welbelieven zijner Princelijcke Excellentie ende de H.H.

staten van Hollant ende zeelant binnen Dordrecht te samen is geroepen' (Trigland,

t.a.pl. bl. 163b). Welk s}'nodaal getuigenis al te minder betwijfeld worden kan,

daar de leden dier synode ditzelfde herhalen in hun: cort eenvoudich ende waer-

achtigh verhael, enz. met twee bijzondere brieven aan den prins en de staten in het-

zelfde jaar in druk gegeven (bl. 3). Al is dan die synode door de staten niet be-

schreven, en al is hunne toestemming misschien niet in den behoorlijken vorm ge-

vraagd, zonder hun medeweten en welbelieven is die vergadering toch niet bijeen

gekomen'.

4.25
Procès-verbaux des Assemblées du clergé 1585, tome I, 365;1635 tome II, 749;

1670 tome Y,78;1710 tome VI, 1120 (Sagnac 1898,260)'

4.26
Wij hebben de hoofdlijnen uit de Wet van 1'736 aangehaald; de draad die ons

door het labyrinth van Franse registratiebepalingen voert laat geen zijpaden

toe. Om een indruk te krijgen hoeveel maatregelen er buiten de schaarse landelijke

wetten op het gebied van de burgerlijke stand toch nog genomen worden volgt hier

een opsomming van een aantal minder belangrijke regels voor het registreren van

dopen, trouwen en begraven.

- 9.8.1683 Arrèt du conseil qui ordonne à toutes personnes tenant les registres de

baptëmes, mariages et mortuaires des Iieux oÈ I'exercice de la R.P.R. a été interdit,
de les rapporter aux greffes de bailliages et sénéchaussées du ressort. - registers

protestanten deponeren op de griffie, dwz bij de onpartijdige overheid (Isambert

xlx,431).
-17.8.1737 Déclaration qui ordonne aux curés des paroisses dépendantes du

Chàtelet de Paris, de faire incessamment parapher par le lieutenant civil un double

registre des baptëmes, mariages et sépultures conformément à la déclaration du

9 avril 7736 (Isambert XXII, 30).

-30.3.1775 Sentence du lieutenant civil au Chàtelet, qui enjoint aux curés et

autres ecclésiastiques des églises paroissiales de Paris de faire signer les actes de

sépulture, aux parents, et, à défaut de parents, aux amis du défunt, et fait défenses

aux curés et ecclésiastiques de recevoir aucune déclaration relative aux noms, àges,

qualités et demeures, de la part des anciens fourvoyeurs ou particuliers destinés au

service des convois. - signeren van de begraafakten overeenkomstig artikel l0 van

de wet van 9 aprll 1736 (Isambert XXIII, 149).

-7.3.1778 Arrët du parlement, qui ordonne une rectification de registres con-

cernant l'état civil (Isambert XXY,226-227).

-24.11.1778 Arrët du perlement qui ordonne le dépót au greffe du bailliage de

Troyes, des registres de baptëme, mariage et sépulture des paroisses situées dans

l'étendue dudit siège, et dont les doubles n'ont pas été déposés au greffe, pour en

ëtre fait des expéditions qui resteront au greffe, et servir de double desdits registres,

en exécution de la déclaration d'avril 1736 (Isambert XXV, 461).

-12.5.1782 Déclaration concernant les actes de baptëme inscrits sur les registres

de paroisse. - de pastoor mag geen persoonlijke opmerkingen over het kind of de

(verklaringen van de) getuigen in de geboorteakten schrijven (Isambert XXVII,
190-191).

-25.5.1782 Lettre du ministre qui ordonne que les extraits mortuaires des gens de
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mer lui seront expédiés par duplicata, et par triplicata en temps de guerre. - de
minister wil uittreksels uit de overlijdensakten van zeelieden in duplo ontvangen
en in tijd van oorlog in triplo (Isambert XXVII, 192).

- 7 .4.1785 Arrét du conseil qui ordonne que le curé, vicaire ou desservant dans les
paroisses et tous autres dépositaires des registres des sépultures, seront tenus d'en
donner communication aux préposés de I'administration du domaine à leur pre-
mière réquisition, etc. - de pastoor moet het begraafregister ter inzage geven aan
de bestuursambtenaar van de regio (Isambert XXVIII, l8).
-20.7.1787 Déclaration qui ordonne l'exécution de I'art.4 de la déclaration du
9 avril 1736 concernant les actes de baptëme. - op 7 september van hetzelfde jaar
geregistreerd en dus aangenomen door het parlement van Grenoble; ieder gewest
moet in eigen parlement accoord gaan met de uitvoering van de centrale wetten
(Isambert XXVIII, 394).

-28.1L.1787 Edit concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catho-
lique. - het rooms-katholicisme blijft in Frankrijk de openbare godsdienst, maar
de niet-katholieken 'à jamais incapables de faire corps dans notre royaume' krijgen
nu het (natuurlijke) recht om hun huwelijken, geboorte en overlijden door een over-
heidsfunctionaris en wel een lid van de rechterlijke macht te doen vaststellen en
vastleggen, maw de burgerlijke stand van duizenden protestanten in Frankrijk
wordt geseculariseerd en in 37 artikelen door de burgerlijke autoriteit veilig gesteld
(Isambert XXVII 472483).

4.27
Overzicht van maatregelen welke de hervormde kerk in haar opeenvolgende sy-
noden neemt dan wel voorstelt met betrekking tot (de registratie van) het dopen,
trouwen en begraven, aangevuld met enkele opmerkelijke uitspraken.
- Enkhuizen 6-8 juli 1573 - particuliere synode N-Holland (Reitsma/Veen, Actal,
17) Art.4: Opten zevensten July is die name des Heeren aengeroepen, die naemen
der broederen opgelesen ende het tweede artickel van Edam is voer handen ge-
nomen, inhoudende hoe men handelen zal ende gevoelen van den doope. Ende
voer allen is bekent ende voer goet gehouden al tgene, dat van dese saecke tot Edam
ende Alcmaer besloten is ende noch daerby gevoecht, hoe het gaetdoopen der
kynderen van den vroevrouwen geenssins een rechte doope en is ende daeromme
voer den dienaeren geen zwaricheyt en is alsulcke gedoopte kynderen rechtelyck te
doopen.

Conclusie: De doop door vroedvrouwen is een nooddoop, kerkelijk geen echte doop
en dus kunnen de predikanten deze kinderen zonder bezwaar overdopen.
-Rotterdam 25 april-3 mei 1581 - particuliere synode Zuid-Holland (Reitsma/
Yeen, Acta lI, 194/ 195).

Opt IXe articule, dat de afgestorvene op te teeckenen in onsen quartier nyet ge-

observeert en wort ende daeromme, indien het noodich is, sal geremedieert moeten
worden.
Item de namen der gedoopten k5mderen ende der ouders ende getuygen noch de
dach haers doops en worden in veelen kercken nyet opgeschreven. Nochtans wort
dat raedtsaem geacht om dieswille eenige hartneckige Papisten ende de Weder-
dooperen, oyck de verachters der sacramenten, heuren kynderen ongedoopt laten,
opdat de gedoopte opgewasschen heures doops versekert syn mogen, dat men op
deselve oyck te beter opsicht hebbe ende die versorge, dat men de getuygen moge
heures ampts vermanen, opdat namaels geen ongedoopte ten avontmael toegelaten
en worden, opdat deghene, die den doop nalaten, als verachters des verbonts Godes
ter gelegentheyt vermaent mogen worden soot behoort ende, behalven tgene voorsz.
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is, opdat het ouderdom der kynderen, de namen heurer ouders ende heur borger-
recht, alles tot civilen saecken dienende, uut de opschryvinge der gedoopten kyn-
deren bewesen moge werden. Is daeromme noodich hier ordre op gestelt te worden.
Conclusie: Doel van de registratie der gedoopten is kerkelijk: toelating tot het
avondmaal, maar wat een belangrijke uitspraak is, vooral ook om aan iedere in-
gezÉtene nu en later de zekerheid en het bewijs te bieden betreffende zijn burger-

lijke staat.

- Middelburg begonnen 29 mei l58l - nationale synode (Hooijer 205-219).
Art. 40: De vader sal syn kind ten doop presenteren, en in de gemeinte daer men
neffens den vader ook gevaders of getuigen by den Doop neemt, (welk gebruik niet
lichtvaerdiglyk te veranderen is) betaemt het datmen neme die der suivere leere

toegedaen, en vroom van wandel syn.

Conclusie: De doopplechtigheid moet sober blijven en daarom liever ook geen

getuigen of ouders aanwezig.
Art,42: De namen der gedoopten, mitsgaders der ouderen en getuigen, item, den

tyd des doops sullen van de dienaren opgetekent worden.
Conclusie: namen en datum van het dopen zijn de gebruikelijke voorschriften;
registreren van de geboortedag wordt zelden gevraagd.

Yraag2l: Of men de kinderen die te doopen syn allerley Namen geven mach?

Antw. Het is wel vry, doch sal men neerstelyk toesien, dat men sulke namen niet
neme, die of God of Christo eigen syn, als Emanuel, Salvator, Item van eenige

ampten als Baptista, Engel, of die anders bygelovig syn.
Art. 56: Hoewel in den woorde Gods den weduwen geen sekeren tyd van het
houwelyken gestelt is, nochtans dewyle het haer gebied in den Heere te houwe-
lyken, so lydet eerbaerheid, ja ook de borgerlyke onscheidinge der geslachten niet,
datse haer voor vier maenden en een half, tot een ander huwelyk begeven.
Vraag 13: Of 't niet nut zy dat in alle kerken een boek sy, in de welke de namen
der genen die ten Avontmael gaen geschreven worden, item de gene die getrout
zijn? Antw. Ia, insonderheid in den openbare Kerken: maer in den anderen die om
de vervolginge haer noch heimelyk houden, werd 't selve vry gelaten: doch so ist
over al raedsaem, daer het sonder perykel is, de namen der getrouden opgeschreven
te worden.
Conclusie: Misbruik van de geregistreerde gegevens door de overheid is actueel;
nodig zijn off iciele beschermende maatregelen.
Vraag 35: Hoe lange iemand te houden is onderjarig te zyn, en onder de macht
syner ouderen te staen? Antw. Een ygelyk sal hem hier in voegen na't recht en de
costume der Stad of des l-ands daer hy in woont.
Conclusie: Politieke zaken aan het oordeel van de burgerlijke overheid.
Vraag 8l: Also de Lyk-Predicatien niet aengenomen werden, is gevraegt, ofmen de

danksegginge by de begraffenisse der Doden, staende achter in der Catechismo,
voortaen in 't drucken niet behoort achter te laten? Antw. Men sal den Druckers
alsulx vermanen te doen.

-'s-Gravenhage 20 juni 1586 - nationale synode (Hooijer 266-281).
Art.24: Zalook agt te nemen zyn op die menigvuldige gruwelyke misbruiken in
die Ondertrouwinge, Huwelyken, Bruiloften, Scheidinge, Echtmydinge, herhuwen
der Weduwen, enz, volgende die particuliere Instructien, ende schier algemeine

doleantie daar van zynde. Item dat die solemnisatien der Huwelyken geschieden

alleen in der Kerken.
Conclusie: Zns jaar na het afkondigen van de Politieke Ordonnantie klaagt de kerk
over het voorkomen van talloze misbruiken bij dopen, trouwen en begraven en

bepaalt zij datlrret trouwen alleen geschiedt in de kerk.
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Vraag 19: Hoe dat men doen zalmet den geenen die niet en zyn by den Kerken
geaccepteert om te trouwen, ende zynde by de Overheid getrouwt.
Conclusie: De kerk weet geen antwoord en de overheid spreekt zich niet uit.
Aanhangsel vraag 6: Of een Dienaar mag te gelyk een Dienaar en een Medicyn zyn?

Gemerkt des woords dienst den geheelen Mensch vereischt, en na de leere des

Apostels een huisknegt Christi hem niet en behoort te bekommeren met vreemde
zaken, word geantwoord, dat een Dienaar niet kan noch behoort beide ex professo
te doen, maar zoo hy de Kranken van zyn eigen Gemeente met raad kan helpen,

dat het zelve geschiede zonder gewin, en hier van zal de Classis oordeelen.
Conclusie: Liever geen dubbelambt, doch het onbaatzuchtig helpen van de eigen
gemeenteleden kan worden toegestaan.

-Delft 24 augustus - 3 september 1587 - particuliere synode Z-Holland (Reitsma/
Yeen, ActaIl,293).
Art.17l. (Oude persoonen te doopen.) - Is voorgestelt van den persoonen, die tot
haeren jaren gekomen zyn ende I 8 of 20 jaren oudt zyn ende eerst gedoopt worden,
of dieselve oock behooren tot den aventmale te komen. Heeft de vergaderinge ge-

acht te behooren, dat sulcke gedoopt worden met voorgaende belijdenisse des ghe-

loofs, ende die alsoo tot haeren jaren, als voorseydt is, gekomen ende gedoopt zyn,
sullen vermaent worden hen oock met den tijt bequamelick ende ordentelick tot
den aventmale te begheven. Maer of sy terstont daerin gehouden zyn, is gerefe-

reert ad synodum nationalem.
Conclusie: De Dordtse synode van 1618 moet uitspraak doen.

-'s-Gravenhage 22 october - 6 november 1591 - particuliere synode Z-Holland
(Reitsma/Veen , Acta Il, 422).

Art. 75: Kinderen meermaels gedoopt. - Oock sullen de dienaren ende kercken
daerop letten, waer dat eenige haere kinderen meermaels laten doopen, ende sulx
den gedeputeerden des synodi te kennen gheven aen haere Eed. te remonstreren.
Conclusie: Het zou van het allergrootste gewicht zijn deze en soortgelijke regle-
menten te bestuderen in de hoop informatie te verkrijgen over het aantal dubbel-
tellingen in de doopboeken.

- Leiden 2 november - 1 december 1592 - particuliere synode Z-}Iolland (Reitsma/
Yeen, ActalI,427).
Art.7: Ongedoopte roeckeloose begeerende gedoopt te worden. - Wt oorsaecke
vant voorgaende is questie gemoveert van eenigen classen, indien oude luyden,
zynde roeckeloos van leven, versoecken souden om gedoopt te worden, nyet van
te vooren gedoopt zynde, waerinne alreede swaricheyt was gevallen, alsoo men
verstaet ende dat men wel vermoedet van alsulcke, dat se haer totten avontmael des

Heeren nyet lichtelycken begeven sullen, hoe dat men in dese zaecke doen sal.
Is raedtsaem gevonden ende geresolveert, dat men hem den doope nyet en zal
weygeren midts voorgaende bekentenisse des gelooffs, thyen geboden ende Vader
Onse, met belofte van beteringe des levens. Ende want sommige versoecken ge-

doopt te worden wt oorsaecke van houwelyck aen te gaen, sal men haer affvragen,
oft haer nyet leet en zy, dat zy den doop zoo lange hebben vuytgestelt, ende dat
zy niet om houwelycx maer om des verbonts ende instellinge Christi willen be-
geeren gedoopt te worden. Ende eyndelycken sullen de dienaeren alsulcke ver-
maenen, dat sy achtervolgende op haere bekentenisse, haer ter gelegener tyt totten
avontmael des Heeren begeven. Het sal oock stichtelyck zyn, dat de dienaren int
particulier alsulcke voorhenen van de verborgentheyt des doops onderwysen ende
dit alles by provisie totten raesten generalen synodum.
Conclusie: Uit het feit dat ouderen zich laten dopen met als doel een wettig huwelijk
te kunnen aangaan mag men afleiden dat deze particuliere synode alleen het kerke-
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lijk en (nog) niet het burgerlijk huwelijk als legaal erkent'

-Rotterdam 2-6 augustus 1594 - particuliere synode Z-Holland (Reitsma/veen,

ActalIl,25).
Art. 16: Vroevrouwendoop. - Het doopen der vroevrouwen is by uytschryven der

heeren Staten den lOen Martii 1594 verboden.

-Amsterdam 19-.26 juni 1595 - particuliere synode N-Holland (Reitsma/veen,

Acta 1,204,208).
Art. 28: Sullen oock de gecommitteerde voornoemt een kiste besorgen, daer alle

de schriften des synodi ende den kercken van Noorthollant aengaende in sullen

geleyt werden. Ende sal deselve kiste gestelt werden tot Amsterdam, alsoo dat se

gesloten sy met twee sloten, hebbende de ministers der plaetse eenen sluetel ende

de gecommitteerde des synodi den anderen. Ende sullen de gecommitteerde voor-

noemt op elken synodus medebrengen alle de schriften, die se achten sullen noodich

te wesen.

Gravamina Enchuijsen (43): Is voorder van denselven classe geproponeert' over-

mits het somwylen gebuert, dat jongelieden van 15, 16 oft 17 jaren, ongedoopt

synde, versoecken gedoopt te werclen sonder nochtans te hebben eenich fundement

in den geloove ende niet te verwilligen om totten avontmael te gaen, wort ge-

vraecht, off men soodanigen doopen sal oft niet. waerover de resolutie des synodi

is: alhoewel de meeste stemmen der classes medebrengen, dat men niemant en sal

doopen, dan die voorgaende beloften doen haer meteenen totten avontmael te be-

geven, nochtans om sekere redenen ende voorvallende omstandicheden, diet sy-

nodus heeft ingesien, is goet gevonden, dat sulckx door den gedeputeerden werde

gecommuniceert metten synodo van Suythollant, opdat gelyckelyck daerin by pro-

visie mach werden geraemt naert behooren.

- Gorinchem 15-24 augustus 1595 - particuliere synode Z-Holland (Reitsma/Veen'

ActaIlI,50-51).
Art.34: Ongedoopte jongelieden. - opt voerstellen van den gedeputeerden des

Noorthollantschen synodi wt last derselver, te weten oft men jongeluyden van 15,

76,77 jaereq enz.

Conclusie: Uitgebreide mededeling over wel of niet dopen van deze jongeren, maar

geen woord over de registratie ervan.

-Dordrecht 1-9 september 1598 - particuliere synode Z-Holland (Reitsma/veen,

Acta Ill, 115).

Art. 33: (Ga-doop.) - op het seste gravamen andtwoordt de slmodus, byaldien het

geheel seecker is, dat over de dochter (waervan de vraghe is) na haren ga-doop

niet meer dan een bloote belesinghe des priesters gheschiet is, dat men se in sulcken

ghevalle sal doopen als synde onghedoopt. Maer dewyle het gheen ordinaris ghe-

bruyck int pausdom en is de ga-gedoopte onghedoopt te laten ofte die sonder water

alleen met belesinghe te doopen, voornemelyck doch niet in hare openbare kercken,

ghelyck dit soude gheschiet syn, te weten in St. Jacobskercke binnen Andtwerpen

ende dienvolghens te vreesen is, dat de dochter wel qualyck mochte bericht syn,

soo en sal men haer niet doopen dan met groet bescheet ende ghenoechsame ken-

nisse der saecken.

conclusie: De nooddoop, hetzij die door een vroedvrouw hetzij die door een

priester maar zonder kerkelijke ceremonie, is voor de kerk ongeldig en op grond

daarvan moet worden overgedooPt.

- Gouda 28 augustus-l september 1601 - particuliere synode Z-Holland (Reitsma/

Yeen, ActaIII, 173).

Art.33: Tractaet tegens afgeloovige ende superstitieuse curen. - Opt tweede grava-

men is geresolveert, dat Henricus Boxhornius een cort tractaetgen sal bewerpen
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ende naer voorgaende visitatien in druck wtgeven tot waerschouwinge der een-
vaudighen, dat se hun met tooversche ende afgeloovighe middelen van genesinghe
der siecten niet en vermengen, met briefkens aen den hals te hangen tegen de
kortse, het evangelie van St. Jan te lesen tegens de vallende siecte, ende diergelijcke
superstitien meer.

-Den Briel 4-9 augustus 1603 - particuliere synode Z-Holland @eitsma/Veen,
Acta IlI,2O3).
Art. l8: tFormulier van de affvraginge voor den doop int doopen van de outjarige
is de sijnode voorgelesen ende goetgevonden, dat de dienaeren diegheene, die sij
particulierlick voorheenen onderwesen hebben ende bevonden tot redelicke wijse
in de fondamenten des christens onderrichtet (connende opseggen het gebet ende
tinhout van de art. des gelooffs), sullen opentlick doopen voor de ghemeente, nae-
dat se een jaewoort sullen hebben gesproocken op de vijff vragen int formulier be-
grepen, ende dat bij provisie, totdat de sijnode soude mogen goetvinden tselve
formulier te becorten ofte andersints te verminderen. Ende sal hiervan copie ge-
sonden werden aen de classen. Ende wat aengaet het knielen ofte staen int ont-
fangen des doops, sal elck dienaer vrijstaen naedat hij stichtelicxts sal vinden daerin
te doen. Sullen oock de namen derselver specialick aengeteeckent worden, ten eijnde
op hen acht genomen worde, opdat se haer totten avontmale des Heeren mettertijt
mogen begeven.
Conclusie: Er is ook in deze kerkvergadering aandacht voor het doopboek. Het zou
verder zeer de moeite waard zijn om te weten of het zenden van copieën aan de
classes te maken heeft met een mogelijke centrale registratie.
-Rotterdam 30 augustus-6 september 1605 - provinciale synode Z-Holland
(Reitsma/Veen, Acta IlI, 237).
Art.26: Men sal voortaen in alle kercken soveel doenlyck is onderhouden die op-
teyckeninge van de namen der gedoopten, mitsgaders der ouderen ende getuijgen
ende des tyts, gelijck in sommige kercken geschiet ende in synodo nationali is ge-
resolveert.
Conclusie: Het bijhouden van een doopboek en zeker het optekenen van de datum
van het dopen is nog Iang niet in alle kerken gebruikelijk.
Art.29: So een van twee persoonen, die na wettigen ondertrou haer drije huwe-
lyxsche geboden gehad hebben, doodelyck cranck wierde eÍrde opt bedde begeerde
van eenen dienaer des woorts getrout te worden, datselve zal mogen van de die-
naren des woorts gedaen worden, mits dat het geschiede met kennisse des
magistraets ende ten overstaen van eenige uijt den kerckenraet.
- Gorinchem 8-12 augustus 1606 - particuliere synode Z-Holland (Reitsma/Veen,
ActaIII,249).
Art.2l; Opteickeninge der namen der doopelingen. - De opteijckeninge der namen
der kinderen, die gedoopt worden, ende hare ouders ende getuijgen is wederom
gearresteert ende belast den classen ende kercken, dieselve door den costers, voor-
lesers of andere bequame personen te laten doen soovele mogelick sal sijn, tot op
den generalem synodum, alsoe verscheiden redenen zijn, waerom dat sulcx nut
ende noodich zij.
Conclusie: De verschillende redenen zijn spijtig genoeg niet genoemd, maar zij zijn
in geen geval statistische.

- Delft 14-24 augustus 1607 - particuliere synode Z-Holland (Reitsma/yeeq Acía
rn,27t).
Art.23: Formuliren van den doop etc. - De formuliren van den doop, avontmael
ende trouwen, sullen gebruyckt worden, gelyck die voorgeschreven ende tot dien
eynde gedruckt sijn, opdat gelijcheyt by allen hierin gebruyckt werde, totdat in
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synodo nationali anders geordineert sal sijn.
Conclusie: Een duidelijk pleidooi voor uniformiteit.
Art.25: Buyten ordinaren tijt den doop versocht. - Also de kercke van Oudewater
veele gehuchten, wel tot 10 oft 12 toe, onder haer heeft behoorende ende sy de
geheele winter in de weecke int gemeen niet dan des avonts predicatie heeft, al-
wanneer de lieden uijt alle de gehuchten niet en connen ter predicatie comen, daer-
door meenichvuldige smeeckingen om buytentijts de kinderen gedoopt te hebben
ende by weygeringe van tselve veele lelycke calumnien over de dienaren, beroepin-
gen voor het oordel Gods, so de kinders sonder doop coomen te sterven, ende
andere schandalen meer; ooc geschiet het, dat se terstont dreygen te loopen na
Montvoort, haer dicht by geleegen, om hare kinderen aldaer by een pape te laeten
doopen; vraecht sij, oft haer niet geoorloft soude wesen by den sijnode, in sulcken
gevalle den swacken te gerijven ende buyten tijts haere siecke kinderen te doopen.
Is daerop geantwoort, men sal de predicatien daerna aenleggen opdat de swacken
deselve mogen waerneemen om dan ordinaerlijc hare kinderen te laeten dopen, ende
en wort niet toegelaeten hierin wyder te treden, dan in synodo nationali, gehouden
in sGravenhage articulo 50, verordent is.
Conclusie: Deze passage geeft een mooi tijdsbeeld. De kindersterfte is groot en
daarom geen risico nemen om zwakke kinderen niet bijtijds te dopen.

-Utrecht 28 augustus 1612 - provinciale synode Utrecht (Hooijer 403) Van den
Heylighen Doop.
I. Het Verbont Godts sal aen den Kinderen der Christenen metten H. Doop soo
haest men de bedieninghe des selven hebben can, verseghelt worden, ende dat inde
openbare versamelinghe wanneer Gods Woort gepredict wort. Doch ter plaetsen
daer niet soo veel predicatien ghedaen en worden, salmen twee daghen ter weeke
ordineren, om den Doop, des versocht zijnde, extraordinarie met een corte ver-
maninghe te bedienen, maer indien yemants Kint so cranck ende der Ouderen
swackheyt so groot ware: datmen dien tijdt sonder grooten aenstoot niet soude
cunnen uyt-wachten, salmen om den swacken te ghemoet te gaen, soo-danigen
Kindt liever (bysonder ten platten Lande) buyten dien bestemden tijdt, oock in huys
doopen, dan datmen den swacken Ouderen daerom vande Religie vervreemden
ofte oorsaeck geven soude om eenen vreemden daer toe te gebruycken: Wel ver-
staende datmen arbeyde om den Ouderen eerst wel te onder-rechten en te ver-
manen tot onder-houdinghe vande ghestelde ordre, en evenwel t'kindt niet doopen
sal dan int by-wesen der Ouderen, naeste vrienden ofte eenighe ghebuyren, ende
volghens het Formulier daer van in t'ghebruyck zijnde.
II. Men sal by alle occasien inde predicatie ende anders-sins de Christelijcke Huys-
vaders vermanen haer Kinderen selfs ten Doope te presenteren, ende de selve voor
het doopen doen soo.danighe vermaninghe alsmen ghewoonlijck is.
III. De Namen vande ghedoopte Kinderen ende haren Ouderen, mitsgaders den
tijt wanneer de kinderen haer doopsel hebben ontfanghen, sal door den Coster of
andere, daer toe in elcke plaetse te committeren, in een Register werden ghe-
teeckent, op dat de Harder de selve kennende op hare op-voedinge ende onder-
wijsinge inde Christelijcke Religie te beter mach letten, alsoo sy nu de Christelijcke
Ghereformeerde Kercke al van haer kintsheyt af als Leden der selver inghelijft
zijn, ende derhalven specialijck onder sijne opsicht, ghelijck andere Leden der
Kercken, staen.
Conclusie: Vooral het platteland vraagt bijzondere zorg en aandacht, vandaar de
mogelijkheid om zieke kinderen thuis te dopen.
De bedoeling van het doopboek is in dit geval voor de predikant het kennen van de
schaapjes.
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- Enkhuizen 9 october-S november l6l8 - particuliere synode N-Holland (Reitsma/

Yeen, Acta II, 18-19).
Gravamina classis Alcmarianae:
VII. Of niet goet en zy, dat de ongeregeltheden, die ontrent den doop voorvallen,

geremedieert werden? Antwoort jae, ende dat de abuysen ontrent den doop, als dat

kinderen, openbare godloose, vianden van de religie, ongedoopte etc. met de kinde-

ren ten doop comen, dat men over den doop der kinderen noch ouders noch ge-

tuygen vraecht etc., behooren te comen tot her synodus nationael, opdat daerop

ordre gestelt werde in de kerckenordenynge.
VIII. Of oock niet geraden zy een formulier van den doop der bejaerde personen te

stellen, twelck int gemeen in de kercken onderhouden werde?

Antwoort: werdt gerenvoijeert tot het synodus nationael.

- Delft 8 october-6 november 161 8 - particuliere synode Z-Holland (Reitsma/veen,

ActalII,323).
Uit gravamen XXXI: Oock mede te letten op het doopen der vroetwyfs, dilay ofte

uytstel vant doopen der kinderen ende absentie van den vader over den doop der

kinderen, item aengaende de lyckpredicatien, item belangende d'eenparicheyt vant

formulier des eets in alle rechtbancken, alsoock van de kerckmeesters ende Heylige

Geestmeesters, off sy nyet en behooren mede professie te doen van de religie ende

insonderheyt off diegene, die geen professie en doen van de religie, onder den tytel
van Heiligen Ceestmeesters int ampt der diaconie mogen treden, item van de een-

paricheyt van de feestdagen in alle provincien ende steden. Enz.

Conclusie: Topics als het dopen door vroedvrouwen, de soberheid van de be-

grafenissen en de uniformiteit van de formulieren in steden en gewesten.

- Dordrecht I 6 I 8-1 6 I 9 - nationale synode (Hooijer 456).

Art. 58: De Dienaars zullen in 't Doopen zo der jonge kinderen als der bejaarde

perzoonen, de formulieren van de instellinge en 't gebruik des Doops, welke tot dien

einde onderscheidentlijk beschreeven zijn, gebruiken.

Art. 59: De bejaarde worden door den Doop de Christelijke gemeente ingelijft, en

voor Lidmaten der Cemeente aangenoomen, en zijn daarom schuldig het Avond-

maal des Heeren ook te gebruiken, 't welk zij bij haaren Doop zullen beloven te

doen.
Art. 60: De naamen der gedoopten, mitsgaders der Ouderen en Getuigen, item den

tijd des Doops, zullen opgetekent worden.
Conclusie: In het doopboek nog altijd niet de geboortedag van het kind. Wat het

onderscheid in dopen van jonge kinderen en bejaarde personen betreft het volgende:

Ten aanzien van de vraag of de vele kinderen, die sedert de oprichting van de

Oost-Indische Compagnie aan hun ouders ontnomen en door de Nederlanders als

slaven gebruikt worden, kinderen die al tot zekere leeftijd gekomen zijn, gedoopt

mogen worden door de weinige predikanten die in die tijd naar Indie gaan, neemt

de Dordtse synode het besluit deze heidense kinderen eerst te dopen als zij tot

rijpere leeftijd gekomen en genoeg in de Christelijke godsdienst onderwezen zijn.

Dezelfde vergadering spoort aan tot het opstellen van een apart formuter voor het

dopen van die bejaarden en in dit verband mo€t tegelijk de aantekening worden

gemaakt dat het woord 'bejaarden' hier niet wordt gebezigd in de hedendaagse be-

tekenis van 'boven-65-jarigen', maar in die van 'niet-meer-kinderen', oudere per-

sonen zoals ook de adolescenten waarover in vorige synodes in verband met het

dopen gesproken is.

-Edam, 2? augustus-7 september 1619 - particuliere synode N-Holland (Reitsma/

Yeen, Actall,72).
Op tgene int synodo Amsteldamensi a'. 1595 was vuytgestelt tot het synodus na-
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tionael, hoe men handelen zalmet jongheluyden van 15, 16, l7 iaren, dewelcke

versoecken gedoopt te werden zonder haer ten avontmael te begeven, is ingebracht,

dat het synodus nationael daerop heeft gestelt den 59 artyckel in de kercken-

ordenynge, die aldus luydt: De bejaerde werden door den doop de christelycke ge-

meynte ingelyft ende voor ledematen der gemeynte aengenomen ende zyn daerom

sculdich het avontmael des Heeren oock te gebruycken, twelck zy by haren doop

beloven zullen te doen.

- Gouda 4-19 augustus 1620 - provinciale synode Z-Holland (Reitsma/Veen, lcta
tIt,44U45).
Gravamen I3. Verscheijden vraghen over den doop der kinderen. - Of niet naeder

dient gelet op het stuc van den doop der kinderen, namelyc

6. of men door supplicatie aen d'E.Mo.heeren Staten niet kan verhinderen het

doopen der kinderen in de huisen der ouders, by de Lutersche gebruickelijc; 7. of
men in steden ende dorpen, die aen Paepse plaetsen paelen, versocht sijnde, in een

huis de crancke kinderen niet en mag doopen om te verhinderen, dat die by de

papen niet ten doop gebracht werden; 8. hoe te verhinderen, dat d'ouders hare

kinderen niet ten doop presenteren bij Remonstranten ende papen; 9. of men de

kinderen sal doopen, die sonder bescheit alleen van de vroetvrouwen ten doop

gebracht werden; 10. hoe ordre te stellen sy tegen sulcke, die haer kinderen beide

in de kerck ende van de papen laten doopen?

Dit gravamen, veel leden hebbende, is op ijder punctuelijc geresolveert.

Opt 6e, oordeelt de vergadering gans niet practicabel te wesen' Opt 7e' sal men

volgen de kerckenorde, die sulx verbiet. Opt 8e, dat sulx behoort door de respective

magistraten ende officieren geremedieert te werden, stellende ter executie de

placcaten van den lande, daertegens geemaneert. Opt 9e, is goetgevonden, dat men

geen kinderen en sal doopen, ten sy saecken men versekert sy, dattet syn kinderen

des verbonds, ende om hiervan kennis te becomen wert gestelt in de discretie van

ijder kerck, om hierin te volgen den stichtelijxsten voet. Ende also bevonden wert,

dat in eenige kercken tot noch toe geen register is gehouden van gedoopte kinderen,

is geordineert, dat dese orde in allen kercken sal werden ingevoert volgens de wet

der geresumeerde kerckenorde art. 60. Opt 10e, sal men arbeiden, dat door autori-

teit van de hooge overicheit sulx werde geremedieert.

Conclusie: Het dopen door vroedvrouwen komt zeker op het platteland frequent

voor en blijkbaar weet de kerkelijke overheid daar nog altijd geen raad mee.

Als gevolg van het niet bestaan van registratiebepalingen van de zijde van de (cen-

trale) overheid kan het gebeuren dat in diverse kerken helemaal geen boek ge-

houden wordt van dopen, trouwen en begraven. In ieder geval wordt de registratie

van dopelingen nu voor alle kerken in de provincie Zuid-Holland verplicht.

4.28
De regeringen van verscheiden provincies stellen zelf regels op waarnaar de ge-

reformeerde staatsgodsdienst zal worden georganiseerd en bestuurd. Enkele van

deze kerkelijke wetten op last der Staten ontworpen bevatten ook registratiebepalin-
gen, al zijn deze summier en gaan zij bijna uitsluitend over dopen en het doopboek;

het legaliseren van trouwen en begraven vinden de makers van deze kerkordeningen

overeenkomstig de uitspraak van de Dordtse synode var! 1574 duidelijk een zaak

van de overheid.

- Kerkelijke wetten op last van de Staten van Holland en Zeelar,d ontworpen in

1576 (Hooijer 124-125).
Art.24: Ten sal niet nootsaekelyk wesen getuigen over den Doop te hebben' en

sal een iegelyk tot getuigen worden geadmitteert.
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Conclusie: Getuigen bij het dopen zijn niet nodig, maar wij zien in de akten van de
synoden herhaaldelijk de opmerking dat dit gebruik toch niet te veranderen is en
io dat geval kan iedereen als getuige worden toegelaten. Naar aanleiding van dit
laatste noteren wij uit de 'Redenen der voorschreve kerkelijke wetten'het volgende:
'Van gelyken sal schynen, dat wy alderlei getuigen over den Doop toe laeten, maer
geen minder dringende reden heeft ons daer toe geport, als omtrent den jaere
vijftienhondert tsestig die van Bern daer toe gedrongen heeft, dat sy luiden onder
henluiden en den Papistischen de getuigenisse des Doops gemeen maekten. 'T geen
syluiden om vrientschap te houden onder gescheidenen hebben gedaen, sal ons
immers om eendraght te behouden en te vermeerderen onder die vermenght syn,
vry staen te doen'.
Art.25: De namen van de gedoopten, en der selver ouders, sullen in een publyk
boek worden gestelt.

Conclusie: De doopregisters zijn openbaar.
Art.31: De Magistraet van elke plaetse sal van alderlei questien van Houwelyks
saeken oordeelen, volgens de wetten daer op onlanks by ons gemaekt.
Art. 34: De Magistraten van elke plaetse sullen behoorlyke ordre op de plaetse van
de begravenisse stellen, en daer inne ernstelyk letten op de gesontheit en eerbaer-
heit, en dat alle occasien van superstitien wegh genomen worden.
Conclusie: Zowel trouwen als begraven en ook de registratie van beide valt onder
de jurisdictie van de regering.

- Kerkelijke wetten op last der Staten van Holland ontworpen. 1583 (Hooijer 238-
243).
&rt. 1.7: Doop-Registers. Die naemen van den gedoopten, mitsgaders der Ouderen,
Item den tijt des doops, sullen bij den Dienaeren in seeckere registre worden ge-

teekent, twelck in der Kercke bewaert sal worden.
Conclusie: De doopboeken bewaren in de kerk.
Art. 28: Trouw-Registers. Dat die Magistraten ende Kerckendyenaers respective
een registre houden sullen van die personen, die sy trouwen, ende t selve registre
ende die voorsz. certificaten op t Raedthuys ende in der kercke respective doen
bewaeren tot behouff van den ghenen, die t selve sullen moogen van doen hebben.
Conclusie: De magistraat en de predikant verzorgen en bewaren ieder hun eigen
trouwboek en ook de certificaten dat er elders drie huwelijksgeboden gedaan zijn
varr personen uit een andere plaats of parochie.
Art.41: Begrafenisplegtigheden. Sal voorts die begravinghe der dooden geschieden
by schoone daeghen met alle eerbaerheyt ende stillicheyt, sonder dat er enyge
cerimonien ofte uytwendichheyt sal worden gebruyckt, die tot superstitie, misgeloof
ofte ergernisse soude mogen strecken; (des een yegelicken vermaent wordt, dat het
luyden van de clocken ter plaetse daer het selve gedaen wordt nyet en geschiedt,
omme den overleden daarmede te behelpen, maer ten eynde die ghene, die op de
begravinghe beroupen syn, hem daer moogen vlrnden, ende dat een yegelick van de
verganckelicheyt des levens vermaent synde, hem in tyts tot den doot mach be-
reyden, dat oock die stilswygende gebeden, die by den omstanders worden gedaen,
dewyle het lichaem in der aerde worde gestopt, nyet en geschieden voor den dooden,
maar voor syn overgeblevene familie, ende ten eynde Godt almachtig een yegelick
die gratie wil gheven, om dit jegenwoordige leven te mogen versmaden, ende opt
toekomende hemelsche leven te verwachten.)
Conclusie: Een tijdsbeeld - eenvoud en soberheid bij het begraven.

-Kerkenordeninge bij de E,Heeren Staten van Utrecht Anno 1590 gemaakt en
gearresteert (Hooijer 293 -29 8).
Conclusie: In deze kerkelijke wetten geen enkel voorschrift voor de registratie.
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- Kercken-Ordeninghe gemaect by eenighe Politijcken ende Ecclesiastijcken inden
Haghe, in Februario Anno 1591 (Hooijer 344).
Art, 17: De namen vande Ghedoopten, mitsgaders der Ouderen (zoo veel moghe-
lijck is.) Item den tijdt des Doops sullen by den Dienaren in een seecker Register
worden geteeckent, t'welck inde Kercke bewaert sal worden.
Conclusie: Het doopboek wordt bewaard in de kerk; over de registratie van trouwen
en begraven geen woord.

- Christlicke und Schrifmetige Kercken Ordenung, Om alle desorder voor to
comen, und eenicheyt, rust und vrede inde gereformeerde Kercke, in der Stadt und
Omlanden van Groeningen toe mogen onderholden.
Ghepubliceert ter ordonnantie des wolgebornen Graven und Heeren Wilhelm
Ludwich, Graven to Nassou, Stadtholder etc. unde de Gedeputeerde Staten der
Stadt unde Omlanden voorsc.
Datum Groninghen onder onsen segell den 27 Februarij. Anno 1595. (Hooijer
368-3 69).
Art.32: Het sall oock in dem presbyterio een boeck wesen, daerinne alle de namen
der communicanten geschreven, gelyc ooc in denselven een boeck wesen moet,
daer inne alle saecken, die in consistorio gehandelt gheschreven worden.
Art. 38: De doope sal men op de forme unde ordenunge, de in den Nederlandschen
kercken ordenunge beschreven is, bedenen. Unde sollen de olderen, de hare kinde-
ren doopen laten willen, des dages toe voren, eer de kinderen gedoopet worden, der
kinderen name, ende de geboertendach by den predigeren angeven, und sullen die
predigeren de namen der kinderen, de geboertedach, item of se ehelijc, oft onehe-
lijck geboren sindt, vlitich anteeckenen.
Conclusie: Een van de weinige malen dat ook de geboortedag in het doopboek
moet worden genoteerd.

- Kerkordening van het landschap Drenthe, gearresteerd in 1638 (door de ridder-
schap en eigen-geërfden) (Hooijer 479).
Art.72: De Dienaers sullen oock in het doopen der jonge kinderen gebruycken t'
formulier daervan, staende achter den Catechismo.
Art.73: Wat angaet de Bejaerden die haer willen laeten doopen, sal by derselver
doop gevolgt worden het formulier daervan gesteld in Synodo Nationali Ao 1619,

nu oock denselven Heidelbergschen Catechismo bygevoegt.
Art. 7 5; De naemen der gedoopten, mitsgaeders der ouderen ende getuygen; - Item
den tydt des doops, sullen by de respective Predigers opgeteeckent, ende daervan
een speciael boeck gehouden werden, om aen de successeurs over te langen.
Conclusie: Het woord'bejaarden'wordt in de zeventiende eeuw gebruikt als tegen-
stelling met de jonge kin eren, dus adolescenten.
De predikant houdt het doopboek bij en van de overheid geen woord. Over de
registratie van trouwen en begraven wordt niet gesproken.

4.29
Enkele pogingen v4n burgerlijke autoriteiten in de Republiek der Verenigde Neder-
landen om de registratie van huwelijken, dopen en begraven aan banden te leggen.

- Placaten vanden 20 September 1636. ende 16 October 7642.Teget 't inne-komen
ende verblijven der lesuiten, Priesters, Papen, Monicken, of andere gheordende
Persoonen vande Roomsche Religie; als oock tegens het hertrouwen en herdoopen
der selver: Midtsgaders het Doopen van Vroe-wouwen; bywooninge van Cloppen;
Papistische Voochden over Kinderen geboren van Ouders vande Gereformeerde
Religie; Scholen, Collecten, ende compositien der Officieren (Groot Placaatboek,
deel I, blz. 232-239).
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- Extract uyt de Politijcque Ordonnantie binnen Zeelandt, van den 8. February
1583, noopende de maniere van Huwelijcken aldaer (Groot Placaatboek, deel ll[,
blz. 508-510.

- Placaet, Doodgravers ende Kosters gelast een Lijst van de Dooden alle weeck aen

de Secretarissen te geven, tot voorkominge van de fraudes in den Twintighsten
Penningh, etc. in date den twee en twintighsten Junii 1695 (Groot Placaatboek,
deel IV, blz. 904-905).

- Ordonnantie van het Middel op het Trouwen en Begraven, soo als noch werdt
geheven en gecollecteert, in dato den 26. October 1695 (Groot Placaatboek, deel IV,
blz. 899-901).

- Naeder Publicatie, tot Elucidatie en Ampliatie op de Ordonnantie van het Middel
op het Trouwen en Begraven, in date den derden December, 7695 (Groot Placaat-
boek, deel IY, blz. 90 1-903).

- Waerschouwinge en Publicatie, behelsende het salaris voor de Secretarissen in de

Steden en Dorpen, op het Middel van Trouwen en Begraven, in date den negen-

tienden April sestien hondert ses en tnegentigh (Groot Placaatboek, deel IV, blz.
705).

-Resolutie van de Staaten Generaal, houdende disapprobatie van zekere nieuwig-
heden, die nopens de bediening van den Doop te Sas van Gendt waaren gepracti-

seert geworden. Den 7 October 7768 (Groot Placaatboek, deel IX, blz.218-220).

4.30
Enkele belangrijke zittingen van de Franse Assemblée van 1789 tot 7791.

- 4-5 augustus 1789: afschaffing feodale rechten; publieke functies voor iedereen

- 12 augustus 1789: instelling van het comité ecclésiastique

-20augustus 1789: de Assemblée benoemt de vijftien leden van het comité ecclé-

siastique

- 26 augustus 1789: Déclaration over de rechten van de mens en de burger

-2november 1789: kerkelijke goederen tot nationaal bezit gemaakt; motie van

Mirabeau aangenomen
* 12 juli 1790: Constitution civile du clergé

- 16 augustus 1790: loi sur I'organisation judiciaire; gelast de samenstelling van een

algemeen (burgerlijk) wetboek voor geheel Frankrijk
-3l december 7790: de Assemblée verdaagt de zaak van de secularisatie van de

akten van de burgerlijke stand

- 19 mei 7791: de Assemblée verdaagt de zaak van de secularisatie van de akten

van de burgerlijke stand

- 3 september 1797l. de grondwet, waarbij Lodewijk XVI de constitutionele mo-

narch wordt, beschouwt het huwelijk enkel als contrat social

- 16 october l79l: de Législative nodigt alle burgers en vreemdelingen uit om hun
ideeën te geven over de Code civil

- 3 november 1 79 l: voorstel om te komen tot een wet op de burgerlijke stand

- 20 september 1792l.Wet op de burgerlijke stand

4.31
Het beginsel van het huwelijk een burgerlijk contract en de huwelijksvoltrekking
verplicht tegenover de onpartijdige overheidsfunctionaris wordt in Holland neer-
gelegd in de resolutie van 7 mei 1795; de andere provincies volgen dit initiatief.

4.32
De moeite van het lezen waard is het Extract uit de Notulen der Vergadering van
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den Raad der Gemeente van Amsterdam. Vergadering, gehouden Woensdag den
22sten November 1797,'snamiddags ten vijf uuren; te vinden in Bijlage tot het
Dagblad van Amsterdam, deel V, blz. 59-80.
De gemeentelijke gezondheidscommissie, waartoe de raad op 22 november 1797

besluit, wordt pas begin 1798 benoemd: op 27 februari 1798 vergaderthetAmster-
damse collegium medicum (met het collegium chirurgicum gedechargeerd) voor de
laatste maal en een dag later is de eerste bijeenkomst van de commissie van genees-

kundig toevoorzicht onder voorzitterschap van J. H. van Swinden.

4.33

De Resolutie van de Raad der gemeente Amsterdam van 8 mei 1797 wordt ge-

noemd in de aanhef van het rapport No. XXXIV, maar is niet in het Dagblad van
Amsterdam of in de Bijlagen te vinden.

4.34

L. Heijermans, Handleiding rot de kennís der beroepsziekten, l90S,Inleiding: 'Een
volledig werk is echter verschenen te Leiden bij Joh. Arnold Langerak, van de hand
van een onbekenden schrijver, in het jaar 1724, dat eenige herdrukken beleefde,
onder den titel: Historisse natuur- en genees-kundige Verhandeling van de Ziekten
der Konstenaars, Ambagtslieden en Handwerkers. Mitzgaders der Geletterde.
Waarbij gevoegt is: De onderhouding der Gesondheid van de Nonnen die in
Kloosters leven.
Dit merkwaardige boek bevat eene beschrijving van 42 beroepen. In de 'Voor-reden'
schrijft de anonymus o.m.: 'Als men by een Sieken koomt, behoort melr te vragen,
waar hy alklaagt, en van wat Oorsaak, en hoe lang dat hy al is Ziek geweest en of
hy open Lyv heeft, en wat Spys dat hy gebruikt. Syn de Woorden van Hippocrates in
het Boek van de Qualen; Laat dan mede geoorloft zyn om'er dese Vraag by te
voegen, wat Ambagt dat hy doet. Maar al hoe wel dat dese Vraag tot de Ziekelyke
Oorsaak soude konnen werden gebragt, nogtans aan de selve by insonderheit te
denken wanneer dat 'er een gemeen Mens om te genezen voorkoomt, agt ik zeeÍ
tydig, ja noodsakelyk, dat ik egter in de Konst-Oeffening seer selden zie nakomen,
of indien dat sulks aan den Geneser andersins bekend is, werd 'er weinig agt opge-
slagen, daar nogtans tot dies te ligter Genesing dese Aanmerking geen gering Gewigt
toebrengt'.

4.35

- Instructie voor den Agent van Nationale Opvoeding, waarönder begreepen is de
Geneeskundige Staatsregeling, de vorming der Nationaale Zeden, de bevordering
van het openbaar Onderwys en van Kunsten en Wetenschappen. Nieuwe Algemene
Konst- en Letíer-Bode, yoor meer- en min-geöeffenden. Anno 1799. No. 269,Yry-
dag den 22February; No. 270, Vrydag den 1 Maart.
- Instructie voor den Agent der Nationale Opvoeding, waar onder begrepen is de

Geneeskundige Staatsregeling, de vorming der Nationale Znden, de bevordering van
het Openbaar Onderwys, en van Kunsten en Wetenschappen; gearresteerd by De-
creet van het Vertegenwoordigend Lichaam, den 21 December 1798. Het vierde
Jaar der Bataafsche Vryheid. In den Haag, ter'slands Drukkery. 1799 (ARA
Binn. Zaken voor 1813, inv. 301; Byl. van Rel: 21 Sept. 1799 No. I - Rel.21 Sept.
1799 No. I zelf is de begeleidende brief van de Algemeene Secretaris van het Uit-
voerend Bewind, Den Haag, den 20 Sept. 1799, waarmede deze de herdruk van de
Instructie aan de agent van nationale opvoeding toezendt).
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- verbaal der Handelingen en Besluiten van den Agent van Nationale opvoeding

van den 29 April tot den 31 December 1799.het Vyfde Iaar der Bataafsche Vry-

heid (ARA Binn. Zaken voor 1813, inv. 319; Vrydag 28 luny 1799 No' l)'
- (I. van Heekeren) Rapport aan de Agent van Nationale Opvoeding (ARA Binn'

Zaken voor 1813, inv.300; Rel: 11 July 1799 No' 11. Met tien Bylagen)'

- Memorie van consideratien, geformeerd bij den Agent van Justitie ter voldoening

aan het Besluijt van het Uijtvoerend Bewind van den 25e Junij 1799 nopens het

suppediteeren van een concept voordragt tot het emaneeren van een gepaste wet

omtrend het houden van Registers van alle geboorten, Huwelyken en Sterfgevallen

(ARA Binn. Zaken voor 1813, inv. 300; Rel: 26llulv 1799 No' 3)'

- Concept Voordracht aan het Vertegenwoordigend Lichaam tot het emaneeren

eener gepaste Wet opzichtelyk het formeeren van naauwkeurige registers van alle

ít dezc Republiek voorvallende geboorten, Huwelijken en sterfgevallen (ARA

Binn. Zaken voor 1813, inv. 301; Rel: 16 Augustus 1799 No. 3. met eene bylage)'

De brief van A. J. la Pierre, de agent van politie aar. zijn collega van nationale

opvoeding is gedateerd: In den Haag den 15 Augustus 1799.

- Aanmerkingen op de Memorien van de Agenten op het formeren van geboorte-

trouw- en sterflijsten in de Bataafsche Republiek (ARA Binn. Z.aketvoot 1813; inv.

302; Rel: 8 November 1799 No. 4. met eene bylage). De bijlage: Décret, qui déter-

mine le mode de constater l'état civil des citoyens. Du 20 septembre 1792, l',at

4me. de la liberté.

- Rapport van I. van Heekeren jr. aan de Agent van Nationale opvoeding, 28 Nov.

1799 (ARA Binn. Zaken voor 1813, inv. 303; Rel: 28 Novemb. 1799 No' 4' met

7 Bylagen).

- (J. van Heekeren) Rapport van den Cmmissaris tot de zaken der Geneeskundige

Staatsregeling, omtrent het invoeren van 6EB6ORTE- TROgw- en 5TERFREGISTpns, uit
een geneeskundig oogpunt beschouwd. ln Geneeskundig MaSazíin (1801) le Deel,

2e Stuk.

4.36
De behandeling en het steeds weer commissoriaal maken van het voorstel tot het

landelijk invoeren van uniforme registers van huwelijken, geboorte en sterfte in de

beide Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam der Bataafse republiek in de

jaren 1800 en 1801 leidt ertoe dat bij het tot stand komen van de geneeskundige

staatsregeling in 1804 en de nieuwe constitutie van 1805 de wet op de burgerlijke

stand, die in Frankrijk vigeert sedert 1792, nog altijd geen werkelijkheid is'

Zíttingen Eerste Kamer:

-maandag 25 augustus 1800: missive van het uitvoerend Bewind dd 18.8.1800

No. 117/59 met bijlagen over het invoeren van landelijke registers van huwelijken,

geboorte en sterfte wordt in handen gegeven van de commissie verbeek om advies.

Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaf-

schen Volks, deel IX, 1800 (ARA Vertegenwoordigend Lichaam 9) No' 998, blz'

501-502; Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des

Bataafschen Volks, 25ste Deel, 2de Stuk, Augustus 1800 (ARA Wetgevende

Colleges 636) blz. 1063-1064.

-dinsdag 25 november 1800: verbeek c.s. brengt rapport uit over de landelijke

registratie en de Kamer besluit het rapport te laten drukken en te distribueren.

Dagverhaal, deel X, 1800 (ARA Verteg. Lichaam l0) No. ll24,blz.575'

-vrijdag 5 december 1800: tweede lezing van het registratieontwerp van A. J. Ver-

beek.
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vertegenwoordigend Lichaam, Eerste Kamer, Besluiten 1-15 December 1800 (ARA

Wetgevende Colleges 100) blz. 65 verso.

-woensdag 10 december 1800: derde lezing van en deliberatie over het rapport

verbeek; Kamer accoord met inachtneming van enkele wijzigingen; concept-

besluit naar Tweede Kamer en een extract uit het besluit naar het Uitvoerend Be-

wind.
Dagverhaal, deel X, 1800 (ARA Verteg. Lich. 10) No. 1129, blz.616 en No' 1140-

ll4l,blz.70l-708. NB. Het gedrukte rapport met de modellen van formulieren is

in het concept-besluit opgenomen; vertegenwoordigend Lichaam, Besluiten Eerste

Kamer 1-15 Dec. 1800 (ARA Wetgev. coll. 100) blz.26-36 zoz. NB. Bijgesloten

een gedrukt exemplaar van het rapport Verbeek plus bijlagen met de daarin met de

pen aangebrachte door de Eerste Kamer voorgestelde wijzigingen; Besluiten der

Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, De-

cember 1800 (ARA Wetg. Coll. 643) blz. 434456. NB. Gedrukt gewijzigd exem-

plaar van het rapport verbeek met de eveneens gecorrigeerde formulieren van aan-

gifte en registratie.

Zittingen Tweede Kamer:

-zaterdag 13 december 1800: eerste lezing van het besluit van de Eerste Kamer

dd 10.12.1800 over het invoeren van landelijke registers van huwelijken, geboorte

en sterfte; het besluit inclusief het rapport Verbeek wordt in handen gesteld van de

leden Van de Kasteele, Cramer en Busch om advies.

Besluiten van de Tweede Kamer en Decreeten van het Vertegenwoordigend

Lichaam des Bataafschen Volks, deel XXIX, December 1800 (ARA V/etg. Coll.

690) blz. 288-311. NB. Het bij dit besluit gevoegde rapport is het door de Eerste

Kamer gewijzigde rapport Verbeek met de formulieren, hetwelk in zijn geheel staat

afgedrukt in de bijlage 3.

-dinsdag 16 december 1800: tweede lezing besluit Eerste Kamer dd 10.12'1800'

houdende bepalingen tot het aanleggen van registers van huwelijken, geboorten en

sterfgevallen.
Besluiten Tweede Kamer, Dec. 1800 (ARA Wetg. Coll. 690) blz. 39E en 400'

No. 13.

- vrijdag 19 december 1800: derde lszing van en deliberatie over het besluit van de

Eerste Kamer dd 10.12.1800 betreffende de registratie; het advies van de com-

missie Van de Kasteele wordt afgewacht.
Besluiten Tweede Kamer, Dec. 1800 (ARA Wetg. Coll. 690) btz. 478.

- woensdag 15 juti I 80 l: P. L. van de Kasteele c.s. exhibeert een declinatoir rapport
over de registratie; geconcludeerd wordt het rapport te drukken.
Dagverhaal Vertegenwoordigend Lichaam, deel XI[, 1801 (ARA Vert. Lich. 13)

No. 1371, blz. 81.

-dinsdag 21 juli 1801: distributie van het rapport van Van de Kasteele.

Dagverhaal Verteg. Lichaam, deel XIII, 1801 (ARA Vert. Lich. 13) No. 1374,

blz. lll.
-woensdag 22 juli 1801: deliberatie over het rapport Van de Kasteele; het be'
treffende besluit van de Eerste Kamer dd 10.12.1800, waarin het ontwerp van Ver-
beek voor het landelijk invoeren van registers van huwelijken, geboorte en sterfte
wordt aangenomen, wordt niet bekrachtigd en met de redenen van weigering aan de

senaat teruggezonden.
Dagverhaal XI[, 1801 (ARA Vert. Lich. 13) No. 1372, blz. 96 en No. 1376, blz.
122-126. NB. De laatste bladzijden bevatten het gedrukte rapport van de com-
missie Van de Kasteele.
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Zittíngen Eerste Kamer:

-vrijdag 24 juli 1801: het decreet van weigering der Tweede Kamer dd 22 juli
l80l wordt gelezen en in handen gegeven van A. J. Verbeek, de maker van het
omstreden ontwerp van wet op de landelijke registratie van huwelijken, geboorte
en sterfte in de Bataafse republiek, om advies.
Besluiten der Eerste Kamer, 36ste Deel, 2de Stuk, Juli 1801 (ARA Wetgev. Colleges
658) blz. 943-944.
Nota bene. Op 16 october 1801 treedt de nieuwe staatsregeling voor de Bataafse
republiek in werking en hoogstwaarschijnlijk door de wisselingen in het algemeen
bestuur de komende jaren - 1805 raadpensionaris, 1806 koninkrijk Holland, 1810

inlijving, 1813 bevrijding en koninkrijk der Nederlanden - komt Verbeek met zijn
plan voor het invoeren van uniforme registers van huwelijken, geboorte en sterfte
eenvoudig niet meer aan bod! In alle portefeuilles welke de notulen bevatten van
de vergaderingen van het Wetgevend Lichaam van november 1801 tot de laatste
zitting op 30 april 1805 (ARA Wetgevend Lichaam 1-23) wordt met geen woord
gerept over de registers van huwelijken, gebooÍe en sterfte en ook niet over de

volkstellingen.

4.37
Het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland, wordt ingevoerd met
ingang van I mei 1809 krachtens het besluit van 24 februari 1809 - BESLUTT, vast-
stellende de Pointen, welke bij de dadelijke invoering van het Wetboek Napoleon
zullen worden nagekomen. Gegeven den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Volle-
dige tekst van het besluit in J. van de Poll, Verzamelíng vaderlandse wetten en be-
sluíten 17 98-18 10, Amsterdam I 840, blz. 43 4436.
Op 20 september 1809 volgt een nadere regeling van de vorm vaÍl de akten van
o.a. de registratie der huwelijkse voorwaarden - BESLUTT, houdende daarstelling
van Voorzieningen tot wegneming van eenige twijfelingen en zwarigheden, ont-
staan door de invoering van het Wetboek Napoleon, voor dit Rijk ingerigt. Gegeven
den 2Osten van Herfstmaand 1809. Volledige tekst in J. van de Poll, Amsterdam
1840, blz. 450-452.

4.38
Het Keizerlijk Decreet van 8 november 1810 geeft een bladzijdenlange opsomming
van Franse wetten, die behalve de vijf codes m.i.v. 1 januari 1811 in de ingelijfde
departementen aan de linker Rijnoever (Zeeland, Brabant en het land tussen Maas
en Waal, ingelijfd 24 april l8l0) van kracht worden. Daaronder is een aantal uit-
voeringsbesluiten, van belang voor de registratie van huwelijken, geboorte en

sterfte. Het besluit van 6 januari l8ll verklaart alle in bovengenoemd decreet ge-

noemde wetten executoir voor de zeven noordelijke, gewoonlijk genoemd de Hol-
landse departementen. De Nederlandse tekst is ontleend aan de tweetalige wetten-
verzameling van J. M. Kemper, de Code Organique des Départemens de la Hol-
lande,DelaHaag 1812.

Voor het vergelijken van de Republikeinse met onze kalender raadplege men de

Overeenstemmingstabellen, afgedrukt aan het einde van de Préface van deel I
van J. B. Duvergier, Table des loís etc., Paris 1834.

-3.1.1802-Het advis van oDzen staatsraad van 13 l.livose jaar 10, aangaande de

verbetering der registers van den burgerlijken stand, waarin misslagen, uitlatingen
of valschheden mogten zijn ingeslopen (Bull. [I-225, no. 2058).

-21.5.1802 - Het Gouvernements-besluit van I Prairial jaar 10, wegens den huwe-
lijkszegen, gegeven door de rabbijnen (Bull. III-191, no. 1597) - De rabbijn mag de
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huwelijkszegen alleen geven aan diegenen die hun huwelijk hebben laten voltrekken
door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

- 3.1t.1802-Het advis van onzen staatsraad van 8 Brumaire jaar 11, goedgekeurd

den 12 dier maand, wegens de inschrijving op de registers van den burgerlijken
stand van die acten, welke binnen de voorgeschreven termijnen daarop niet mogten

te boek gesteld zijn (Bull. ilI-225, no.2067).

- I .4. 1 803 - De wet van I I Cerminal jaar 1 1, wegens de vóórnamen en verandering
van namen (Bull. III-267, no.2614).

-9.6.1803 -Het Gouvernements-besluit van 20 Prairial jaar 11, wegens de wijze
van afgifte der huwelijks dispensatien (Bull. [I-285, no.2792).

-7.4.1805 -Het advis van onzen staatsraad vaÍ 12 Germinal jaar 13, door ons

goedgekeurd der 17 daaraanvolgende, wegens de geldige bewijzen, om van het

overlijden der militairen te doen blijken (Breukelman, 110, no. 672).

-23.7.1805 - Ons Decreet van 4 Thermidor jaar I3, aangaande de authorisatie der
ambtenaren van den burgerlijken stand, opzigtelijk de begrafenissen (Bull. IV-52,
no. 865).

-21.9.1805-Het advis van onzen Staatsraad van 2-4 Complementaire jaar 13'

omtrent de noodige formaliteiten ter huwelijksviering van militairen, verblijf
houdende op het grondgebied des Rijks (Breukelman, 114, no. 708).

-4.7.1806-Ons Decreet van 4 Julij 1806, aangaande de wijze van vervaardiging
der acten, waarbij de ambtenaar van den burgerlijken stand doet blijken, dat hem
een dood kind is vertoond (Breukelman , 126, no. 789).

-12.7.1807 -Ons Decreet van 72 Julij 1807, wegens de regten, te innen door de

publieke ambtenaren van den burgerlijken stand (Bull. Iy-152, no.2567).

-2.7.1807 -Het advis van onzen staatsraad van 6 Junij 1807, goedgekeurd door
ons den 2 Julij daaraanvolgende, omtrent de extracten der registers van den

burgerlijken stand, afgegeven door de geëmploijeerden der Mairie, gequalificeerd

als secretarissen (Bull. IV-150, no.2554).

- 20.7.1807 - Ons Decreet van 20 Julij 1807, aangaande de alphabetische lijsten der

acten van den burgerlijken stand (Bull. IV-l54, no. 2613).

- 4.3.1808 - Het advis van onzen staatsraad van 23 Februarij 1808, door ons goed-

gekeurd den 4 Maart daaraanvolgende, over de manier van overschrijving der
vonnissen, behelzende verbetering der acten van den burgerlijken stand, en van

afgifte der verbeterde akten (Bull. IV- 1 84, no. 3 I 73).

-30.3.1808-Het advis van onzen staatsraad van 19. Maart 1808, door ons goed-

gekeurd den 30 daaraanvolgende, omtrent de gevallen, waarin de verbetering der
registers van den burgerlijken stand door de regtbanken onnoodig is (Bull. IV-188,
ro.3254).
-7.5.1808 -Onze beslissing van 7 Mei 1808, over het huwelijk van den oud-oom
met de achter-nicht (Breukelman, 151, no. 939).

- 16.6.1808 -Otze decreten van 16 Junij en 28 Augustus 1808, aangaande het

huwelijk der militairen in activen dienst (Breukelman, 151, no. 943).

-28.8.1808-Onze decreten van 16 Junij en 28 Augustus 1808, aangaande het

huwelijk der militairen in activen dienst (Breukelman, 153, no. 957).

-3.8.1808-Ons Decreet van 3 Augustus 1808,'t welk op de Zee-Officieren enz.

toepast de verordeningen van ons Decreet van 16 Junij 1806, betrekkelijk het
huwelijk der militairen in activen dienst (Breukelman, 153, no. 954).

- 21.12.1808 - Het advis van onzen Staatsraad van 22 November 1808, door ons
goedgekeurd den 2I December daaraanvolgende, omtrent de vereischte formali-
teiten voor het huwelijk van afgedankte officieren (Breukelman, 156, no. 980).
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Bijlagen





Bijlage I

De Franse wet op de burgerlijke stand. Het decreet van 20 september 1792 is een

moderne instructie voor de registratie van huwelijken, geboorte en overlijden en

een schabloon voor de Nederlandse registratiebepalingen

Uit Duvergier, Collection complète des lois, deel IV, Paris 1834

{8, ÀrsrilliÉr r,*crsrAtrvl. - 10 SEPrrrBRÉ r7gr.
enhns de mariogcr :ubdqucu, les enfgí direclotrts, dans -les quinzeprcmierrjourrcnhns de n0ri0Bc! lublaqNu' l$ enfgí direclolrflr danó l$ quinzoPrcmrerrjoult
der diíÍérens lits uccóderonl en concuryíce, du mois de décembre dc chaque ennée ; ib
cl Dar óeales DoÉions.

C. rcï épo'ux divorce ayant

hauds avrntaces. nour cagí de mrriige , irict , ou, à son défaut , par un des membret

{ue ne le peurint, 'seloq7Íí lo-is ' ler époux du directoire, suivant l'ordre de la liste. .,Ëue ne le murint. 'selon líí lois. ler éooux du directoire, suivant l'ordre de la liste.
Jeufs qui sle remarieny/ínt enfans. - .' - . 3. Les actes .de naisanee, mariage et dé-

9. Lös contestadgírólatives au drcit-des cös seroot écrits sur les regislre doublo,rèlatives
éoóux d'aroir unaínlusieurs de leurs enfaos de suite et sans aucun blanc. Ls renrois et
à'leur charge7íconiiance, elles relatires à ratures seront approuvós el signésde la mème
I'educatioqf,ux dmits gt intérèts de ces en- manière que le cörps de.l'atte: rieu n'y sera

fens, silí rnrtéir deient des arbitres de óoit par àbréviation, ni aucue dats misa
famill/et lei jugemeu rendus en_ eette ma- en cltiflres.

iémnt, 'en" 

"m 
d'appel, erécutér mr 4. Toute contra§ution aux dispositio-ns da

d'amendè pour la preJ"ière fois, de tingtli-

ci Dar óeales Dorlions. , semut cotés par premier et dernis, et Parr-
i- Lei éooïx divorce ayant zfifanr ne plrós sur chaque feuillet' le tout saDs Írai3.

poriront, in ee remarianf,,,,!írc de.plu irqrle présidént,rl"e I'adminirtratioodu,dis'

ro-,5 s!!Írrur r79r. - Ddcrct qui dé- vresd'ameride en càsderóciilivc,etmèmó-des
t..minc lc modc rta tíostrtcir;Ji.r "i'lr à". peines portées par le Code pénal, en cs d'al'
citorcu. (L. rr,5or; B. r{, ro59.t.uiÍ.) térationoudefaux,

ïoJ.loisdorg:r{o{crrr..5.Itestexoressémentdéfeadud'écrireet
rr,^nyr!! r79t i do r, ^"rr iïJr'?ï'of ïe,si6-oer,.mï.ucuncm'les-actes-urfeuille
r!oii^! rn r; do 7 vrmlrrerr r''rl' i.V\; rolaàtes, 1 peine de 

"e"!-li"*: 9 i9t-"q?j
Codc ciril. de dBtltutlont et de prrvatloot pendaÀl olx

Tr"r! r.r. Dcr of[cicrr pubric. p.. qoi rronr liii.u" 
t" qualité et de dmits de citoyea

lcnus I.i rcgirtrcr d.r n.itsrscrlr msi.gcr 6. Lcs acles contenus danj caregistres.
Gl ddc't' - 

"t l"*it.uii. qui 
"rr 

seront délivró"faoot
Art. r.'. Let municiprlifér recrEoDt et foi ct preute, eu justice, des nairuce, ml-

onrenmnl à I'avenir'ls act« destinés à rrages et decet'

"o*ur"iÉ "ii*i*à, .";"i.-r "iàatr. 
- 

--?; .r*" ït": lli seront imcrits dare le
r. Is mocilménéiaur dis ;;;";;;"" rcgistrcs ne serout point rujeu au droit

noEo6oot parmi"leurs menrbrer, suirant dcrrrc;r'trcmcnt'
Itreoduc et lir popularim dea [;,' ;;; ;; , -8:-!"I 

l:: !l]il* premiers.lours du mois

piuii.,* p.*oL,i* lui r".oot ;Ë;;;. i; dc 
"ianrier 

de 
"hu1:,:.:i':" '. 

il :l'" r"it 
I _à

ies fonctioïs (r). la hn,de ehaque rcgrstre' une. tabte Ptr oF
3. ls noÀíoatims reront faites nrr la dre alPhabetlque_des act§ qur y seront c!n-

voic du rcrutin. a. à le olumlité absoÍuc ds lenus'

,ïtr;}iji"1;'l;"i;r'bi;Ë;;i "-ftËó".:- 
e. Dans Ie mois suivant, les municipalità

a. Èh cas Íabsence àu emnèchemeni lóoi- !.eront lenues-d envol,er au drreftorre dc leu
time de I'oílicier oublic chaïsé do ,*"rii" drstrrct I un des Ngrstres doubl€3--
Ë'-""t".'aï-ÀË*ïr.ï. iiii,"ï 

"ï-aiè" 
."ï ro. I*s dirrtoires de district vériÍicmt i

;;;;;rË;-;;; Ëri"ilïàïLi,i-àiirii"ï 16 actes oot étó dressb et les resistra terur
nunicipil. ou'8, ,o aurre mlmbredu con- dans lcs lorme3 prescrltcs'

"iifirïtiJr, ,: [,ai"-,i"- i" ËiË.' .# ,?ïi:"]:ïJï,àXïJïi;lï,,;i*i
Trtrr II. Dc re rcruc cn rrépór d, rcsirrrcs. ::i,ï:rl ïi;:rrï_ï',,:ï*",:,Ë,iH.llàï

Art. ri'. Il y aura dans chaque municipa- des dirrctoij.es de district.
Iité trois registres pour constater, l'un les rz. Ces reqistres sororrt dó1»sés €t conser-
Drisroces,I'aul,re le mariages, le troisième ri's arrr arcliir,,s des directoires de d{rrte
ler dmès (:). ruext.

2. L6 trois registm rerout doubles, sur 13. Les autres registres doubls rermt dí
papier timbró, founis eux fraic de chrq-ue posés et moserrés aur erchives de muricipa-
dLtrict, et envoyér rux municipalités per lcs litós.

(r) Lcr rgcnr nitioDrut dcs coaooncr att-
rricnt pl qorlitd pour rcccmir lc. rclesdc h.-
rirgc {r drcc,obrc r8o7; Crss. S. 8, r, r{:).

§our l'copirc dc cctlc loi, lcr r6cnr diplooe-
liqucr Írrngrir u'col po cu qurlitd perr cclébrr
tr pryr dtran3tr lc mrrir3c cotro uD fÍrnr{ir.t

nnc itrangirc ( ro toril r8l9i Crs. §. 19. r,
lzt I

l/oy,lois dr rg vcnlo..rn 4, rrt. rz; do 16
frimrirc ro 8; du z8 pluviorc ra Er [], tl
cl 16; do 18 llordtl t[ to.

(z) 7or, loi dr rE 5crmiorl a to. tl,55.
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AlsrfÉlr Llottitr§!.
rl. Lé PÍ{ctrcurt-genénur+yndicr ila

déorrtemeu scÍoot cbrrsér dtt deDonor:
tio'n et pounuiles, eu or-dc coniraïcntion
ru nÉrdnt dà'ret'

i5. Tous les dix anr, Ier irblcr rnnuellcr
fritc à la 0n de chaque regirtrc rmnt re
Íondues dans une sole: néaËnoinr, pour d&
lcmin€r une énoouc fire et uniformc, la
première de cr iebler générala ren faite en
rt@.

r6. Cetle table dócennale sera mire rur un
registre sépué' tenu double, timbÉ, otó
cl oaraolté.

r'7. L'un der doubles de ro rtgirlres rerl
cnroyé, dans Je-quinzc. pmmien jourt dt
&orr da nal d€ ll onaeEe ennee! lux or'
rcctoires de districts, et transmis daro lcnois
ruirrnl ur le ou.ureur-syodic au dimtoire
du dópirtem.ït, pour ëirc plrcé d.ot lc
Dème déFrt (r).

r8. Toutei mmnn6 sotrt autorisées à 50
hire délirrer ter ertrrits des acter de nais-
rnce , msriagp et dócès, soit sur les registres
cooserrér arix archives des municipalitds,
roit sur ceux déposés aux rrchiver des dépan
l@ens. Les crlr8it! deïmDl é|rc 3ur papi€r
timbré; ils ne seÍonl pas sujetr au drcit d'en-
retistremrni (2).

i9. ll ne seli payé que rir sous pour cbr-
quc crtrait de! teles de uaisnce, détat et
publicrtion rJe mriage, et douze su! Pour
ahaque extÍait dts aètes de mariage, noo
compris le tinbre (3).

ro. Les ertraits demandés sur les regislres
ouranr seront délirrés par celui qui sera
chargé de les tenir. Après le dót,öt, 16 cx-
tÍrits- §eroot erpédiés pàr les secrétaira-gref-
Gen de municipalrtéi ou des départemenr.

2r. Les regislres courans seront teDus par
celui qui sera chargé de lcceroir les actts;
il en rèooodra.

rz. fianr les rilla dont l'étendue et Ia po
pulagion erigent qu'il y ait plus d un officier
publie chargé d€ constater les naisances,
mrrirgcs et décès, il sera fourni trois regis-
lrcs doubles à chacun d'eux i ils oeront telut
de re couformer aur règles ci-dersur pre*ri-
ler.

Trrrr IIL Nriunccr.

Àrl. r.'. Let act€J de naissauce seront
lressés dans les ringt-quatre heures de Ia
déclaratiou qui sera faite par les personnes
ci-aprÈs désiguées, asistées de deui témoins
dc luu ou de I'autre sexer patens ou Don
pmens, àgés de ïiogt-un ans.

- m írrtrurrr rrgt. {it
,; E[ quèlquc lieu que le Ícooc neriéc

rccouche, 3i rotr nari cat préacnt ct Go ólrt
dhgir, il Érr tenu de fiiph decltatio-

3. Lorsque le mrri 3cra rb*Dt ou ue I outn
rgir., ou que la mèrc ne-rra prs .meriéc,le chirurgien ou h rage-femme qui euront
frit I'emouchemcnt lemnt obligér de dmlr.
rer la nai*rance.

4. Quand une femme rcouchem, rcit
dlus une maison publique, roit denr le mri-
ron dhutrui , ló pemnnc qui commaderr
drm cette mairon, ou qui cn run h dircrr
lion, rera teuue de déclercr la nriuocc.

5. En cas de contrav€ntior rur prtc{dcor
articler,le peine cootrc ks pcmn-oa cbrr-
géer de faire la dehretion rèn de deur noir
ile prison; cette peine rere pourruiric ptr lc
pnocureur de le comune dcyrnt lc tntund
de police correcliooelle, suf lcr pourruitcl
crióioeller eo car de rupprruiod, olèro-
ment ou défaut dc mprérentrtion dc I'ahnt.

6. L'enfant sera porté à la mrigon coo-
mune, ou aulre lieu public rmaDt rul aóan-
ccs de la commune ; il sera pré*nté à I'oí6-
cier public. En crr de 1ÉriÍ iorninenl, I'oÍ-
ficier public sera tenu, iur h Équiritio qui
Iui cn *n faite,, de re tnos.poricr dur'le
Dolton Ou Serl lC nOUvCAU-ne.

l. Il dmlamtion contiendn le iour-
I'beurc et le lio de la naimrce, le dérigui
tion du sexe dc I'enfant, le pÉnom quí lui
rcrr donoé, lcs prénoms et nöns dc sà rÈra
et mère, leur proíession, leur domicile-, lcs
prénoms, noms, profcsion et dooicilc des
témoin!,

8. Il !.ri de ruite dressé rcte de c.uc dó-
claration sur le rcgistre double à ce dertinó;
cet acte terÀ signé par le père ou rutË Í'a-
sorrrres qui auronr lait 18 déclaration. Dri 16
tómoin! ct par l'ofíicier public ; si aucirn des
déchrans et témoins ne sait ou ne peut ri-
guer, il en rcra fait mention

9. En ras d'erposition d'enfent, lc juge.Cc-
peir ou I'oflicieide police qui eo ir"i éïa itr
truit sem teuu de 6e reodre sur le lieu dc
I'exposition, de dresmr prmà.verbrl dc l'é-
tat de I'en[0nt, de mn àge apparent, der
marques extèrr€ur€st vèteEeos ct autreS iD-
dices qui peurent éclaircr sursrDa;salDoe:
il recerra aussi les déclamtionr de ceur aui
auraient quclquo eonndssances relativi i
l'erporition de I'enfant.

ro. Le jugode-paix ou l'ofÍicier de policr
sera tenu de remettr. r dam les vio6-{urtre
heures, à I'oÍíicier public, uc eí1Éfutioa

\,1 frl. rrrótd du r5 rcaddmidrc rn 9 cl
d(rct du uo jurllrt rEo7.

- ()Lrs oÍficic.s rlc l'drer citil n. doiÍcnt prri
dur lr délivrrncc dcr crqídiriorr do ectci dé
ralÍ.rGa rlíÍiauÍ! I h ioi dc to r.ptcDb..

t;gr, om.ttr.. I. mcntion du brptlnc (rr rnil

l'3:ï.ïl'àï *.*li;Ël'; ii ; ;.1;,Íljuillci rto7.
(!, fol. dactca dr rr juillct r!c7.

7rt
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4c4 rrstxrlÉt taarf,arrlL ! ro atttlrllÀr rrgr.
dc co Dr,or*r-rcrbe}, qui rere trenrcrit rur lc
rccirtie double des adtes de laisenee.-rr. L'of6cier priblic donnera un nom à
I'enfaot, et il scra pourvu à sa noumiture et
I ron enlrelien, suivmt le lois qui seront
mrtérs à ct eÍfet.
' rr. ll estdéfcndu aux of0ciempubliod'in.
rérer par leur propre fait , daur Ía rédaction
ds act$ , et sur lés regittrer, aueune clause,
note ou ènonciation autre oue cells conia
rue aux delamtions qui leïr seroot faites,
i peioe dc destitntion, qui rera prcnoncëc
par roie d'admihistration, par lei directoi-
rei de dóparlement, sur la di.nonciation soil
des partia, soit des prmureum des commu-
D.s ou pmrurrun-syndics, et eur la requisi-
tion ds prccucurr-géoéraux-syndies.

r3. §i, entórieurcmeot à le publimtion de
h pràcote loi, quelques penönne avaient
néglige de faire mnstaier h naissnee de leurs
enfang daor ler forms usitées, elles seroot
t€nue., drnr la huitaine oni suivra ladite ou-
bliorion, d'en faire la ddclaration, coofor-
nóment ru:r dirporitionc cid$sus.

Trrrr IY. Mrtiego.

Src"ror It'. Qualitls cl oaötioas aquircs put
loitoir coilfrcrc? tuio6. (tr.

ArL ,-. L'lgc reguir pour le mariage esl
quinze am révolus Jnui les homei, et
treize ans révolus pour les Íilles.

z. Toutc persoirne saa majeurc à tiugt-
un ru accomplis (r).

3, Ler mineum ne pourroht étrc mariés
rtnrlecons€nteoeot de leur Ère ou mère, ou
plreG r ou voioinr, ainsi qu'il va étre dit.

ó. lf coBentem€nt du 1Ère sem suÍfimt.

6, §i le gÈrc et nron ou lotor{it, l. coa.
r€nlenent de la mère suÍíirr égalemenl,

6. Dans le ear or\ la mèrc s;mit décédée
ou en interdiction, le consentement dB cinq
plus proches parens patemek ou materoeli
Era necessrre.

7. Lorsque- lcs mioeurs n'auroot point dc
DareDs, ou n'€n auront pas au nomhre de
öiuq drus le districl, on i rrrpplééla par des
voisinr pris daus le lieu ori les nrineurs 3€ront
domiciliór-

8. Le parens ct les voisim, asemblés dans
la maisoà commune du lieu du domicile du
mineur, délibéreront à cct ógard, devant le
mair€ ou un autre officier muuicipal à l'ordrc
de la liste, en présence du 1,ruumur de la
commune.

g. Le consetrtem€nt sera douné ou refué,
d'aorèr la maiorité de suffraas.

io. Toute ir.monn" eng"géï dans les tiens
du mariage n1 peut en óniracter un smoud
que le prmier À'aitété disous mnformèmelt
tux lor!-

rr. Le mariagc est prohibé entreles Pr-
reus Dslurels et lógitimes en ligue diretc'
cntrc les alliés daos cetle ligae, et cotre le
frère et la seur (3).

rr. Geux qui sont iucapables de consente-
ment ne peuvenl se marier (4).

r 3- Les mariaees faits contre la disoosirion
dcs articles prédédenr seront nub et'de lul
effet (5).

Srcrro! II. Publicelion.

Art. r.'. Les personne! majeures qui vou.
drcnl * Darier seront tenuts de faire oublier
leun promeser réciproqua daos le lieu du
domicile ectuel de chacuue des parties. Lcr

(r) Err nleblo Ic n*irgc d'ua Fnogrir
Gollrrclé a! pryr dtrrogcr, cl .aor aotoÍi..lio!
d. .on gour.Ínrncnl. dcpuir le loi do ro rp-
t.EbÍ. t7g. (Codrcivil,rrt. r7o; r6joio l8z9;
Cro.§ :9, t, 16r; D. tg, r. t7a).

(r) Unc proocrrc dc medrgc p.!t èirc .ti-
poléc prr uo aeicur d. yingl-u! tar, ur lc
conacnl.Eatrt dc rcs pèrc cl oèrc.

Il prcmcgc pcur élrc rlipuléc p.r utr li.rrr
r! lom du folur dpour (6 rorit rEo6; Niacr,
§. 6. ,. 476).

l'o1 loi dr 3r jrrvicr r791.
lr, fqt. loi do e5 Íructidor rn {. I
(4) Lc mrrir[c conlrrctd denr I'dtilngcr pr

ro éoi3td. du..nt h mo.l cirilc, trrrl rimph-
a.nl ih.Íftad drnr lc pr;r dc l'dmigré du-
!.!l É prorc.iplion, ou bicn crt-il nul rrdicr-
lamanl, dG tcU. aortc qo'rprèr lr réintdlrat,on
dc l'dmigrd, il nc puirr produi.G l.r .Íi.t. (i-
tll.r pe bèma pour I'rvcn,t I

7o7. l'otd.dc r639...t.5.t6,-Lr loidu r8
orrr 1791.-Lcr.rt. :5.1 rt7 du Codc ciril.

ïoy-,ittcc|c iDportanlc qu.ttionr una cu!-
.Elt.tion d.l'lréré. cr rianéc p.r MM. Toullicr,
llrlbrbc, Oorbièrc, Grsé,'crc. (s. ro, ,;

t t 7 ) ; .ll. r dtd rdroluc frtorrblocat pour l'a-
oirré prr h coor dc Lidgc lc 5 mcrrirlor en r3
\fo7. S.5t r, 66); orir cllc r étd jutdc contrc
l'émigré lc r6 mri rSo8 prr lr Cout dJcemrion,
rut fcr conclurionr dc M. Mcrlin ( l,oy. L E,
tt t9r). L...tt.uÍ.liot . dÈ néc.r.i..;rnt ir-
oucr bceucoup lur calla qucrtiol. roy. h coa-
rullltion prdcitéc.

(5) Pour qu'ur mrrirgc roit veleblc ct pro-
duisc cffct. Í.l.tivcmcrl I l. .ucccsihilitd Dir
dcs épour cntrc Gux, toit dcr cnÍror itrr du
neriegr, il .uÍil qu'il .it aré cdtébrd .uiÍ.!t
lcr Íurmcr prcrcritet; pcu impnrtc qu'rl eir dré
l.nu r..8. - L. décl.Í.lion dc 1639 rur lcr
mrrirgcr rccrctl . élé .lrÍocd. prr h loi du to
..p1. r?9. (rG plur. rn r3; Cesr. S.5, r, Er).

Sour I'cmpirc dc ccll. loir l'épour p6qt111
dcrnrndcr le nullité du nrrirtr. cncorc qu'il
c0r dtd suivi dc cohrbitrtion cl dG r.trÍcrtion (a
dcccm!16 1169.63sr. S.8. r, r.{o).

On rc pourrit qilcÍ.1l.Í lct rctcs d. l'dl.l ci-
til rprèr cinq rn3 I compt.Í du dccèr dc cc-
lui euqucl iL !. Írpport.i.nt 1r3 rorit I8o6;
Prrir. 5. 7. ,r gír). 

- Ju"é .n r.!. conl.ri.c
(l{ roddmirirc ro ro; Cr.r. 9, r, 1,6!).
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promessesdes.personDesmiDeurrlscrontpu. 4. L'àcte d'oppocition en conlicndra ler
blrees daDs celur de leurs pères el méres, etr motifs, et sere signó prr la nartie oDDosnte -
si ceux-ti sorrt nork ou interdits, daro celui ou par mn fondÉïe órocurdtion co&'lale..ri
oi rra lenue I'memblée de fanille requise l'original et sur la cripie. Il seia donnó càpià
pour le mariage--des mineurs (r). - 

des [rocurations cD'tète de celle de I'op1o-
z. Le domicile, relativementau mariage. sitioir.

cst fixé par une.habitation de six mois diri 5. L'acte rl'opposition sera signifié au do-
le mème lieu (r). micile des nartË et à I'ofíiciei oublic. qui

3. Le mariage sera preédé d'une publica- tnettra son'uira sur I'orisinal-
tion faite le dimanche, à I'heure de midi, 6. Il Eera fait une meítiàn sommaire ds
deuDt la porte extérieur.e et principale de la oppositions , par l,of6cier public, rur lec re-
matson commuaer par I'officier publie-: le gísiresdes pr$licatioos.
ma.age ne pourra,étre contracté que huit - 

7. La raridité de l'opposition sera iucée cn
Jourt aPres cetle publrGtion. nremière instance oai Íe irrcede-neí àu do-

4. Il 6era dresé aete de cette publication ;nicile de cerui contie leqriel'l'opp,isirion auir
sur. un registre particulier à ce àestiné; ce été formée; il v rera stitué da'ni trois ioum.
regisl re ue sera pas tenu double, et sera dé- L'appel rera poïté au tri bunal du districí, Hu
posé, Iorsqu'il sera fini, aux archiyes de h qui ies partiis soient obligées de se pÉsearcr
DuurcrPalrle. au bureau de conciliation: le tribuael oe

5. L'acte de publieation contiendra les prà noncera loomaircment et dent le huitiine.
Doms I noms , profesions et domicile ds fu- Le dólais, soit par*detrot le jugtJc-peir,
lurs.epoux , -ceux de leure pères et mèr6, et soit par-deïant le tribuaal d'rppel. ne pour-
Ies Jour el hcure de la publication; il sera ronl étre proroges (3).
Ersné par I'of0cier publid. 8. Une expi'dition des jugemenr de main-

6. I'n crtrait de I'acte de nublicatiou rerr ler'ée sera remise à l'oflicier public, qui en
ef6ché à la Írorte de la ma'ison commuoe. fera mention cn marEe de celle des oipori.
daus un tabliau à ce destinó. ' tiong sur le registre des publicatioro. "

7. Dans les tillesdont la population excèda 9. Toule oppositiom fomées horr les cre,
dix mille ames , uo pareil àbieau sera Gn ou- les fomes, et pàr tout6 peronoes rulres que
tre placé sur la principale porte du chef-lieu celles ci-dessus désigaées, sercot rcgardèa
der sectioos eui lesquelleí le futurs éoou co@ocDoDavenu6,etlbfÍicierpublicpourrr
habiteront. pa$er oulre à I'ac,te de mariagö; maii, drnr

§rcÍroi rrr. olporirionr. lï.a:,-!:_Íg*_"-t-":-d-:::1ry,-11:jLl."
Art. r"'. L$ personnes donr te colsctr- tïïÏ,ïï,""ïïï;ï,P"ï,1ï"i:'"i::fPf.ïi;

temeot €st requii pour les mariage des mi- livrer d'aoeade, et de tous doomrtet ct in-
neurs Pourrout seules s'y opposer. térèts.

,t,il"ïïït-:tl,t"i::::ilïï,"j".l'-Y"P-l?: srcÍ,or rv. Dcr íormcs.inrrinrlqu4 dc l'rcrcàïï,iriJiiïiiï$1il"i,ïlöflïi"ïï;,ïïï dc mrrirs,.
Darlage arec I unc d€s parties. Àrt. r.r. L'acle de muiaqe sere reeu dau

3. Dans le cas de dómence des maieurs - la maimu commuoe du lieri du domiïile dc
lorsqu'il n'y aura poiot eocore d'interJicriou I'une des parties (4).

!!!l1oncee, l opposition dc deux parens sera r. Le jour oir les parties voudront coDbrc-admrse. ter leur-mariage sèra par elle désigoé, a

(r ) Il n'dtrit pts ndccrsrirc. I princ dc nul-
litd : r-' qu'rn marirg. (.hlrc minàurr) Íirt pré-
cédd dc.prLlieet:qniru licu de le cdldt,rlion;
eo quc l'rctc du mrrirgc contint lr mcntion do
donricilc tt d. l. pÍof.s.;on dcr témoins: lo ouc
lout lcs témoins du mrrit6c fusscnt du scxc mirs.
culin

./o!. lc dé*ct du er germinrl en : (:8 ío-
r..l .n I I i C.rs. S. 3, 2, 5t8).

- (r) Lc mrrirgc contocrd sans publicrtior dc
brns, r.cc lc concuurs .culcmcnt dc rJeux td-
mo'nr.,derr un licu uir lcr cp.,ux n'rtricnt per
trx moar-dc rlomicilc, n'crt pr nul (rz preirirl
.o tt i C.r!, S. I, r,3r2). '

(i) Lr intt-dcírir DG p!ut p.oronrcr rur h

nullitd d'un dirorcc . lorsqr'cllc c3a l. c.ura d.
I'opporition à un o.rirg.(t5 r'.ndéoirirc en r3;
Crsr. S. 5, r, 16),

l.o1- b loi du ro: z5 rcptcobrc t Jglr tu.lc
dirorcc.

(1) Un m.ri.g. n'rst prt nul ptr cclt rcul qo'il
r étd Írit horr dc lr mriron conrmuncr a.f,t pu.
blicetion dc brnr ru domiritc du mrri, ct rinr
inrcriptior rur un ..gistrc timbré ( r8 gcrmintl
to ro ; Crrs. S, ,, r, 376).

Un mrriagc a'crl prs nul pout rtoit dté cdld-
bré denr le mriron particolièrc dc l'uo dcr
Ipour, ru licu d'ëtrc cdlébrd drnr h ori:or
tom;nunc ({ rcDlor. .. rti Pxi, S. {, r,
i.6 r-
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I'heurc indíquée par I'offrcier public chargé
d'en reccuoit la rlóclaration (r).

3. Lcs parties se rerrlront dans Ia salle pu-
blique de la naison commune, a\rc quatre
tcoro[N nraleulsr lrar€ns ou non l,are[sr sa-
r.baut signer, s'il peut s'cn trouti,r aisóuent
daus le lieu qui sacheut siguer (z).

4. Il scra fait lecturc eo liur próseucc , par
I'oflieier public, des pièces relàtires à l'état
dcs partics et aur formalités du mariage, tel-
le que les actes de naisanee, les consente
mens des pères et mères, I'avis de la famille ,
Ies publications , oppositions €t juteneus de
malo-le§ee.

5, ApÈs cette leclurei le nrariage scra
roulracté uar la déclaration oue fcra chacuue
des pnrtiei à haute voir, eu'ccs termes :

.- Je déclare preDdre (le nom) en ma-
rlagc. »

6, Àussitót aurès cctlc dóclaration faite
1nl les parries', I'offlcier public, en lcur
présence -et cn celle rles Ër)mes témoins,
prononcera a.u uom de la loi qu'ellcs sont
trore§ eD martaBe,

7. L'acte de mariage sera de suite dressé
par I'officierpubtic; il coutirudra: r" les
pÉnoru, nonr, Àge, lieu de naissance,
profesioo et domicile des époux; ro les
préuoru, noms, profsion et domicile de
pèrcs et mères; 3d les préooms, Iroms , íge ,
prcfesioa . domicilc des tí'uroirts, ct leur
àéclamtion s'ils §ont Dareo§ ou alliés des

Darties; 4" la meutioo iles publicatioos dans
lo dirers domicile, des oppositions qui au-
raient étó faites, et ds jugemeos de oain
lerée; 5" la mention du coxeoteorent des
pères ct mères, ou de la famille, daos le
öas oir il v a lieu; 6. la mcntion dcs déclara-
tions dci parties, et dc la prononciation de
I'oflicier public (3).

8, Cet acte scra signó par les parties, par
leurs père, mère et parens pr&ens, par
les quàtre témoins , t't par I'o[Íicier public,
err cas qrr'aucun d'eur ne söl ou ne p[t si-
qner, il eo sera fait mention.' 

9, Si, antérieurement à la publination dc

la présente loi , quelques personnes r'ótaieut
mariós derant rles officiers civils, elles se-
ront tenucs de renir, darrs la lruitaàre, dè-
clarer leur mariage devantl'olÍicier public
de la rnunicipalité de leur donrir.ile, lequel
err dresscra arle sur lcs rc*istr€s, all\ formes
ci-dr:ssus prescrites (4). -

Sactror \'. Dn dirorcc. ilans scr tepporlr ercc
lcs foncliors rlc I'oíficicr poblic chrrgé do
cotrslàtar l'dtrt ciÍil dcs citoycns.

Àrt. r"', .Lux termes de la constitution,
lc mariagc cst dissolublc pac le dirorce.

:. La dissolutiorr du mariage par lrr di-
rgrce-scla 1r'onolcóe par l'olficier. public
chargé de rccesoir les actes dc naissarlce,
mariage et rlïcis dans la forure qui suit,

3. Lorsquc dcur ópoux dcnrauderont con-
joialeurent Ie divorce, ils se prt'sertteront,
accompagni's dc quatre témoius majeurs,
dcvani I'olticier public. eu la maisou com-
muner aux iour ót heure qriil aura indiqués:
ils irr'tifierónr orr'ils onl obserré ks délais
exiiós nar la loi'sur le modc rlu dirorcei ils
renïéseirteront I'acte de non-conciliatiou
orii arrrir dri h.ur èlre délitré rrar leurs na-
rlm asscrnblis, ct, sur lcur rètjrrisition, l'of-
ficicr public prononcerr quc lcur »ariagc
cst (l;.:clls,

4. Il sera dressé acte du tout sur le regis
lre dcs mariages: cct act. :.ra signé des par-
lies, des tómoius et dc I'officier public, ou
il scra fuit nrention de ceur qui À'aurout pu
ou §u srgncr.

5. Si lc dirorcr: est demaudó par I'un rlu
conjoints seulement, il scra tenu dc Íaire si-
guilicr à sou conjoint un acte. aux lirrs de le
ioir prononccr: èrt acte corrtiendla rtquisi-
tion de sc lrouler cu la maison conrtttutrc de
la municipalité dans l'ótenduc rle laquelle Ie
mari a sou domicilc, e-t dcr-ant I'oflicier.pu-
blicchargó dcs actes de naisslncc, ntariage
et décès, dans Ie dólai qui aura Ëtó lirè prr
cet oflicier. Ce di'lai ne uour ra ètre moiudre
de trois jours, et, en oïtrc, rl'un jour par

Irl Tot.loi du r8 germinrl .n ro,.rl. 5í;
.nétd du-r" plu"iorc rn to

( r) It n'cst pas níccssrirc , I pcinc dc nulliti.
ouc lc nreriaec roit crlél,rd dattíl qu.ltc lé_

,'noior, ct quc- dcs publicetions eicnt tté Íritcs
rr domirilc dc I'uoc dcr prtticr.

['a tout crr. lcr prrcnr èolletédux nc *rricnt
pls rcaur à fiirc irl,,ir ... moy!trs do nullité
(i scntoscer ro; Lidtc,S.3.:, {58).

ll n'Grt p.! ndccrseiic, I pcinc dc nullittr, quc
lcs ldmoini roiool du rcrc otculin ( rE ílordel
en r r; Crx. §. 3r r, 5.8).

(3) Arut lc Codc civil, ua rctc cirll dc oe-
rirgc, drnr kqucl l'ép,,ur (rgcot municiPrl)
procérhit lui-mémr I lr eilébrrtion dc roq nr.

rirgc, p,',,*rit crrc répull rll.Llc 5'il lt.il dld
Í.it .n priscnc. dc qnetrc lémoins, Gl stil dl.it
r.rétu dG l. s;Bn.ttr.c dc l'.rljo;nl t rrcorc qu.
l. pré.cncc de I'rdjoint au nreriegc tc fiit pu
con3t.td. (2o nerr r83oi Bordcrurr S. 3o, rt
:o8 ).

(i) llnc crildbr:tion Lrgrlc dc nrarirgc r pu
rdsultcr dc le dcclaration írite de.rnt tn oflieiar
dc l'itrt ciril. prr rlcur indit,d,,r. ho,,,m. ct
ícmrnc, qu'ib.c 6onl .téià rolonla;rcm?nl nrr-
riéi (!n rrlu tl'un rim;,lc rclc sorrr scinF Pritd)'
cn ruilc de laqucllc dcchrrtior ccl oÍfititr pro-
aon.cr ,u nórn de le loi, qrrc lcs conj,'intr
sonl litàl.hcnl rl Íécllctuarl unir cn mrtrlgc.
(r7 nrrr rEr{; Prrir, §. rSt u 

' 
t93)
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dix licucs, cn cas tl'absencc du conjoint ap. 5. En cas de décès danr les höplhï]l' Iti'
rrelé. lons plll)liques otr dans d6 xralsont o aulrult
t -b-. 

-{. l'.*pir"tion 1n dólai , le conioint de. lcs sirpi,rieïrs, dirccteurs, adrrtinirlrale.ttrl

-rr,,r",t"i"'rti"'i.rii"r", o""oïtp,wtdao q,,"' et nraitres de ccs mrisous, serorrt tcuus d'en

trc tóntoins tirraieuts. (loratrt I'oïtrèier nu[lic; donncr aris, dans lc\ rirriit-qualrc herrrca'.1
il reorésentcra'les diffórens actes ori irrre' I'officier public , qui drcssera I acte dt' decel

il;l';.;i;;i;,,ii"iiii"t 
"r'ii "-tt""t.t 

Ï"t sur les diiclaratioris qui lui auront étó frites'
fornralili's el lcs dèlais exiiís par la loi sur cl sur les renseignctnens qu'il aura pu.pren'
lc morle du dirorcc. ct qrÍil i.st Íon(ló à te dre ronccruant les prénoms, nom' A-qe, lletr dG

demandrr'. Il reprósintcrÀ aussi I'acle de ré- uaissance, profession el domicilc du dccccc'
ouisitiou ou'il àurarl0 íairc siguiÍicr à son 6' si' dàus le cas du prócédcnt articlet
cïnioiut. iur t,'rm.s rle l'artició préc&leut; I'officioi nublic a nu connalt.e le domicile de
ur. iu" ri r(rruisitton. I'offirier n'ublic nro. la nerson'ue dócód?e, il sera tcnu d'enroler
nnir"""o ' en i.ésence ou en abschce du àon' un'extrait de l'acte du décès à I'oflicier Pu'
joiut d0mcui appcló, quc le mariage est blicduliendecedouicile'quiletramcrrra
dissous, lur ses reeislres.

7. II scra donué acte du tout sur le rcgis. - r. i"r "[.pr 
a" 

"eux 
qui aurontóté trouvé1

tre des mariages, cn la forme réglóc par mortsarecdèssigosesq illdiss5dg6orttto'
I'article { ci-de-sus. teote, ou autrcs circooslances qui douncnt

E. §'il s'ólère des contestalions de la Darl lieu de lc soupQouner' ne Pourronl ëtre tn'
du conioint conlre leouel le divorce scra'de humés qu'anrés-<lrre I'officier de 0olice surl
mandó', srir ou.ro Jo acls ou jrrgernens dressópiocds-reríral,aux-ternresdel'articl,er
renrósentós nar le conioint demanJrrïr, I'of. du titrè III rle la loi sur la policede s0rcté'
fcler orr[lidn'en nouira nrendre connais- 8-L'ofÍ'icierdenolice,apr:èsaroirdressélo
mcej il .un""rra ies parties à se pourvoir. procèrlcrbal de Í'état du'cadavre ei rles cir'

o. L'officier nublic oui 
"ura 

nroiroocé le Ëonstauccs y relati§es,6era teou d'en doouer

diiorce, et en iura fait'dreserïcte sur les sur-le'c5unip atis à I'oflicier pu5lic' ei da

recistrei des mariaaes. sans qu'il lui ait été lui en remeitre un ertrail cont€nant det reo'
ir'"tità à.i ieii;r.ïÀà;i* 

"i 
à;r il;uni seisnemens sur les préuous, uom. àge,lieu

'erigós par la loi iur le dirorce, seri destitrrf deïaissaoce, profeision e] domicile du qó-

de ion ètat , corrdamné i cent livres d'amende cédé.
et aux domnages-intérèts des partica. 9. L'otíicier pubtic dressera I'acte de decèr'

r,ri!y.Ddcèr. ::i[fi'ï.;;,"ï::t:]ï!1;iruin"oo'e'6uoo'
Àrt. r.'. La déclaration du décàs rera Trr' yI. Disporirionr 6lndrelcr.Íaite uar le deur plus nroches narens ou

roisiris de la persoine dècédée, í I'oÍficier Art. r"'. Dans la huitaine à compler dc la
pólic, danslà vinsi-quatreheures. publication du prósent déeret, fe maire ou- z, L'officier public sL transportera au lieu irn oÍficicr muriicipal, suitant I'ordre de h

'oir la personneïera décédée, dt, après s'ètre liste, sera leou, sui ta r&luisitioo du prmq-
psuré-du décès, il en dressera l'adte rur ler reurde la commutre, de setralsporter, eve
registres doublcs, Cet acto contiendrr ler losecrétaire-gref[er,auxéglisesparoisrialu,
prénoms, nom, Àge, professioo et domicile presb]tèrë,-et aur dépöts de iegistrer de
ilu deédé; s'il était marió ou veuf; dans ce tou les cultes: ils y dmseront u[ ioventairo
derrr cas . les rrrénom et nom de l'éoouse: le de tous les relistres exislant cntre ler mrinr
préooms, no'ms et lge, profesrioo et domi. des curés et aÍtres dépositairei. Ls regirtrcr
èile de rléclaranr, et;au-es qu'il! soietrt pa- courans seroot clos et arrètes par le mairt ou
rtos. leur decré dc oarentó. ofíicier muuicirral.

3. Le mèmi actc iooiiendra ds plw , au. e, Tour le rögistres, tant ancien3 quc oou-
t8trt qu'on pourra le raroir, .ler prénoms, veaux, remnl portm et dépo*s daor la mri-
noms. Ase. nroÍessiou et domicile der pàrg lon commune.
et mère"du'dérédé, et telicu de sa àais. 3.L€actedenaisance,ruriageetdécèr
rance (r). conlinu€Íont d'ètre in*rrls sur le registro

4. Cet acle sera signé par les déclarru et murans, jusqu'au r.. janyier r793.
I'offrcier public; mention gera. frite de ceu 4. Dans deux mois à compter de la prbli-
qui ne s&irraieot ou ae pourraient signer. cstiotr du prerent décret , il sera dreósé un

(r) L'Inoncirtion (dtnt un .clc dc,lécèr) dcr
Dom3 al prénomr rlcr pètc cl mèrc du décddd
l'crl prt rubrrrnticlla. Lr Íau&alé dc calla énon-
cirlioo at pcut dolc coortilgcr ua crinr íh

frur crrrcldriré, rurlout si cllc o'r été fritc qrc
poaléri.urcmcnt I la ré,r.ctior da l .clc, at Í'oua
rcmplir un bbnc y délrird ( rE juillct rEoE;
c.s. §. rr, tr r16).
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iuvenlairc de tots les registres de baptëmes,
mariages et sópulturcs cxislani dans [es gref-
fcc drs tribunaux. Daus le mois suiraut, les
regislres et uoe cxpó,lition de I inventaire,
dilirró rur papier tinbré ct sans frais sero[t,
à la diligence des pro.ureurs.gónéraux-syn-
di6, t.amlnrlés et déposÉs aui archive des
ÍlÉpartemens.

5. Àussilöa oue les rcsistrcs courans au.
ront été clos . a'rrtte et ïortós à la maimn
commuoe. lcs municioaliis scules rccesront
lqr actes de oaissance', mriage et décès, et
conserverotrt les registre. Dé-leuss sont fai-
16 à toutc penouires de s'imniscer dans la
le[uc de ces-regis]I6 €t dans la réception de
g acler.

6. La corpr administratifs sont spéciale-
ment chargós par la loi de surrerller les mu-
nicipalitér daus l'exercice des uouv€lle fonc-
lions qui leur sont attribuées.

7. Íoutes les lois coutraires aux disposi-
tioos dc celle-ci sout et demeurenl abrogóe.

8. L Asernblóe uationale. aorès avoir rl&
termiró le mode de consrater'dè'sormais l ótat
ciril des citolens, rlóclare qu'elle u'entend
ni ionorer ni nuire à la libertè qu ils ont tous
de couscrer ls naisauces, mar'iages et dócès
par les cérémonies du culte auouel ils sont
'attrchés, et par l iutcrteolion dèr ninistres
de ce cultc. '
(Sui, l. modè\. dcs oclu dc aaisrancc, ma-

fiaga al duil,)

qui les bieos des religiorrnaires fugiti[s
ètt rlonnós ou concédéc à tilrc grnl
surplur, il n'est eo rien dérogé au rlt
g: r 5 dóenrbrc ct autrs antóricurs.

to: r5 srrrlrrrr !79!, - Décrat
primc I'tÍÍtt dcr br.t.tt d'itrr.ntio
oour dtr dlrbli$cmcnr dc Ínancc
iu'il n'cn rcrr plur délivrd' (L. r
21, roii.)

L'Àssemblée

I'urgencc
L'A

de son

trtor§6 Par
= 7 Janiler
qu aur au-

porrinl
55t i B.

que

lnVeO-
serrle-

devien-

L'Asemblóe nalionale, con
les brevets d'iurention qui son!
ledécretdu 3r dócembre rTgo
t?gí, ne peusetrt étre acco
teurs de ioute découterte ou
tion daos tous les genres d i
meut relatifs aux arls et métir
§cts d inveutiol qui pourra
nour des ótablissemurs de
àraient daogereux, et qu il
prendre deJ mesures pbur
èeux qui ont été döjà dólirl
raicnt l'0tre par la suite, df

ós ou qrti Pour-
rète que le pou'
accorder de bre-

, considérant qu'il
le ninistre ds con-

de la faculté de prépo-
dcs monrraieg des hom.

publiqrres.

, rst autoritó ir cntóYer, franr

: oue les bre-
arïc r.tólirre

irnDortaot de
{o; I'cnct de

,o:.t s!!Í!Mr r79r, - Décrct rclrtií
oodc dc rcstitutioa dcr bicns dcr
nrircr Íugitiís. (L. rrt 535t B. e{. ro5

voir erócutiI oe pourra
rclatifsvels d'inreutron aur

&ux íinances, ct I'elfet tlc ceux qui
uuraieut été

?O: 
'I 

§EPTIIIFE I r.-Décrcl rchtif rt
ch,rir dcs d.r EqÀn.i.!, (L. r tr
552; B. r{' ro55.

7o1. loil.àt 9: rS Dlclrtrs r
trrurLLlTr7gl.

do

u rBence.
is aroir rlmrétó

qu'il
importe de ne
tributions nul
ser à la sur
mcs exercés et lesquels il o'y a aucun
reproclte ,

rouble et d'ir L'Àseml

L'Assemblée
I'urgencc, dócrète ce

Àrl, r.r. Il sera i

de district, qua enregrstrcra
sont dans sorr ressort,
dólai dc trois ans accordé aux rell-

fait un ta. de clroisir

!o:

(irrtiriros fugitifs , à leurs succcsrcut sou re.
ff(rerrtuns, pir te tlécret du 9 : r5 dócenrbrc
i;9o, pour ïe pourroir cn nrainJcréc devlitr
bitns, ie courËenccra à couir íltrc dt crjour,

s!?ï!xti! l?9t.- DdNGI Íclllif I
rJcr oroccs-tcrbrrx, loit cl lrrlrc'

À rldl,tcr rox mcmhrcr oon clrr à h
ion. ct \ lr Íonchirc pro'irri'c do
dct dét)illÉ.. 1L rr, 553; R rj'

nrenrbre demnndc ct l'-{sscmblóc de
qiru i" .ior. llaudorirr, inrprimutr de

I

L'Àsemblée nalionale, cor
crt ju.rte et.prEsanl de donn-er
trni des relígionnaircs fugitifs
de rèDlrer r.lans le biens do
été prirés dans les temps
lolórom:e, dfurète qu'il

bleau cónóral de toís l,'s lricns saisis sur les
relicioiínaires frrciíÍs ct autrrs. notrr cause
d'alixnce, depqf,la rórocation rI: l'etlir dc
I§rtrlcs, taut dríTceuxcompris dansle bail gó'
rtór'al rtue r.lolccux dont le gout€rnenrcnt a
disposd , arí l'énonciation d"e lettr situation
et"iutlica,//on dts propriólaircs auricns, le.

scra-imirrinré et affiché dans

3, Le temps écoulé depuis le r5 dócr
r;9o jusqu'à ce jouÍ De comptera pal
acqtrérir la prcscriptlou de trèute atrs r

verir drs hóiiriers àu rumscurs de

ltequ'ilyaur6ence.
nationale, apÈs avoir décreté
te ce qtrr sult:

n notiouale ranDorte I'arliclc
du r8 septcmdrt, qui .dófcud
comnrissaires des montralcs par'

ont elereó lcs fonctions de cbm'
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Bijlage 2
De modellen van formulieren en tabellen, gevoegd bij het handboek voor medische
demograÍïe, het Amsterdamse rapport No. XXXN uit 1797, garanderen een be-
trouwbare sterfte- en doodsoorzakenstatistiek. Het rapport is in 1798 in druk ver-
schenen in de Verzameling van Stukken betrekkelyk de aanstelling eener Commis-
sie van Geneeskundig Toevoorzicht te Amsterdam

No.L MODEL voor'dc VROEDVROUl{rEN.

lk ondergcÍchreovc gcldoirtccrd Vroldvrouwr;te Anftrrdrm, verllmr by deeze,
dat in de mrrnd dcgzer jrrrr r biancn AnÍtcrdao of Jurhdi&ic
vra dien, door myr of onder Fyn op?lcht! doot pync Lccrllogen, zyn gehratd:

-t
l.avandiS gtb@rcncn. D@d grbs@!. Soo En rllc da

gcb@rancn.

l,**

t-
Joldcn I

-t- l-
Vcrdgr zyn 'er oniler dic Verlogíingcr

Vrosdmecstcrr

Ood.! dl. ío@ rr,

gcrgctt, sruia il door dc

ben geidÍiÍtecrd gcrordcn; zynde de Kiodor4 etdur gchratill ondcrhet voorgmnd
getrl geftcld.

AoÍterdrp, dol

,*,,1*n,

_l_
_t_

I
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- No. IL MODEL voorth Vf,ODDMEESTER§.

Ik onilergefchrccvc gèIdnitteerrt VÍoci1'ccilcrr tcrAnllcrdrm, vcrll'r by dcezc,

drt io rlc o13od deercr t{ts r biuncri Aoíterdlra cn Jutisdi0ie
vso dlenr door myr of oldcr Ey[ oPlichtr door uyoc Lcerliogcot geherld zyn:

l*",
I

t-
En vcrdcr, drt ik tct rdG0entie geÍocPc! zlmdcr door de Vrocdvrouwel

etdrar de onítandighcden bcvondcn heb, gclyt hiet nevcos' tlct den uitílag' wordt

opgegecveu i ryndc dc Kindetcn eldus gehrrld , op dc lyst der Vroedvruuwen rrn'
gercekcnd.

Amftcrdao' den

30s



Dyroldcrc rroauUtgcfi

306



ffq tV. f,ySt vrn tllc dc Gcbcorcacu, te ÀnÍlerdrm' in het Jur
r. CHRISTENEN.

ondcÍ dc foh ,Yn

So0 rin tllc dc
g!tooÍdaD.

t

Sm un .lh d.
gcb@Íaoan.

rl:lï-t-

JOODEN.

-t
-l

__t_

:l:

3. Som vrn CHRI§TENEN cn JOODEN.
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NcV. GETÀL vrn dc dcrdc HLI!1'ELYI§GEBODEN, rflèLouditltcADthrd&,
lu dc ourd t7

ru.rchcn lf'.liilltr

Vryqr cr VÍyrut
vryaÍs q wcduB
wadurcd§ an V!ti6

l:g!!rg::gI.{u'6 lr-
Soo ll

-l--

ondq dl. foE e !ffit ll I

iË|ffi- ll té'l--§à-h--

.l

rro15
.óis
tt c! t5
36aao
lraat
ró6r

EDJe d Do@
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No.VL GDTAL var de deralc HUWELYKS GEBODEN, rfgekondigd tc Am0erdrur
in het Jrat

CHRISTETTEN.

\Ycd!wn!!is .n Vr§tail

-i=l-

JOODEN.
.\nril I Itcr-t-

It-
It_
I
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No. VIL IIODEL vu de Bridjcr, on §terfgcarllc! .rntegccve1

AI\TSTERDAI'[.

. Op den

(r) is trn

(l) Ouerledcn

(3) wooreaJe

(+) oud

(5) Beroep

NB. (r) Ih Zr.lr. lnGwllu, e wl EoÍdyl' u d. LFt, o&r No. X, wtodr o?!tí! m dcn IhAo,
. of a 'o gm ,r.tr tcbtcltt ' of icmd ro tlt fm bt tffi I, wtfFldr t !cnk, b ltr
, §rqftEtEre

(s) I!.r d.n IVd t wcga, d rL otEd.ld.B w GtuJ1ó td ?tg d 7&t ?ttncw 6
Y&'r.

(t) Vd t|. Woqle opit!ffi' dat ru ru dc C!.!i' 8a! of §ct' o ha !Í'. E tÉ tiíri
6 hdk6 .lll h m. O.B Íhs' d.! r8 u i!.o Gog' G d}! E d. §@, So.t d cqt,
.l,e & Gry ulrt@&

({) Dc à&r*. o0.ctffi, h d{o' y§ aildm 
' 

Èecaa d. vml! d{§ odt ymLEdr !t
mda' jmddfrdq.

(5) Vq ll0d.É, dG EI ts rrd, t!}À6' o!8t!cÉu tu b..? b O//&ra
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No, VtrII.

STERFLYST,
MET BETREKKING TOT DEN OUDERDOM

.EN DBN STAAT DER OVERLEDENEN,

TE

:aMSTERDÀl\{,
,tn^

1

. I .-

NB. ro. ZoJrnigc tyst Eoct'Erantlclyke opg€Drlttitortleu, ca órrr
ar tarrlyts cene rllemeeici dochr'die volotrti in dlo qp

dezelfde wyzc ir iogericht :

I

!o. 'Er Eoeteo mmndclytr cn iurlykr rïzoridcr)ytc Lyotcn, voor
Chrirrenen I rfzondcrlyke lroor dc Joodfche 'Nrtlc r opgcuratt

3il



!: I r'l . I rnl , ,l rJ {.1 ,.1 r.
= l:l:l: l:l--l:l:l:

l=it=l=l_l=l_i-il-l-t-t-t-

l=l=l=l=lrl=l=l=

l=l=l.l=i=l=l=ll
l-l-!-l:l-l:El-

Ell=i:lrEl=ElrEl=l=
i=i l=l-l=l_l-l=i=l=l=l=t-ll:l_ l_Ll_l-l_l-l t-

Dy!»!r.r. ..rkl$n! d.r liGJ.í rco Jrir! .o d..! b..o dJ.
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N". lX.

R L Y K S C H E

STER F L Y S.T,
Mer BETREKKING rÖt' orli tNvr,oED

DER JAARGETVoTN, ÖP DEN ciuDER.

/íM§TE.RDríltt
.':'

t : '. :

NB. Eene afzonderlyke Lysr Íöor de ChlirtarCn, en cëne tÈ
zonderlyke voor dc )oodÍi*re, Nrsio.

]AA
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No. D(. S T ER F L Y S T' mct benctting tot dc! hvtoeal dcr Jurgctydcn'
io bct Jur

l':1"*lï

l=lr=
ll-Ei=
lr:l-l-
ll-l_l_
li_l_i_
ll-l-l-

ao

3O

;
,'o

óo

I

_i-
I

=l
-t

-tl,-
-r-1,-
-l-lr--,-l'---r-l-

'zondere trntcekening van licden
rgo jraren en daarenbovcu oud.

3t4



op dcr oudcrdoo der Ovcrlcdencn, tc Àmítctdrot
r79

VROUWEN.
Son un
Miu cD:r:f:

arnteekening van tieden
roo jaarcD cu darrccbovcn oud.

3ls



No.X. NAAIVILYST der Ziclrca, relkc by de opgrve dcg Sterfgcvrllen, zo
' veel mooglyk, mngcteckend zullcn wordcn

^íg.lccf.,'cf,.
Afzëtting CaÍ Ladctrrartrn.

DecnbÍculic[.

B€róarrctr.

Bhrr-ootftcckíng'

Dla,s-Ílcen.

Blars -vcrzrvccring.

Blocd-lrrnaliilrg.

Dlo.d-lpuwiu8.

BIoàdftotting.

Bloe(l-ri,rlcícD.

Rtrndin3.

Brcukcn. (b.klcndc)

Brcukcn. (gcöf,@Ídq

Dolhcid.

D@d-gcboolmcn.

Ihod. (haastigc)

Doorzwciging. (bclcttc)

Drcrkclilgcn.

IcÍsrgrb@Íencn.

EngboÍrtighcid. (liÍimpich-

DttcÍvcrzamellng In dc Bo$!.

Eterv.rzmcliru in d.Buik.

Ccclzuc[L

Ci€rstlioorr.

ClrvccL

l(rnkc!. (Lip)

N.nl.Í. (Bo!st)

xe.l-oritÍtecki[8,

Xind.rDoki$r

KirkIo.e
Klcm. (Mond)

Klierzicktc.

Nolyk.

XoonfeE (enhoudGndc)

Kortfen. (ílccptndc)

x@nfer.(esfch.np@rnd.)

I(oud Vuur, I

I(Ímmvrouwen.

[.cv€r"vcÍzwesing.

Loogontftocking.

LongtccrinS.

L@p. (gÍarurve)

Lmp. (roodc)

UiE.cdng.

Vanu&icktc.

VcrítikkiDg.

VIck-k@n!.

ÀIazclcn.

ÀIiskrnab.

NÈrdtftecking.

Nie-vcrzwccdrg.

Onbekende Ziskten.

Ongclukkcn.

Pi$opÍtopping.

Pis-vlcd.

SchÍlatcek@trs.

Slmp-.iclte.

Stikzinki!9,

Stuip.n.

Wrter-àodd.

lt:ter. (BoBt.)

W.tcL (BuiL)

lV.ter-vEca.

WateÍ-zucLL

,irhL

I Wonden. (Bo§.)

I wonacr. (suil(-)

I rvoracn. 6Hrts.;

I wddctr, Groofd-

l*o--.
I

i Zcnuw-zielrcn.

I zosv.rpl""t[ng.

| ,u*.
| ,ru**.
I
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No. XL

STtrRFLYST,
IIÍET BETREKKING TOT DEN INVLOEI)
DER ZIDKTEN, OP DE JAAREN DER

OVERLEDENEN,

fE

/í.M,§ f E R D Z fif,
IN

NB. ro. Zodanige Lyst toct mrrndelyks worden opgemrakt, en

. daarna jrrrlykr cenc algemeencr dochr die volmraktin

. alles, op de zelfde.wyze ingericht is.

,to. 'Er Doetcn mundelyks en jrarlyks afzonilerlyke Lystcn

vooÍ Christeaen, afzondsrlyke voor dc Joodfchc Nrtic
opgemrrkt wordcn.

3t7



No. XI. STERr LYST! Oet bctÍekking tot den invlocd der Zickha op dc

MANS.

JAAREN.
:ol;olrol5olóo

AÍr. (t lldF)

rtf;;clccfdd' I

^Íacttiíg 
ol Lc..

d.miarcí.

--:1rr".,":_i

Bl.$ on!Ít«king.

NB. Eo zo vcrmlgcndr yoor dc oyerlgc Zicttcn, ln dc X'Trfel gcacld, votgcodr
dc llrlrhtrlolv ot&.

-I
I-l
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de ZieLtco der Ovcrlccilcnca t' te Anftctdru r ia hct Jnr

NB. En zo vcrvolgcadr voor de ovcrige Zicl,tco. ia dc X Trfcl geneld, votgcndr
dc i l2,ht be t tlot c ot èc.
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; 
*n x'tri --. . -

STtrRFLVST,
fuer aËrnËrrrwc roi nriw rNvLoED

t1 |

DER JAARGETYDEN, OP DP ZIEKTE
Dpn ovERLEEDENEN,

;

A llt §,7 E R D,,r! M;

IN HET yÀ.rn

NR. Eene afzonderlyke irr, 
"oo, 

de Oristenen, en cene efr
zonderlyke yoor de Joodfche Nrde.
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No. XIL STERFLYSTT Eet bctrekking tot dcn invlocd dcr Srargetydcn, op I
I

MÀNS.

ljJ"n' lr.r,r.lrr"*,1!,re"ir lrroy lpu"

_ja t-.,*,_t 1-l_l-l t-l-t-

-l:1'ï'*::-- l-l-.-
-ïi-":-- i-l-BlxtsontÍlc:kin3. Il It_t---

Brms-ftlen. 
I I I-i-n",-*"Ii-..rl-ll-l-
lt_t_

Rlocdh,aikins. ll I

l_

!(ukc.. (brtlcsi
dc)

lrrnli{D. (gcöpr-
rccrdc )

NB, En zo vervolgcndr voor {c aycrigc ZicItcD' in 4c X Tqfel gencld, votgends

de .tQh.latiÍch. ot{e.
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trrrca ilcr Ovcrlccitcoco I tc AnÍhrihu r lo

VROUWEN.

JAAREN.
soleolrls"ls.

t_
I

_t:
t_

_l_
I

-t-

,1,

l_r_
lltt:::

_t_t_
I:
I-t-l

-l-l
I-l

_t_

t_
I

lr
Ir

I

NB. En ao vcrvr,tgcnd. voor de ovcrigc Zichtco, ia ilc X Tafct gcncld, votgeods
de l!?taàetifcàe orda,

'/a--

1l
-i-r
-l-r
-t- tl|l

[[:l-
_t.
_:l_

lr
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Bijlage 3

Het wetsontwerp van A. J. Verbeek c.s. uit 1800:48 artikelen met 9 formulieren,

welke direct te gebruiken zijn als program voor het inrichten en bijhouden van re-

gisters van huwelijken, geboorte en §terfte in de gehele Bataaf§e republiek

Oorspronkelijke tekst ontleend aan Besluiten Tweede Kamer, December 1800'

ARA Wetgevende Colleges 690, blz. 288-3ll

rEt 13 DECEITIBER r8oo.

zal dir
6y.
$rordeD
tevgns cen
fornrí, san de Ecrfc

Zullende Ev,ra& van dit
dcn gan Commisforisfeo der
to: isforoade.

betrachtigd Belluit, ingevolge An,
,geling, mec de Requeste, onverrvyl{

aan bet Uitvoerend Bevind , en
herzelvo , in behoorlyko

worden gezon.
ReLening

Is geteezen q.cn E*rratl ulr frd Reglsrcr der Bc-
faiten van.dc Ecrfc Kamcr ye hc, Vertcgenuoordi-
gend Lichaam dcs Batadïchcn lolks, vau den r l
Doce;nber laatrtleden, geRomen, na gehoord. te heb-
ben lhet Rapporc vsn eene perfoneete Conrmisfie, dat
ocde albier gcleercn ir, ,op eens lVlisÍive t'an het
Uityocroad Bq*ind, houdcnde hetaelve bcfuit eenige
bepralingen tot her inyoeren vln .slgreÍnoeDe en nsuw.
teurige -Regisiers yan alle Gbboorten, 

'Huwelyke4

31 Sterfgevallen.
lf,el& $rthit it' ve don volgenden inboud;

. , By refultds gedelibereerd zynde over het R!p,
r port vrn den Bu.rger Roprrfentant l/crbeek, en

, verdere, by Decreet van deu o5 Augurrus laarstle.
, den, Gecommimeerden tcn examen-eeneíMisfive
, yan het Uityoorcnd Dcyiad der Barsaffche Repu-
, blick, van den l8 ie yooren, fub N".'àí-, daarby

,, aln de delibenden van het Vertegenwoordaarby
1, Lichaam gefubmitteerd hebbende dèszelfs coníide.
; rgrien, nopens de groote nurdgheid en noodzaak-
p lykheid van het inyoeren eo houdcn van algemeenc
, en naauwkeurige Regisrerr of Lysten van alle Ge-
, boonen, Hurvelyken-en §rerfgeyellcn in dit Genree.
6 nebest.

, En zynde her zclvs Rapporr dcn 15 *rrïlll::
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.r3 DECEMBER rSoo; lg,

, laatsrleden rer deezer Vergadering uitgebmgt, en il
,, de Norulen ,an dien dag geinferéerd.-

, En de twecde en derdc- leezing darr vrn op den
u 5 deezer en hedeh gefchied zynde.

,, Heefr de Vergadering zich mer het voorfchreeven
, Rapportgeconformeerd, eQ her tlaarby voorge0agen
, Concept befluit, onder beneficie van eenigà kleiq§
,, verandlringin in de ro r ssr 1Tt 38, +oI43, aà
,, ?a +? Articul var hetzelve en in de daarby gecrhi,
, beerde modellen G. en [. aldus gearretreerd :

n .De Eerfic _Kany-r- van_ h-et Verregenwoordigenrl
; Licharm des Bataaffchen Volks, gebóord hebhéodo
; h« Rapporr van eene'perfoneelé CommisÍh , in
,, wier banden gefteld was eene Misfive.vrn bct Uit,
,, voercnd Beyind der Batraffche Republiek, daarby
,, aan de deliheràtien van het V,errigenwoordigend
,, Lichaam onderwerpende deszelfg cön0denciën"nor
,, pens de nuttigheid en noodzaaklykhcid vin het
,, invoeren en-houden van alg-emeene en-naauwleurigo
, Regisrers-of Lysten vrn Geboorten, Hurelyken ó
I Sterfgevallen in ons Vadcrland.
É " 

Ei overweegeDde, dàt tle noodzuklythc[d vu
e, zulke Regisrers of Lysren voor de zekerhàid dcr
1, Rechten van Perfoonen en Dlgendommen rlleszinri
p evident is.
1 ,, Or.rr.gen-de, drt het nur der MaatÍbhapp|
,, vorderr, drt de verzamcling vrn onderfcheide.íÀ
'e richtiagen, die ten deezcn opzichte in fomnigq
e, Sreden en PlagtGn van ons Vaderhnd meernl ög
D eene .gebrekkige wyze- beftaan, rot ec[ gefthit;', gehecl worden gevormd.

o B{tuit:
,, r. In elkc Gemee[te decler Republick:ullen

D YOOF
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.90 13 DECEMBER tSooi

, 6, De Gemeenrc Beftuuren zyn verpligr,

, voordran gehouden worden drie afzonderlyke en r an

,, van elkander onderfctrei<iene Registers, te wete;.l , één

, Regisrer der Geboorten, één der Huwelylren, en

,, één der Sterfgevallen.
' :r .1.

r1 o. T;n einde het verlies van deeze Registers door

, brand of anderc onheilen voor te komen, zal ieder

; deezer Itegisters worden gehouden dubbel, dat is

1, van elk derzelven twee Exemplaaren, welken bei.
,.den even wettig zullen geacht worden: Zullende

1-één deezer Exemplaaren, zo lange zy volgens Art.
I 6 nog nier naar het Departemenmal BeÍtuur__zyn

, verzènden, moeten blyven berusten aan het Huig

I van den Secretaris, die volfeas Arc. 4 mec hel

, houden van de Registers belast is.

r. rr B. Deeze Regirters zullen wordcn aangelegd met

.. iíec-begin van iedlr Jaar, en Ínec heteinde van hetzelve

, ge0ooi'en, zo dat ieder jaar zyne eigene Registers

o hebbe.

- d. Het toezichg over deeze Registers en de be-

.- íaarins van dezelve wordt aanbevolen aan de res'

I o.tlir.*Gemeente Beftuuren , welke het houden

í i.n, o[ her infchryven in dezelven zullen toevertrou'

, ,.n aan den Secretaris van httn Collegie.

- <. De mranden Januaryen February van elk vol'

- í"ia iaar zullen worden befteed toc het maaken van

ll E"n.n" Alphabetifchen Bladwyzer of Index, op elk

I àiur Resiiters te fchryven, achrer ieder van ciezel'

í ,., of ianneer een Registerrtit meer dan één deel

, b.tÍu.,, achter het laatÍte deel'

om in
den
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tg DDCfiDIDER rBoo; ,rt
t. dèo loop der maand lllarrt oan he t Deparremcntaal.r. .BcÍtuur, onder welk.e zy behooren, over(rzendon
11 (:cn <ler dubbcleu van alle de in her voori{ Jaar ee.
1, houilen, en invoegen voorfchreeve ingerïc-hre Re..y (èÍ§; ' :

,, Z. De Departemenraaie BeÍ[udren zyn gehouderr
r, roecezien.l. dar. de.Gemeente Beftuuren daíroorrrent
,, niet in gebreke blyven, als mede, tht omrreut d,j

-11 inrlchiing dcr Regiuers zelÍb her voorfchrifc Cer Wec
» nagwifqrug wordr in 1ch geoomen;
' :-' " :t:;l'. -*'

: : »::&-pe Qege'ónie_$i$ury9n zuilen zorg ltrageri,
,r öt:dejr$lykfche Indi.ces of Btadwyzerí van'iil«e
o ; tion ifeac-e!- b trer- ieder Register worden overge bragc
4 ip,.ee.prgïqUtx of Blad'+rizer ever Co gezamenlyÈe
,, tien Jaareu,

. 1 gr. 9- Decae..lrrtstgenoem,lo. iuder zrl grfc{rree.r,en
tÉ :$t-ojdcn !g een.afzonlerlyL Boek; wmrvan dcn dub-
I bel zal worden gemaakrr.'r.welk voor her eind'e
e dcr maafid J,:ny ,an hec elfcle Jaar mede aan hcr
11 Departementaal Beltuur .Qoor.de Gsmeentq lleÍtuui
6 r€rl zal worden toegezonden.

:. , r9. EÍk" Ingezercn heefr her rrchr om zich ti.
» Sen beraaling van.zcs ftuivers. behalven de kosrqn
e ian het ?.egel voor ied'et A&e vaó GeÈoorrc, Hu.
1 .wglyfr,of §re.rfgeval.; te doen geyeqfqq,flurhenticq
3 Exusót uit cle Registefs by de Gemeenrc Beíluureà
1, berustepde, of waDr;€gr tlie aldaar niet- mogren voorj I'anden ,.yn r_ al dan uit db Registers Ly dË Deprr.
11 r€Ín€nltrle Beíluuren overgebragt, welke Eriraét
,, dcor dcn Secreraris, rlie de Règisters houdt, óf
rr in ber hier voorgemeld 

*geval, 
door den secrerarís
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- vao het Departemennal Beftuur, met uitdrultio3
i ,rn dcrzetrei qualiteiten, zullen Eocrcn ondertekenrl

, rorden.

,, tI. Aan zodantge Ertnéten zrl sls ren Publielo

e, Inftrumenten rUe geloof gegeven worden

Van dc Gcbootta Rcgistlrt,

, rt. fn de Geboonea Regi*ers zol nntckeniog.

; íorden gehouden segeos allàKinderen, dic lctcttd

ï oy, ,erlvatcld gchàhrcn, rl-wsrcn dezelveo ook

, zíer kort of terÍtïnd na de geboonegeftorven' in

, naar ook voot de

I derlyke aangifte zal noeten
àcàe r&on

, 13. Waqneer GeDe getrouwdeVrouw istctzJhrt
, ín nïar N{an niet afw"aigis, isdeezelatfteverpligr
,, om de arngifie te doen.

,, 14. Ingeval dc MoedeÍ ean het Kindongehuwd

, of weduwe is, óf ook, wrnneer zy wel gehuwot

,, marr de Nlan afwezig it, moec deeze pligt worder

, vervuld door den Vroedmeester of Vroedv.routv, dlc

, de verlosfing gedaan hecfc.

, r 5. Indien de bevaÏling Ís gefchied niet in hf
,, huis of wooning van de verloste Perfoon' rnBer lo

, het huis of wooníng van ee! ander. of ook in eet

.. op"nba,rr GeíIichtr'it a. Meesrer of Meesteresfc

- À" het huír of wooning, oÍ de geen, welke dc

I dlgelykfche beftuuring "or.r het teÍticht heef:t

, vrilligc om de aangifce te doen'
o 16.
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, t6, De Pefoon, welke volgens de tV* tot de
, ungifre verpligt is, ir gehouden zich cn dieu ein-
, de te begeven by den Secremris, die tot her hou-
, den van het Geboorte Regisrcr door het Gemeenre
1, Beftuur is gemagtig{,-g_aldal de Aéte van aange.
, vingr v.olgens Model fubLír. À hierachtergevoe[a,
; !e dat heuelve volgens dc opgrrvc doordejsecreïo-
3, ris bchoorlyk zel zyn ingevu[d, te ondertetencn.

» 17. Ecoe ingcvuldc rl,éte , volgcnr het bovoo
, apgegever Model , door den Vroedmeesrer í)f
,r,Vroedvrour, welle de verlosíing'gedaan heeft,
, benevear èn geeoe , vclle rnderl de rangifré
, zoude moer€h doeo , beboorlyk onderrcteod,- on
, drc aan deo Srcrcorls, die bet Reginer houdr ,
, rcr hrad gcíteld, al ten deodn olztctte mede
r voor rrcldoendc gcbouden wordeo.

» rt. OoL zullen de trrhoedmeesrers of Vroeïvrou-
,, wen-zelfs r'TtoBG€t zy volgens-her hier boven ge-
, meld gewl in Am. rj mei uit0uiting van andeien
, rot her docn der mngiften rrcrpligt iyn, tunnen
, volítaan met zodrnlg ingevuld Moóel door hun al-
, leen oudemekend aó acn Secrcoris, dlo het Re-
, gister houdr, te doen toekomea.

" 
rp. Om den geengn r. rlie de aangifre bezorgil

, heefr, daar van een beniys in banden-re ftellen,'is
, de Sccre-taris, die het_Rcgister houdrl verpligt,
r orB dadelyl op dc Aétrs vru mngifre tc íldien-.in
b een nummer, en ren-den gccngDr dic dc eongif:e
, gedaan hccft, uirtcreiken eén blyl; lngerichtlol-
9, geos bet Model, hier qchrer gcvoegd fub Lirt. lI,
r door hem te ooderrekeneD, en metde drglekcning,
6 dco nrro vrt de l\Ioeder, eo beuclfdc nummrr.

Sl .t.
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19+ 13 DECEMBER r8ooi,

, als ?r rv:lk op de Afte v.ro aengeying geÍleld is ,,rintevullen. -: -.

,, lo De Sccreraris, die [.i n"gir*, houdr, ,is, verpligr om {e aangifre. zodra mïgelyk "reí i", brengén in de beide Regirters opder J:pizelfrle num-
o mer, als welke op Ce'-A&e v.n a,opgifrg'is *eftcid
,, en rer belvaqring vaa Ce. podige eepvormigheid en
I nauwkeurigheid zullcn de bladzyden'van dà Re.qiï.
, rers Moeren wordcr iogerichr volgens. her. Nlodel fub
» Lirr. C. hier.achter gevoegC. -

, a,r. I)e hdex of ,Bhdwyzenop.:de Register be-
; hoefr nier anders re.bevariep dgn-deroentmen vao
, de Man§ der Nloeders, $ndien àezelue gefuqwd, of
, indieo.weduwen zyn,,of ongehpwd, alàaq de toe-
D namen der lVloeders--zelvefl , ríer,.gqnwyzing. van
,, her nurlnrer-, 'r wclk op de A&e van àangËving
, by de aanrekening daalyrn.in her,&egrster §efteló
, is.

,, e o. De Aiten van, aanrefte1i,ng zull.gtt na de inte-
p kening nier dcdelyk Ínogqn worden vernierigdrmaar
,, alryd ren mintten een vol jaar bewaard blyven.

,, o3. De aangiflte zal moeren gelchieden binnen de

, ecrsikomende achr Cagen na de geitoorre,

» e4 Al wie deeze a-angifre binnen den bovenge-
,, melden ryd, dat is hinnsn ac.hr clagen,nq {e geboor.
,, te mogt verzuimenrte dcen, zal vervallen in eene

3n boete van derrig ítuivers, .cn ,daa.eqhoven , mi'rs

, deswegen gewairfch<luwci zvnde, nog verpligÍ zJ,a

,, te betraleR eene btete van 6 ftuivers voor elken

, dagr die daarna nog zoude verloopen zyn. 
tt zS
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e, r5. Deeie beten pltcn worden genootà voor
; dc eere helft, doordÍe tot deca'rngegerechdgdist
; en dp qndere helfc'doorden Secreuris, die met het

; houdeó van de Registers belast is

s o'6. De Gemeente BeÍtuuren worden gelasr, .om

I óa hetëindà van el(jaar in de maand |rnuary uit
5 de Geboorrc Regísters van het afgeloopcn jaar- te

, doen opmaaken her getal der geborenen van elke

,, fexe, de twee /en drielingen daaronder begrepen-t

, volgens het Modelonder tit. D. hierrchrergeroegC,
; eo àe opgave daarvan ulterlyk in de maand Febru'
, ary in te zenden aan het Agenfcbap van Nationarle

; Opvoeding, t

ïan dc Trowv Reghtcrs.

n c,7. DeHuwelykenzullen, om in de Burgerlytc
,, Maitfchappy voor wettig gebouden te worden,

;, overal door de gantfche Republiek voordaan moetcn

, worden voltroklen r gelyk ook de aantekening om

ii ae Ceboden te doen-gaan zal rRoeren gefchieden

,r.voor de Gemeente BeÍtuurcn, of Commisfrrislèn

, uir dezelve.

. r8. De Trouw-Registers zullen-alleen moeten

- Eehelzen dc voor en toénamen van den Bruidegom

I en Bruid. derzctver refpeCtive woonplaats . eo On'
, huwden of Weduwlyken ítaat, met uitdrukking in

, dlt gevrl van Ce natuen hunner laatfte Echt$enoo;

, ten.

, e9. De aantetening van dis alles gefchiedt by het

D zogelramd ssntekenen ten Ondertrouwr cD vereol'
S 3 gen§

330



)gÉ t3 DECEMBER rtoo'

i gens zal ,fc ryd ril de oavcrhlndod gcgrrc gcbi gens ztr oc ryí rtn oe onvtrntnocao 8e8mit gcbo.
; derr, mitspt lers vro de vokekling vrD hct Hure-IlI lyk rlkcng uorJcn ingevuld, rllcr op dczelfdc
, bl:rdzydc, overecnkooltig h« Modct fub LL. E.
, hicr rcbter gevoegd.

, 3o. Indicn echtcr het Huwelyl op canc radcrt
, plcrrr rrordr yoltrollen, dri raar dc unreeteniog
, grfshied L, ln de Gebodeo gcgran zyo. zrl in her
, Regirrer vrn drt Geocente Beítuur, voo? her wclk
, de Trouw voltrokken wordt, de dagrclening rrn
, het aaogeveo ren OoderrroÈw co y.n bct gun der
r Gcbodeo nict worden iogeruld.

; 3r. \\tanneer de arngeving ten Ondenrour, het
,, garn dcr ()eboden en de voltrekkhg vro het Hu.
, irclyk, niet in etn cn hetzclfdc jrar pleits behbco,

, en dus níet in eln Register, rlleen yan den r Jrnu-
,, rry ror den gt Decembcr loopcndcrtunnengebmg:
, worden, zrl in het Registcr van het volgcod-jrar Àc

, dagtckening vair de ungeving tco Ondertroow l §G.
,.lyk ook vao het grco dcr Geboden, wcltc vóor
, het he3in urn dlt jarr zyn ofgeloodigd, wordco
,n opcn{dhrcn, doch dar en tegen de invulling der
, n:rr!.r,'n . ouder,lom, en ongehurden of weduwcly-

; len lhrr der Vcrloofder , op nieuw bcrharld worden.

, 3r. f)c Inder of Blrdwyzcr op deezc Rcghtcr
; bevrr dlccn dc rocntmeD vrn beide de Vcrloof-
, den t mer aanrvyziog op welke bledzydc 

'&alvco

o te viodco zyn.

,. 13. Elk Gemccnte Bcftuur is nr den a0oop ran

- elk jo:r vcrpligt, oÍD tG docn opmraken cen Lvs:
,, .lan 

'hct 
geral der lluwelykca io dat iear voltrokte n ,

, me!
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I DGt byroegiog nn dco oogchuwdcu oÍ.rcduldy.
D lco íbrt der Perfoooco ovcr cD redcÍ, cn vrn ds

, jurcn dcr Bruidcgoo co Bruids afzondcrlyk , cu
, vocdr drer vrn, volgcosbcrModcl onder Lhc F.
I hicrrchter gevocgd, da opgrvt .pitcrlyh geduucn.
. dc dco loop dct mrend february, lntezcnccn 1ao

r bet AgenrfdUap vro Nrdmrdc 
-Opvoediog , ier

9, chdo door hctzclvo c rordco io hct licht tegcucÍL

Ora de DooJ. Rcghtert,

r 31. ID dcczc Regirtcn al unekmlng wor.lcn
, gcboudca yru rlle Srcrfgcrallcn, voorkometdebin-
r oco dc Gcmeen:en , dnrr hct Rcgisrcr rordt gc-

I boudco, drar onder bcgreepen de Kiodcreo, welkc
, dood tcr wrcrcld gcbngt rorden

» 35. Td bct doc,n dcr rengifie ít verptigt de Per.
, fooo . dlc dc bcgnrlog hrt doco, of'wrnacer her

, fterfgcvd in, of dr bcgnring uit eea opcnbmr Gc-
, ÍHchr gcfchierlt, iult dccrc verpligring op dicn

, f,Gatea I rclte drer ovcr dl &gelykfchc bc0uuring
, bccfc

r 96. De Perfoon, die votgens dc lVct tot dc

, ungifre verpligt it , of indicn 'er mocr zyn r op

" 
reltc dc vcrplryting gezemeotlyl ro:t, zal een vro

, hno bchooro c verfchyocn yoor dar Sccrnri. .
, dic tot hct looden. dct Rcglrtcn ir graagrlgd, or.
, ddur dc AAc vu rrogcviog, volgcor Model f,u
r Lit. G hier rchter gwocgd' nr &t dezelce v,,i-
, gGír de opgevc door dcn §ecrcarir behoorlyl zJ
, ryo tagevuldt rc ondctulcoen

§+ li )-
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,r'!7. Eene ingevulde A{te .volgens hca'trgtol op"
rr Sgggygn IVI-odel, dbcr een erkend en tocgelaate4l
,, Medicine Do&or, Apothecan, Chirur4yn,-Vrocd3
,, meester of Vroedvrouw, bencvens den gèc'nert, dig
,, 0nders de aangif;e zoude moeren doen, oódenekend,
,, en alzo aan den Secretrrisl dic het Regisrerhoudt,
,, ter hand gefteld of toegezonCen, zul ren.deezeo
19 opzichte mcde voor voldoende gehouden worden. ,

,, 33. [s opgave hevàt den ioornaam en roer,aam
11 Vro den Overledeu , als mede die van zyne ot
31 haare Nloeder en Moeders Man, des Ouerlpdons
;1 ouderdom , woor,plaats, beroep of kostwrnning ,
1 gohuwden, of ongehuwdèn of Weduwelyken 'ltair,
1, zo veel mogelyk ,' de ziekte, waar aan dezelve d

,, gc0orven , de Plaats , waar. her íierfgeval is ger
ep beurd, en den tyd, wanneer dar is voorgevallen.

,, 39. Ten opzichte tot den ouderdom van Kinde-
,n ren beneden de veerrien dagen oud , zal dczelvs

,, moeten rvorden opgegeven by de drgen; .;an Kin-
I ílcri'p bcnedcn de rwee jaaren oud, by de nraanden,

,, of by het jaar en de maanden; en van oudere l(in.
,n deren of Volwasfchen by de jaaren.

,, 4o f)e opgave vnn dc ziekte, ongemakken enz. ,
,, ztl , zo veel rroogll'k, naauwkeurig moeren ge.
, fchieden, weshalven alle ee N{edicine DoClsren en

,, anderé Lieden van Ce Kunstr.welke den Overleden

,, in zyne ziekre mqgten hebben geadíifteerd, tor be-

, voordering der geneeskunde , by deezcn rvorden

, gelasr, om de namen dcr ziekren ofzelfsinrevullerl,
,, of aarr l:et Sterfhuis fchrifcelyk optegeveq.

r, {I
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r-;i4:r, Om'den gcenen ;;.die db aaqrgÍÍte [odranj ,treeft, daar vrn oon bowys irr Mnden. te geven, zrt-
,;,de §ecretrris' die het'Register houdr; verpligc.

,;':zya, om dadelykop. de Aéte ven aengifre te {tel-
,, len een Nuncmer., en aan den geenen, die de aan.

,. Aifro bczorgd heelï, uittereiten^een blykl inge'
,; Íchr, volg-ens het Model fub Lít. H. hier achtei

,,'gcvoegilr:door hem te ondertekenen, en met dcn

, íaam:vut .den Overleden en íerzelfde Nummer ,
,, het welk op de A&e van oangeving geÍleld is, in'
drtcvullen:

1

: ; 4r. De Seeretaris, die het Register hourlt, il
,, verpligt om dc.opgave zo ípoedig mogelyk o-v€rr€r.

,, urengàn in de beide Registers onderhecellïeNum'
i, -"r ï'welk'e op de Acrc"van aangifte is geíleld, en

,i ter 'bewalring van de nodige eenvormighcid_eÍr

,, na'auwkeurighèid zullen de bladzyden vatt de Re'
,1 gisrers moeien zyn ingericht volgens her Model ful5

» Lit. tr hier achrer gevoegd.

, 43. De Index of Bladwyzer moet alleen bevat'

,, ten de toenatlen der Overledenen, en eeDe aanwy'

,1 zingvan het Nummer, 't wclk op de Acto van atrn'

, gifre.en' by dc aantekening daar van in het Registel

, geÍteld is.

» 44. Dc Acten vrn aangiftc zullen na de inteke'

1 ning in het ftegisters niet dadelyk mogen worden

,, vBrnietigd , maàr ten miuftcn ecn vol jaar bewaard

, worden. r .

,, 45. De aangifrc zal moeten gefchieden ten min-

o ften-binnen agi dagen, nr. drt hèt Lyk begraven of
1 tor begraving nrrr elders vervoei'd zal zya.

§ 5 n16'
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s i6, N rt9 {er uugiftc binrco dÉ bcp.ldctr
n Udr. dm ls-rCh: drgeo ga drt bct Lyt begnicn, of
, ter begnviog nmr eldcrs v-crrocrd irr-moSr vGr-

, zuimen tc doco, zal vcrvdleD in ecoe boec vro
, denig Snrivcls, cn doarcnboven., uin deswegcn ger

" 
w.arfcbmwd zynde, nog gehouden zyn te b-eurlcn

; G€oG boetc vao zs §ruiven voor ellen ilrg, dio
e, ra de begreving of vervoering vrn her Lyt, loder
, dar dc rangifte gcdï,D b, tohr rc vcrloopeo.

» 17. Deezc boeten znllen rorden gcoootco voot
, de ecne helfr door die tot dc calangc gqrechtigd is,
; en dc anderc bclft door den Secrrmrir, dià met

;, hec houden vrn de Registcn bchet is.

, {t. De Gcmecnte Dc0uuren wordco gphst, na
7 het cindo'van elke ooaand Copyen vrn alle de in die
r moaod ingckomcoe aangeviogen, rf te geveo oftoe.
j rczcndeo aao die geencn, welle in of over hunoe

, plaats her toevoorzicht-over de Gcnecs- , Heel ,
,, Verlos en Anzeny - mengkunde uitoefeoen , teo

. cinde daar yao zodrnig gebruik te martcn, ds nur.
, dg en noodzakelYk is.-- 

,-En zrl Extraét dezcs worden gezoaden aan het
. Uinuread Bcvint der Bruaffcbe Republie!:, om

. a""r aao dc nodige publiciteit en executie te geven.-- ; Zu'llende dit bcfait, volgens Articul (b det

r ysn Snatregeling r ter fuctie gezonden worden

- ron de Ttccdc Kzna, mes eo benevens het indcc.

- zen uitgebrrgt Rappon co dc darroe bereklyk
. zlade MisÍiycr dlen CI origiaali"'

Br.
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B|'LrlGE , bchoorendc tot kt Be.
{lu;tt yan den ro Dcc t8,co,

Door ..J :!J

m:m. i "-J.'N;i,:

)ffi;'ia;;'a..r
(oÍ)'eh door

(h'oelneetter.
(Vroedurou'at.

Jaar, I!Íranrl en Dag der
_._ Geb_oqtlC;_-*- _-

I.rr ryelke Stralt ofBuurl.of
"ii-iíèlk' t pénbaaí öïhièiit.

Geflacht vqh t l(ind.l

Voornaaó van 't Kind.

. Voornamen en Naam
vrn de Moerler.

-Gchuwd, ongsbwd' "..of Wedurve.

I\Ict rvicrt gchuwd, of vatt
rvien .laatgt. flgd-urve

Woonplaats van de
Illoeder.

llaar Beroep of Kostrvin.
nrng.

Llcroep of l(ostwinnirtg
van harr Mrn.

Lirr. D.
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Lit B.

' '. ,?ih&;' khoorcsdc tot het Bc.
Íluit m dcs to Dc. t8,go,.

- - -:.'.::- .. . '..
' Ob dcn ! ; ;-- . dc Miand-:-ï'-. '' .. . r. .
wn'hetierr . . . . . . . .'.' ,j

ii arngeÉevcn dc Gcbooric vrn'tit i«iràr'*intiio"aí
ÍocaÉb .--r-'-ïïfr' .-'. ';-.'-a':'..* . I

tN. N.

Litt. C.
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fluit'Jr' dcl ro-.Dec. l8à.

Litc A.
Nw.

ingairy rs @brtc.

frelr.Maoud ca àeg der
.Girloortc,

-

In i,elkc StnrtofBuurt, en
ln welk opcnbar.Gcfiicht

Gcfluht-van 't Kind.

Voornrrm vrn 't Kind.

Voornrnen cn Naont
van de Moeder.

Gctrurd, ongebuwd of
Wcduwe.

Met wien gehuwd , of
yan wien laatst Weduwe.

Iiloonplrats yrn de
Mocder.

Harr Berocp of.Kost-
wirning

Bcroep of Kosnrimirg
van harr Man.

Arngegcwn op den . . dq der Mand . . .ïln nct lllr . .
door ' N. N.
(or) cn door my n'Íl,iiiiff:

Lic. B.
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EfLiGE,'bchormtu ot haRu
Ilit vci &s to Dac. ttoo.

D E R G E B O R D ÀIE ÀT.

leagcgetm b hct Gcsrlm'Afte
9ltS..o'.r..

frblt§. ' . r

B-i .Lit. E,
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Bf LieE . Dehoorendc tot lu g-
íluit re; &r to Dcc. t8,oo..

Lit. E.

Voor- en Toenaam van
den Bruidcgm.

Ouderdom.

Woonphats.

Ongehuwd. of vrn wie
hatst Weduwenaar.

Voor- en Toenaem

-van de Bntid.

Oudcrdoo.

lVoonplrats.

il"*d.;ilt*-l- laatst-lVedurve. I

fngetekend ten Ondertrourv den

Dcrfe Gebod afgeliontligd den

T*ude Gebod afgekondigd den

Drdc Gebod afgekondigd den

Hdrvelyk voltrr.,kkenden . . . .

I.ír. F,
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A06 rg DECEwIBER: r8oq.

o' iÍ? ?,:,';! ;' ;:' ; !-: Íí'" i 
- "

Litt. F.
Het getal der Huwelyken g:ílootrn vocrr het Ce.

- meeute-'.&eÍluur vr[.. ... .*..-.
i,.,r, i, ;, jP;l':"T'ï 'f,lrr.lon'rr. t"i[ti

.<::-:--.Ë.*--Í=+ts*===
I\rstthcn Jongmans en Jongc Dochte.ts I .'

TurÍthen .fongmans eo Wedqwe[.--

--- 

r--.-

1'usfchcrr \\ieti u wcnaars en.ion ge Ooëirèr§i...-.-::-É.. ..è:,
'l'usltben Wetluwenlrrs e4 Weduweo i . l. ,.r ;

-t.-!it*--r+.-;...--.%
De audcrdon der §ruidigi*-'1lq,Btiti1,, '

tt eilr'i, als illEl:--
JnaurN. I IlltuIDEGoM§.'ri,-, hrros.

€-l--Éi-
bene{Íu de r;&usuJ --J-

--l-r.--#rr-*+
t . . .,--t

vln I7 toi 20 I I

-:+----i--:1ffi::-vrrrototls I r ., . l,,, .,

--l-iÈ--: 
:-:i---l

van 16 rot ;o ----+ - --- . .1..

--l-ver.il to .; I -i

--l<----d

vin4rtor45 i ---L
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?olrg'oióamBEr, r'Eoc.

llTLnGD, Làl,oore,uh tot tzai'&e-' 'tluit ytn ic» ro D.c. r8oo.

tiitl G,'
Nuu- .

Gefl :lcht deb O verledcn'ep.

| __ __-
I

I
I)c lraaur van dr! Ovcrlede.
ne rr IU osdcr I cn I\tt,e..
dcrs Man, rv'aar uir hy of
zy qcbírren is.

Berocp uf Kostwinrring van
den Overlcdenenl ,

----
lndien een Kind, dc Kost
winniug of Beroep vau
Vader of Moeder. -

----_

AANGEVJNC T,.TNot/ltRLt'DË^'..-. 
--L_\

:-+'_.{-.

--.-È-

-----*'

Naan

Ou'Jeroorn.

IV')unplaats.

ffira "r o,,-.lr** t-
Wetluwe of Weïurve. Iffil-

- 

l_-
In welke \Vyk, Straat of IBuirrc. I

- 

'.g-
Wauneer overledcn. I

iffi"-af6,,r.alG I---
Vrouw of \Veduwc is. de I
Kostwinniog of Beroep I
van haarcn Man. . I

T
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go8 tg DECEMBER r8oo.

Aargcgeven op den . . . drg cler lUaan,t
vuuhetJaar . . . .

N. N.
IïIcl. Doior.
C\irurg.tn.

(of) en door my als ! : ï;l:*::;:l'

Litt. H.
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tg DECEIIIBER r8oo. go9

BfLrrCE, beharetde tot hct Be.
íluit yaz dctt to Dcc. tïcr,.

Litt. fL

Nunr
:?

Op.dcn . . . . o . dcr Maand

a

a.aa

VanhetJrar . o . . . . . . . . . . .

isaangegevenhctLykveni.. .. ... . .

. . r . a 1r r i ó o',

Aan mY

N. l{.

Ta Lit I.

344



Stc 13 DECEMBER t8oo.

BtLilGE, bchoorendc tut hct l,e-
fruit vn dcn rc Dcc. r8oo.

Litr. I.
Nuu. .

Arngrgevon dcn :

Door

N. N.
. Mcd. Doctor.

(oQ en aoot c/;;1;1;,;*.

Irudyrouy.

Gc0rcht des Overledenen.

' Naeo.

Ouderdom.

lVoouplrats.

Gchuwd of Ongehurvd.
'Wcduwenrrr of Weduwe.

In wclkc Wyk, Straat of
Buurt.

'WrnnccnoYerleden.

En
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En daar de drie leezirrgen by de Eerfe Kam*
lly§i,-te zyn gefchied. Ë a.'htcedc titezing van
die Beluit by dèezc Verqadering bepaald op Dings.
dag din 16 

-Decembcr öerstkcöendi. .
En voords goedgeronden, hetzelve te ftellen in

Iranden van de_n Burger Reprcfenmnt yan dc Kafleclc ,
Cramer en Busch, om dewcgcn te dienen val; con-
Íideratiën eo advis.

Zulleode Exrraét van dir Decreet met het voorfz.
bc/ab, en de dsartoo gehocrende Srukken worden
g-ezonden ran den Burger l(epreGnrant yan de Ka.
fccle , tot informatie.

Is geleezen een Estract ait het Register dcr Bc.
'!1ca yaa-dc'Ecrfie Kamcr yan het Vertegenaoor-

tg DECEMBER r8oo. tll

Lichaau des llataaffchen l/olks, vaó dcn 9
la-stsdedenr f;€DorDeD,na gehoord te beb.
Ederatiën en het advis vau'her Uityoercndben de

aan hem deszelfs als Schouc enz, van Ub-
bcrgn te v rlCoedl

Welk Be/air is van volgenden inhouil

, By refumtie zynde over eene Mis.
1 íiYe van hcr Uifi,oercnd Bey der Batóaffche Re.

,, creet van den 3 Meerr rc -íooren, detzelfi\prichr,
,, c_onfiderariën en advis op de Requests ,an \F/.
u Krom, Schour. Custoíen Schootmeerter dír\.
» wezene Heerlykheid (lbhergen, thlns b..hooreídà

1' 3 11 ond,.r
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Afbeeldingen





AJbeelding 3.1

Arcuccio ol huisje, aanbevolen om te voorkomen dat in bed meegenomen baby's

door de moeder of de min doodgeCrukt worden

Albeelding 3.2

oprichting van het agentschap van nationale opvoeding, het gemeenschappelijk

voor onderwijs en volksgezondheid in het leven geroepen ministerie: de wettelijke

basis, vanwaaruit zowel een geneeskundig bestuur als een landelijke registratie van

huwelijken, geboorte en sterfte kunnen worden opgebouwd

tJit de Voltedige Verzameling der Publicatien van de Constitueerende Vergadering

en het wetgeevend Lighaam der Bataafsche Republiek, Eerste Deel, No. 13.a

!{.. 13.'a.

CELIJXIIEID, VRryHEID,
DROEDERSCHAP.

PUBLIC,ITIE yan hct urÍ,
voERsND aEwtND dcÍ tL.
TAAFsCHÉ R'PUBLIEK, Y''
gen da daar/lclling wn hct
DA!ARTAUENT VAN NATIO'
xAALE oPvoED lxol en de bc'
aoemhg tan dca tcerr at ss'
cR!T^R!t bii bct zclvc. Gcàt'
re,Qccrd dcn 9. Madrt t798.
Hct vic/dc Jaer dcr Dataaí/thc
frijhcid,

Hrt rrtror.tND BtwrNl Dat t^rAAr'
tcEt rtru!1lrE, alo rllc Bugem en Iogezetcncrl
yln derlvc Republiek, Hei[ en l]roedcrfchap ! doet

tc wctell

Dat heuelve, aanhoudend voorrgaarde , om , Ín
yoldoening arn de intentie dcr Conftituercnde Verga'

dcring, reprcleoteetendc her Baaaffchc Volk' de oo'
dcríchcidm dcelen van hecBeftuur te organifeerer,heefc

dugcÍteld' ecn bqta*cacnl tdn Nationaalc ()pvoc'

diag, ct tot Agent bii heizelve arngefteld dcn Burger
'Ihcodtu ut Kootti, ea tot Seoetaris van het Agenr'
Íchrp, den.Buger lat wr HccÍrrcn.

Wordende un elh en een iedet, wien zulks loudt

loten uDtunr gelsrl drt hulnc Requestcn, Àrlres'
f.r

{o}

fen enz,, dit Dcluteoenr berre{Iende, vtn eenNatio'
narl Zetcl vooÍzieDr moe(en houden.aan het Uitve
rcnd Iiewirtl der Rqtarffche Republiek, doch verzonden

rrorden in ecn om0rg, geàdresfeerd ran den Àgent vu
].-r!ionaale Opvoeding.

Gclasrende het voom Bewind, in nagm des BrtaaË

fchor Volks, dat deere afgekondigd en aangeplakt zal

rvordcn, rlomroe rva{ zulks beh@!t.

ln dcn l{aag, dco 9. l\itaut r79S IIet victde Jmr
der I].larflchc vrljheË.

( Was gcparaphccrd )

WYI3O FYNJE' vr. 
,

(Oodei ftood )

Tcr ordoanutic m hctzclvc.

( iTis g«rckend )

,1V. H. DROGHOORÀI.
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AJbeelding 3.3
Eerste Nederlandse volksgezondheidsnota: de twaalf artikelen uit de Instructie
voor de agent van nationale opvoeding van 1798, welke gewijd zijn aan de open-
bare gezondheidszorg

- Hy zrl..rlle^nogclyt" 
"íln,i. hebbcn op de gehcelo

§tartkundige Geneeskundc, - alle plnrrsÈebberiic sc.
brelen err nisbruiken desaargiande ollpooreu , tezei'rc
as\ het Uiro.rcad B.*ind , bTtews'dc inidd.icï rer vcr.
hurcÍing, zo dra nrogelyk. voorJrrlci. en zvoe zorsel
latcu garn over alleí, wat ÍIrekkeri krn ter lievorderïnc

IÍlo:f.rf:i,1,.0", 
en de phyfieke welvarrt vrn het llai

Hy z.l ,.rr*k.rrig ,o.rli'i.ht hnua.n op de llEemec-
nc oorztkcn Cer Vollisziekren iu ons Vadeiland, -v,,oral
vnn doorgaxnde en bcfuerrcnde zielten van Menfchen:
tcrwyl.ày mrde,voor zr verre zulls invlocd heefr o1r dÉ'gezondhcid der lrl€nfchen , met de meestc nicurvl;rirriq.
hei.l, zal letten op de zieklc vrn h€r hstdrateld en naEË
barrc Vee, (ellc huislvke Dieren drarondèi beEtcnoi)
qirsgrders omtrcnt dc algenrcene nrirldelcn, die,"reï rt-:
rvcering en herltel der zickr€n, hehorru in hèt wcrk
gefteld re wordcD.

Hy zrl dcrhrlveu moe*n.lf, i g.".r, ro. op alle luchtbe-
ilmDdc en befm.tt ly&c oorrrken vln zicktlh. an !l
àcr. gen rtc luchr o.t lch.drllliJ dampcn vrrvult.''t welÈ
,rcrr lot dc_ g,ivott€n d{ l)aoogmrkcrycn Gn Ovcrltroomitr-
gcn uttltralr.
- re. Op.rllr vcrbeteringcn, w.l[. rcr bcvord.linl vrnía g€zondh(rt r,(Í lngëz(i€nenr in ne Burgerlylc Soup
kun,le, zrruJa kuilnén gcheakt marlctr-

3u. Op ,rllc foorren vin Spyzen en Drrnken. rcor zoo
Yct drztlÍrr iin, hoeda i ghtid, of brrciditrg, wOr dc !c.,ondheid rrrrletlit zoudc lin..r;cn Èn.

40. Or allcsr wat de oprlbaari uitocfcninc rn oEl.tlt der (;ctr,ts., Herl.. Vrocd- rn Àrlzenvimrnc:Lun.
de, z,' iil rll Sreden, cls op h.t pl.rlre Lrud-betrctfi tcl
cindr drrc voor dct Stel! zo bLhDcrvke \Vetcnfchlo'd.oi
dtslun,rigcn gr6-ffcnJ, er rlle lèi,;dclvke qcvokin dii
Onlutrdc €o krvrkzalvert geryurrd wor,leri. -

5". Op dc qeÍt.ldrrcid rier Grvrnrenisfen. Gtr.^
§nnkzirrnig- eo V.rtru.rhuizcn ufand"rrc oocíten ó,]
ftichrcn d,'r» dc gthrrle R. publick . v,,or zbo v.i*-,i
àrre -b:lrciliing htbbrrr op iit gczon,lh.iden zlekten dei
MenltIcn.
, 6.. Op alle omnrn,tigheden, dic vooÍ dr gczordhcid
Ítcr.tugrzetcneo nadcelrge gcaolgeu zoudcn k[nncn hcb.

Íty zrl ran h* IlitwadSh.v;aà, to dn norclvk. crgslctiilrc(nl phn inttv. r.n, votgcnr well tct t&íaiicfri
il';.ff 1,.'tgi;i,Ji :'';: ï:;;;l;siis1:ï*lfïH'S :l
J'-.wonrrs van hcr pt.ne Land door Ceneq-. Htcl-

J:iiTill*1,'ïilï.ï ll'íiï: ïliï i''*ï#i ll#fi *
H1, zrl binnrn. d"n torrsí5,iog.tylen ryd uD hct [.r7r-wued. D*ind inl.v€rctr enr Phatnacoju gau.-ït

door dc tch..lg Rrpubli€l rc woracu iígcvmr.t. -' --

#,
Hy zrl binncn dcn konlt mog€lyk.n ryd mn hct [,,,l

»ocnl Rryind ol{cven' op rvclle Phàtfru zoodrnic
Collegiëa zoudcn Luu.n wor'j3o drs&ltcld, ter EÈ.
ling .n bcvotd.ring der Cerees-, Hecl-, Vroed_ cn Ànze.
!y.ectgkundÈ,. cn.-op rvclkc ulze dcz.lvc zoudcn be.
Ouorcll te WorOCo darrSlltCId.

. Hy zal,.nr rcnc behoorl3lífc ioritri6g vig 1ct Genccs-
hrndig.Brttuur, mcr dc.Cotiqia il;ai,Z, aà,:i de iiieirÈp'rblcx e(ne gtreqctdr corrlspot),lentic houd.n. tco
.inde doot duelv€ vatr het gerrl dcr duod(n co rcbotónan -r'.n d.n Itut d€Í grzondhcid der ltcczctenen--. dtr f'ael
zitkrc by grrsfcrendt cpid(miën, ondjrigt te wórCcn. r-n.
tot vooÍx.(rElnt ot,ttrxilng Caar virrr, zoudrrrige nri,lddei

-ran .nat uotiatan4 $.ylilat vootlon , al6 hy eca§t ge
fchikt zal oordeÈler.

?S.

- DetzeComspondcntic zr'i zich ook uitílrclkcn torrl-
le iflbreulcn, tlie tegcn de hcil:tnrc inllcllingen m» ditylk zoudcn oogen gcmlalt s,orrlcn dour'óubtvmrde
IjrÍon.n;-zullende hy, hier van ond.rrigt, dmr niJ-d.:l
vzn lrct Uitwrcnd Bc»itd. all, fchrCtll.Ít cn bcdrrwndi
inbreuker, op Ílaantlrn voct, rnchteu rcg(ntÈgo! rnuib
tcroeuco.

. 39.
Hy zal zorgco, dxt cÍ allc Jrrr aatc DttuwteurlE lEt

rïordc ir h.i l;ch. gcgevcn vrn rllc dc geborenc cu idlör
rcnc door de g€hecle Republirk, gcdurrrtnde hct àfqel*
per jrrr, derzelvtr oudrrtloo cn gcíkch..cn, zo vetlïr
tclykr aan wÈlkc zLkren zy ovcrledcn ztn. wa.nc .llË
MuDicip.likiren c-t Colkgia Uf.diil actpliËt zullia zyt
hcn dc noodigc byJÍrgrtr tG bezorgu.

4o,
Dinncn dcn tolr! oogrltkcn ryd, al door dcs 

^mmEocrcn sordcn ing€leyc.d cn volle(ii! plrh tcr voËte
íng &r inÍigringcn oP 'llrndt Vloor, ,o wcl tcn [n-
zicí vrn hÍ voedfcl, 'r well rlhar gebruitr wordr, dt
vnn d. grntrlmiddcleÍ en g.Dcesryya, en voonl van rÈ
le lodce onderrverpeD, die.be(ElhiD! h.bbcr iot d. F
:ondh€id of ziclte van dc VloorelinSà,

lIr
AIlc gcurLurCigc iorigtilgco voor & AÍ!éc r. Irtr '

ih zullen ftaan ondcr zyn tosvcrzigt, zulltnde lry <lietl,
aalgaan(tc zoodantge v.rbcteriDgcn voordrtgcn, als hí
ten nceslen nuttc zal oordBeletr te bchOoren.

[Iy <lnrgt zorg. drt '"rar,'à ,va tot tyd een Gcncc*
lundig Zakboclije rvordc uitqege-vcn. w'eÍk .voonarie-
lyk zal moeten bchclzcu zooàaíice íesfeir. die in íhaÍ
zyn den gencenen Àlan in zfEn-lecfresel'te leidcn. cl
de.gcvaarlyle klippcn van Íigigclovighe.iil, bygcloof,'on.
achtzasoh(id, noidigheid oívdruartöozin!,iínrewyien.
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Atbeelding 3.4
Bladzijde uit de brielvan 6 Meij 1803 van het Staatsbewind aan het Wetgevend

Lichaam, waarin een opsomming wordt gegeven van de redenen waarom een wet-

telijke regeling van de openbare gezondheidszorg in de Bataafse republiek niet lan-

ger mag uitblijven

x.d .f . lrt,,/, Ool*rtnr*7dr;) ';i''*'. 
4rí,,1 a,. ,*l*,a

**r{ ,/ gr-A. tr, }ro, r./r.nl /, tigtyr, l,,,ql .n,",n,o4

" ?r&.tr. ià 4e ttr, e. /** r.n" rr;rïírqe ,',, !nir*,.í**n.tn
if;,í,-,r* t ** *r;4tr* 

",, ..4, 
/-" i:r*, 

.Ín " 
u, ^. or.|,r4!

a'ontott tefiaoor. a./t cn"qinrrtt44 ql tor.l)«rr,t? LJ.i.L)
,,)i/ qrnu ,...r/, uo,, *i ,ilr, //r,,,e.rÉ.nnl"7 b"*tL.. / 7.,

,:iè/ y't ,l;/ rrrrrr.1 2atae /,nn)",**|ry'*nr" lot.,-d§n*,y /c-'
Ji.ry

.Art t. t tva 4.. tt tt t,r .-" lrq o c c y' í,si A c i' ), t t q/b, í:/: **&, ;, {*,,,

o,/'rr"r, trr de* e*e17r.r)o.'rro- )trda/ 
'/o-z.fu,- 

*7 7*@
uer).,. lr-/dak ,íu/; il tirr,t,t),1.f, ,.-- ,::2./-..
-ra!.rr/t t Oet/qazt'* ,x y'*l /r*/)r'or, ,.a', alll, rt
tnzXt/.a; /t t,et"u.toíao.t/c 'írr>,/'ou".7 uaa l:an**.

'-no//rg" í"rn*r.o att étr?>ano*lrrn ,' 4', ó'rr./( .nn 
";L,

,,t,ru)r.7u.,7 7/-r/,-7 ta èa)t,',t-/rt : 4. r.),91 lcS.Zli,.
L ,, /'lcr rent*o+;fer,&.ti ,. .y.f-.u ur.d.Í ,1aD /.- 

1u.;
lcr ttu?c.r\tud:,Í; 

.,rl-n 
a l./,';,7 n|',4.r,!i r*

,tt,,.<tz*nc t i,?, n:*í,ï1 ., ,.,f 
..,rn 1;l- dta.r <ox)

aL. y44,snt*t a.* l'.r-ï/r,J4. i"tr n.7*1!rD t.n ^)ro o, ni 2o "q,7r* 
_?"r."", 

ir, (ru,..tun').ns./' lt,./,.,ro1./r/rr-:,o,
*r )i?,.í*-nl .l*' if*/o" /*,§.-',!l

rat.,,:,, j- . 
-. ua.rJlcrl

"***
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AJbeelding 3.5
Specimen van de als stembriefie gebruikte Naamlyst der Leden van de zitting van

het Wetgevend Lichaam op 16 maart 1804: laatste hinderpaal voor het tot stand

komen van de geneeskundige staatsregeling

NAAM L YST
DER,

LEDEN,
UITIÀAIINDI Ht'

WETGEVEND LICHAAM
. YAI| EET

. EATAATSCE OEITEENBBBST.

/. *n, É u',5, i n?*Zo4*.-
U_

Prcfà h Bwgct

v^x ANDRINOÀ D3 KEMPENAEX,

ltgetwllg à Bngut

NoNo.
,1- - t A.t.Liodc[ %d.Heuvell.

- J^-z C. vu loreest
3 lccrrrÍÍÍi-iGíEca

,- -i D. !1. O. Eeldcric!.
i.^ -s Par. qrypcn

az- -6 ?tL Sldedur
L.* 7 l.F. kcrtcr.

r+ffir.
7--9 l. daloachecra

--!..- 16 van Andrlntr dc KCB.
PCnact.rl-I-Gtr{onsbcccf..^..- r2 ocr],d Yeo det ?ao.

'., t3 I. coopcrur.
ttl
/o t5- l. Iablinl, dc Jorgc.tq^ t6 l. tr L Ytn Hoof'
/ 17 b- daJlaí

r8-ffican
ro F. RaíbonocL '^16 Ju vro lltynrn .7-
2t-#íl!*EaLgJ-fiOfe
13 I. M §ingeadonck
11 Allud scheltiDgr.
e5 & Lere.
fficàdEt"7tGt
,Z ,. Euscb.
rB W. de SitteÍ.

7--

v'-

VryW rttt*.

.e.{'.{ÈÍG{.6JaE,
30 ÍY.'o. J. vrl RÈcoc[,-'' "'
3r H. A, Iln, - ^,Lt
3r P. R. Sickioghc.
33 W. C. de Grae. - Ia
3{ C G. R- ven Mrlc. ,L-
35 J. W. t. "- 

,.tttor,. .- ^"- '

,rtl.nt e.gilt e,frlq 
/4 hn'r

onuilt

Dc lc0uitca oo
tGooEGa, r,ya g'crcfoocott ca 3crrrceccrd.
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AJbeelding 3.6
Artikel 27 van de verordeningen 1804. Eerste ofïïciele notitie dat het gemeentebe-

stuur verantwoordelijk is voor de openbare gezondheidszorg

Art. e7.

Ten einiler.in- {e- P-lratfen' nhvlar z.trlks..mggelVk is,
aen meer onurttlrlelyk 'Ioevoolzicht op de uit'lieffening .vau

8lle V*f,eQ der' 
- 

Genceskuude plr.ru hebbe, zullen

ovèràl . rvnnr gewoonlyko vier of meer MedicinaDoétoren
ÀeëtrlLlisfccrd zJ'n, en de Prn&yk uitöeffenen, en wydcrs
de Plartlclyke ornftandigheden'zulks gedogen, door tle
Gernccnte-ilcftuuren ofigericht, en in' rvókiíg gebragt
n'ordcn Plaaticilkc Con;nis/iën van Gcnccskundig Toc'
,oorzicltt ,beftarnde uir een gcfchikt getal Genees . , I{ecl- ,
Vcrlos-, en Artzeny-rnengkundigen, doch alles buiten
líosten van den Lande..

Atbeelding 3.7
Instelling van provinciale geneeskundige commissies, welke een andere naam zijn

voor de departementale commissies, die door J. van Heekeren in 1799 voorgesteld

en al in 1804 oÍficieel in werking gebracht zijn

(N0. t6.) SRÍ uan t2 Naarl t8t8, ,cr ngoling taa l*lgonc belrckhclijÈ it,
tol ile uiloefcning tsat dc wruchilteade tukkcn der Gcneeclunile.

§'r, WILLETÍ. nt, nE cnlrl8 GODS, KoNrxc DnR NBDEnLINDBn, PRINS v.Àt
On^xJB-NAss^u. Gnrxrt-Hstrtoc v.tN LuxEntrunc i enz. . cnz. ! tDz' i

Alzoo \Yij rlc noodzakclijkheid in overweging genomen hcbbcn. dat àl hetgeno
betrekking heett op de uitocfening der Yerschillcnde talken van de gcneeskunde ,
zoodanig s'orde ingerigt, als meest strekkcn kan om dco beilzamen invloed dart-
van op-bet leseo-en de Aezondhcid Onzer onderdaoen te hevordereu , cn zoorecl
mogelijk over allo d6 gedeclten Yan ODs Rijk op eeoe gclijkmltige vijzc te doetl
ondcrvinden;

Zo0 lS IIET. dat Wij, dcn Ilaad van State gehoord en met Eemeen overleg val
dc Staten-Gencraal, hebbeu goedgcvooden en YeÍstaan, gelijk 1+d goedrinden cl
Yerstaan bij deze:

Àrt. l. Èr zullen ln ieder der provincien van het Xontngr[,ik ééo oÍ meer pro'
vinciale commissien van gcoeeskundig onderzock en toeYoorziEt bestaan.

Ook zullen er plaatselijke eommissicn ran genceskuudig toevooÍzigt xorden o9-
gerigt io alte zootlanige sieden als het Ons zal voorkomen nuttig te zijo.- 2.Toodanige provr-ncic echter welkcr uitgestrektheid of betolking de instellÍng
eencr aÍzonderlijke commissic niet rordert , ral , na vereisch del oEstandighedeD,
onder hct ressoit van eens of meer coromissien io do aaogreozende provincien go-

Yestigd, gcbragt k[nnen worden.
3. ilea Éetal én de organisatio der proÍihciale comtoissie-n, de rijze waarop ziJ

hare verËzrambeden Ycrrigtctr, de betrekking waarin zij. too tot.hct algemeeo
als tot het provitrciaal cn piaatselijl bestuuÍ staaD, de ntanict op welk€ de.onkos-
teneo v"t.óhotten worden'gerondèn. en al Yíai rerder daartoe behoort, zal ladet
door Oos worden gcregeld.

4. De werkzaamheden der proÍinciàlc commissien zullen bestaan:
o. L h"t onderzoek en de àeoordeeliDg Yan de beksaamhcid of bevoegdheld deÍ-

getren welke zich tot uitoefeBiog vin eenigen tak der Sonee§kuost, in deÍzel-
ver provincio of distrikt oedeÍzetteo.

D. tn het rÍlcveren van behoorlijke Setuipchrifteo van bekwaambeid,-aan ollo-

dogeneo alie bionetr ilerzelvei proi'iocià of distrikt tot stads- , plattelsnde' oÍ
schieps-heelmeesler , vroedmeéster. rpotheker, -YroedYrouw ' oogmee-ster r

tandmeestcr en drogist ot LruidenYeÍkodper n'enichen berordcrd te §ordeu'
o. io ii.i toevoorzigl,-binnen dezelve op di rigtige en goede uitocreniog Yan ds

praktijk der geleeskundige weteoschappen, door.reeds gevestigden. en,op-al
;tàtce;e hetw;lk de cerondheid der ingezeteneu , in het algemccn' aanbelaogl'

d. in iaafzaam te zij; bii bet onrstaan van cootagieuse eB epidemische uickte.
io dcrzelrer provincie ot distrikt.

a. io ru geiuigs.'Uritten der heel- en vroertmeeslers. vroedvrouvea eD apotheterr
,ui **ààn'i"rpï.iÍi".urd of de houcler dcÍzelye geregtigd iE te! plattetr lauds oÍ
in de stcden zijne kuost uit to oefeneD.
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AJbeelding 4.1
Toelatingsbewijs voor een van de drie Leidse armenscholen 1736. De schoolorde
stelt het inwllen van de leeftijd verplicht, echter niet om deze te verifïeren aan de
hand van het doopboek
lJit Beschryving der Stad Leyden door Frans van Mieris, Tweede Deel, Te Leyden
MDCCLXX

,) Dat de twaelf Aalmoeíleniers de-

), zet Stede , hunne kwartieren door-
,, gaende, en vifiterende huisgezinnen,
,, wellien, in hunnen nood , onderÍtand
rr vlo het Huiszittenhuis genieten r eo

,, alCaer bevindende l(ndcicn van Ou-
,, deren, bcidé Gereformecrd, of waer
rr vàr1 een derzelven behoort tot de pu-
,, blicke Kerk dezcr Stcde , bovcn de

,, zes jaeren oud, gezondr Go met geen
,, befmetrelyke kwalen befmet zyÀde ,
, de Ou{gri zullen aar. zeÉgen, àx zi
,, hunne Kinderen Ëcbben íc- zeíden toi
,, e'en der drie voornoemde Armfchoo-
), len, v/aer ondcr ïyonende behooren,
,, hun ten dien 'eindc gevende een on-
,, clerteekend billiet vàn aanneminge r
,, als volgt:

rOnder de Saaihal,
1, De Meefter in 't) In de Hoogduitfóhe

,, Armkinderfchool )^Kerk ,- -'t Op de Zylepoorr ,
,,
,,
1)

gelieve in zyn ondcrwys aan te ne-
rnen N. N. Oud . . . .iaaren: waflr
van de Ouders wonen . o . .

N. N.
,, Diaken r of Huiszittenmeefter.
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Afteelding 4.2

Bladzijde uithet Decretum Gratíani van I140, het eerste handboek van kerkelijk

recht, waarin zowel de kanon is opgenomen dat de priester het doopsel toedient,

als de uitzonderingsbepaling dat in geval van nood ieder ander deze doop mag ver-

richten. De regel dat de medicus bij levensgevaar zells intra-uterien een vrucht mag

dopen. is terug te voeren tot ditzelfde beginsel van nooddoop

Deze pagina uit een exemplaar dat is gedrukt in 1486 in Venetie is overgenomen

uit Gerbenzonl Aleru, 1969

" èi.1.

Ícd fr nóftkct írbirió:tltu&r.;{r&d oirq iud«rcn ieíi

tritl:ffi
Ul ,*JiÍtJiÍ

ffiffi

ffi mm,m

iolrnrurb:inlfrr 4rlmo;i.'í;C['r:r?.:ÍN.4.'.'.ltrxfldr,.f.f.d!lrr,a.Ël
rrrpr.[ini 0(rta í(lh:1.!r h(roiJ sssFrn'rrnÍfir(ordk ld { rtutlilxllíld;
idril)ado Jhai rt.lmu.1l,trníJnó.ïo-0.

Dóf.oÍ.Cfumlj*hhrÈ!4(urD6clio.n'lit'd. ïi,,*,,,i:'.*

É*)*i;Àrr, .,. , 
'' : '. t. ï,,f,ff:l'g*

i{J, T'r\ /i.r. .t,,, ltr.-ly9l':--- l'§i7ffi:'.';'; Ï) : "''' 'llr*-o1oo$rrurbcr

''\t!-@S.#j''': ïriJilhil#

ffiffi*ff ,,;,;,W,§Hml
[ffi,wuffi*$#*ffip$#*mffiu
ffi i;':#il,W9sixiffi rïhl*r*ï:r;lll:s'[r;rïiïffi [.r;alr1ï$#
f,P .:t,l-,i!ly, alijteccriq§fibirrrlr'írrrr:zp:obi ir:drrrnuellig.rnÍ,trïíuríius6c.. 9f.ólt.Í4911

PJ'Àï,i;iéfr ËË#à?§Jiïi#iíÏlil',í,h1ïilÍllli:'ï,ïlïï.I'fi ';'iJBiiïli:'i'#
.id(ótru aliiIà(crto§Íibirult'írrrr:zp:ol)i ir:drhflrrdliíJnÍ.f tïí[tíiusGc.. SdÈ.r Íoibrf
n5vtt.ltrl{ 5,iro|r;Lric,oótibirrolrttirh.rri nrrolcnmrííruk.roÍubfccórirido ÍssrÍót.i'Íl

x#ij i?!.f;'Jï,11[l'3;itriÍÍp#:, #r,:1d,i#$i'!n 
cod(m rib:o rtflffi?rt-u d(l,lclt.'rltr9.[]cÍf mrlcJ,rIPDC 'n.s -.; .., r.!,,.- ,:..-,..t oblrriràudi-È-l nu Íc.," Snclíid'r.ígutoli.ítt.arr. í GogcncralcrrcmírÍt;lcpnu àrrnr-o<nÍà.

, ++u .) r,.\,":- r . È tfmiilfrotlllD€flct lurrtutÈ CrF(.hir.r.q.,.

,ïlll;l : '' i' cft§i«ttmquisruiturnrít1 €nrnc 
l?Ï'*h'11'LH,rm"|irn íiÀr.iÀh;;:fis"i{u öe$!,t o. Ídnó.

r(.tnctris:F-rntsÍ(ipit.rfirnplicio:r(rroínrnIi.Ir xt Bií«Drt.nót.tmtísít|trrr{(.ndlÍ,!Íffifi:mf,ia,
ruÍ.[,-kqíItiq"lDrOI'i.ÉrproirDipÍ,rrónrtri{r nÍuiurn.rlirornmrrlrunJnafliibctifÍ^obrt';imtínií::o
c(rrrri:fiiníti.i(r(!öi.(,cömodfu$.arrgnrrcr.nóÍunrtnrni.n,DomirusD{íln;tróiíinfidtll'rinrird

I
$

I

:Írof íurt qo í utt a'ïMa,
(ro((idir lr(3 nd.lT.D
6rnrruó.iÍ,dI.tu.orun
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AJbeelding 4.3
Titelblad van de vertaling door Nicolaus Stenius van de besluitenlijst van het con-
cilie van Trente dat met tussenpozen van 1545 tot 1563 wordt gehouden en waar
de RK kerk als centrale kerkelijke overheid voor het eerst het inrichten en bijhou-
den van doopboeken en trouwregisters aan de pastoors opdraagt

Do
REGELS en BESLUYTEN

Iran bct À ldrb cy lightlc cndc À tgcn c7 n

Concili Yan Trenre.
Gehouden onder de PauGrr,

Paurus den III, tuuus den Itl,
cndc Prus den IV.

G c, r otr'y c lij k o m nic rD s o,u c rgà z e t
Doö

N. S. P. A.

Hier is ook achter by-gevo_9gt d.c verklaeri n g van
eenige bezondeË \X/öorden, dic rn

'c Concili gebruykt worden.

t'À N T W E, R P E N,
Voor FnsDRrcr( van METELEN,

M. DC. tXXXrY.
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Afteelding 4.4
De vagebonden - 

in het algemeen migratie en de gebrekkige communicatie -
zijn een niet te veronachtzamen foutenbron voor medisch-demograÍische registra-

tie; in dit geval dubbeltellingen als gevolg van dubbelhuwelijken, welke als zodanig

niet in de parochieboeken zijn te onderscheiden

Uit Stenius, Concili van Trente 1684, Sessio XXIV

Het VII. Capirtel.

Dat de ïa.qabonden , of die onzeekrc
naal-Ílode; bebben , aiet lichtcltJ\ ilct,-gerro'

mín ofie toegelfieten en nqoeteil l:)ordert
te trouwct .

I 7@cl tÍinUer ilíeohcr al [tueebcll / cllUc 0n'
V 3ckcfínracl-lïcUen lc[rbcn i cnUc / gclíih ;p

qudu ban nerU ;An / ns Uat 3f Uurr cuflc Uut É
b3ouh lebbcrr beÍIqeten / terhrljt DÍq lccft / ioo
tiouben ip Ín bcr[cleBDe plqct[en eell allUcr/cll,
De beettijDs ntecr t lget beplíS dottcÍlÍ tnÍlÍotle
Dat quacil bslettcn / berntaeut ttsUcrl!;h al Die

't acngact / Datje UÍt gcfpup$ bau fhectrcrtDc
mcnfcfen nÍct licftelgh sen cll lleenlclt ollt te
trouben ; 't berntscnt 00[r Ue berelUlljlte @,
berlcpDen ofts.IÍDagíftracten / UatSe Dic Íiren,
gel[jh ír-toomcn : m$er bet gebicDt Dc Dal-too,
tm lDa$e obsr bun boutrelijh ttÍet en ltaen /
ten tuqcr Dat3Hteb00e0n naerfÍíg onDcrjoe[t
laDDctt gcDacu/ enUc Ue 3aeh oen Dsn ordinaris
ober-geDeagen 3!ÍttDc/ ban lern oo3lof balDcrr
gehregcn om Uat te Doctt.

357



AJbeeldíng 4.5
Artikel uit de Ordonnance de Blois van l5 79. De grifïies zien er op toe dat de pas-

toors ieder jaar de in hun parochie ingevulde doop- trouw- en begraafboeken bij
het gerecht deponeren

Uit Isambert, Recueil des anciennes /oís. XIV. 1829

( r E r ) Pour éviter les prcuves par témoioo, que Ion est souveDt
contraiot faire en iustic:c, loucbant les nairsaoces, rrrariager,
morts et enterremenE de personnes : enioiguonr à nor grefrcrs
cn Ghefde poursuivro par chacun an touscurez, ou leure vicai-
res, du rersort deleurssiégeo d'apporter dedaus deux moÍs, aprèr
la Íin de chacunn aonée, leo'regietree dee baptémes, mariagel et
sépuhures de leurs paroisses faitc en icelle année. Leeguele regir-
tres legdito curez en personne ou par procureur epécialement
fondó, allirmeront iurliciairement contenir rérité: autremenl et
à faute ile ce faire par lesdits curez ou leurs vicairer, ils seront
condamnez ès dépens de la poursuite faite contr'eux, et néaa-
moinl conlraintt par raisie de leur temporel , dt satisfairo ct
obéir : et seront teous lesdits greffierc de garder roigoeulement
lesdits registres pour y ayoir recour§, et en rlélivrer ertralb aur
parties r;ui lc requèreront. 

-

Afteelding 4.6
In veel rechtsgebieden stelt de wereldlijke overheid, die overigens de kanonieke re-

gels betreffende het huwelijk erkent, de vermogensrechtelijke gevolgen afhankelijk

van de afkondiging en inzegening van het huwelijk in de kerk

Dit voorbeeld uit de stad Utrecht, lang voór de Reformatie, is uit Van Apeldoorn,

Huwelijksrecht, 1925

2) Sccpenrecbt 1456, VII (Murr-en, Recbtsbr. ll, bl. 256): ,,Wanter
veel gebreke dagelix geschien in heymeliken truwen, die geschien sonder
hoir gebode der heyliger kerken te hebben, dair die lude goede in vreem-
den handen mede comen ende verdu'alen mogen; om dat te verhueden,
so en sell geen man noch wijff, die malc anderen so getruwet hebben, hoire
beyder goede niet gemeen wesen, tensij dat sy eerste hoir volle gebode
in der heyliger kerken gehadt ende malcander voir der kerken getruwet
ende ingeleit hebberi, ende dairna tot eenre tafell mit malcander geweest

ende malcander openbairlic beslapen hebben, so is hoirre beyder goet
geme€n ende sell gelike deylen" enz.

Albeelding 4.7
De hervormde kerken van Holland en Zeeland verklaren op de Dordtse synode

van 1574 het trouwen voor politiek, een uitspraak die in Nederland na de refor-

matie van invloed is op de dubbelrol van kerk en §taat ten aanzien van het huwe-

hjk
Vraag en antwoord uit Hooijer, Kerkordeninger, 1865

12. Of een Lidmaat der Gemeenten willenile trouwen een Persoon
die Papist, Doops oÍto W'erelts gezint is, van den Dienaar getrouwt
zal mogen werden ofte niet? Àntwoorde: Men zal zulke te vor€r veÍ-
manen. Doch zoo ze even*'el willen trouwen, rnelr zal ze trouwen,
dewyl-het trouwen politycq is.
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AJbeelding 4.8
Het met steekpenningen kopen van de toestemming voor een heimelijk huwelijk

wordt in 1525 door het Amsterdamse gerecht te lijf gegaan, maar gebeurt vijftig
jaar later nog, omdat de roomse openbare eredienst, ergo huwelijksplechtigheid

verboden wordt, terwijl niet meteen overheidsbepalingen voor het voltrekken van

een huwelijk voorhanden zijn
Deze geschiedenis uitvoerig in deel II van Wagenaat, Geschiedenissen van Am'

sterdam, 116l

ÍIet Gc- Te Arnfterdam hadtrfedert eenen geruij

Ë;;;, men tyd, ee-n-gevaarlyk misbruil; plaacs
ainfter- Eehad, in 't ftulivan het trottwen. f)e Pro-
dam. ïifoor en Dekcn vau Atnftclland gaven dik'
'l$:t wils, voor eenen íteekpenning, die grooter
i<ï"ï ,.- of kleiner gemaakc ïverdt' llaar hec vermo'
gen tet sen van he1 Paar;verlof toc heimelyke FIu'
heimelyk ïvelyken; die dan, by nagt en ontyde , door
trouwen' 

ëenén Priefter; urerden ingczegend. Ificr'
uit ontftondc, dat fomtyds zulken a?in el'
kanderen verbonden werden; die zig , bei-

àe of een van beide, me[ anderen verloofd
hadden: ook fomtyds verlooPen tVfoniken:
al 't u,elke aanliep beide tegen de Kerkely'
ke en burgerlyke lVetten. 't Geregt van

Amfterdam, hiercegen willende voorzien,
beval, by eene I(eue , die, den dcrden No'

vember deezes jaars, afgekondigd werdc,

,, dat elke Poorter of ingez-etenrdie op ee-

,, nigerhande wyze trouwde , zonder dat

,, '.i drie gerechte Proclamatien ofte lkrck-
,, gebodenr vzn den PredikÍtoel of andcre

,, 
-behoorlyle Plaatfe,. waren afgekondigd,

,, agtticn I(arels guldens verbeuren zou,
,, of anders een half utu op de kaak te
,; pronk ftaan (o)."
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AJbeelding 4.9
In de steden verschijnen alle huwelijkscandidaten een keer voor gecommitteerden,

of het huwelijk daarna in de kerk o[ in de vierschaar bevestigd wordt. Op het plat-

teland daarentegen worden de kerksgezinden ook na de afkondiging van de ordon-

nantie van Rijnland nog altijd door de predikant van de plaats in het trouwboek

ingeschreven. Aantekening van Van Leeuwen bij de tekst van de ordonnantie van

Rijnland van 16 februari 1580 in zijn boek Keuren van Rijnland.
In feite is wat de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte betreft heel ons

land aan het einde van de zestiende eeuw platteland: de overheid treft niet tijdig die

voorzieningen, welke nodig zijn om de min of meer gereglementeerde bevolkings-

boekhouding te urbaniseren

Na dc atblicaticoat defen.f Om dat allc
vetteo niet als in hcttoekomende eq ver-

kerks-geÍinde by de Predicant van dc
plaats. Indien de orrdcrtrouwdenictopèe-
ne plaatg voonagtig lijo, fouden dcGlve
op beydeflartfcn moeten werdeo aangetc-
kent , maar dewril de belolrcn Íiro veel de
perfooen í'elfs aaogaat genoeg fijn, dat die
op d'cen of d'ander phats wertelrjk ende
met kennis van &kcn werden aangctekcnr,
werd hcq Glvc op d'een of d'andcr plaatfe,
drar hèt den qnderrropwden b.ítfelcgda
konir,' vryge^leien'beydé in perfoohlró là-
tën aant;ykcnèn, mcfverÍoek dar drai vjo
a&c ureide ovérgefonden , om op de àadre
plaats, 't Glvè te werdeo overgenoÍnen,
ende daar op.gelijke geboden re wcrden af-
gekundigt. flet wel! alfooo'Ver ende we-
der over'vooÍ go:d werdopginombn. i

P lfo tfaz,lt aar dér r efdent i e. f 1É!é ver.ft ran z
rvàó.een v1ftc erlde geCuyirge 96íónplàars,
daar veÍE'and in iolkomentliikè'hrrishËu-
liogd is, mer meninge om'ïldair m"n.r

vóoí

Éindcn, teo fy in farkcn drar fulx vallen
krn,cnde uytàruktclrjk wei( uitgedrukt.
L l,Cod. &Ícgib, cnde nieteci vborvetten
vcrden gehoudcn vobr det deGlve, ter
plratG diarmen Í'ulxgewoon is, openrlijk
iiin afgeku-ndigr- 1. 9-. cod. & hgió. So io't
tqoÍgaan-qe, 4rÍ. DIeder r§ aangeroerl.^
. Izifuilc Maglfratcndrc &qïks diaiarën.f
Ío dejSte.deó werdén. allc hiíywelrjrfe.§g-
6pdeh vergunt code opictekenc by Corn-
rài(Íeri.Íl'en r ayt dc Magrftrart d.ur toège-
ftclr, nÈt dat-onderGheyt, dat degebo:
den vaó dic geene dewelke van de Gercfor-
óèerde ReLgic lijn; aan alle Kerkeo wer-
ilin .oggrgeGhÍeven , ten eynde om aldrar
nari bèhoien te werdca rfgekundigt. Maar
idÍr.plattÈn Lande, werdeo by de'Magr-
ftiài alleen aaÍÍÈèrckeot die gcanc d€PëÏRè

Irrr ródÍe gélin-tireyt fijn, àndede aadeic

AJbeelding 4.10
Een gecombineerd doop- en sterfteregister is een van de besluiten van de synode

van Wezel in 1568, welke door de uitgeweken protestanten worden opgesteld als

prae-advies voor de nationale synode van de hervormde kerk van Nederland

Latijnse tekst uit het oorspronkelijke manuscript, zoals dat is gepubliceerd door
Rutgers, 1889 en de vertaling is te vinden in Hooijer, Kerkordeningen, 1865.

tó.] l.Iomina infantium parentum ac Testium publicis

tabulis coDsignari tum ecclesiae tum reipublicae maximè

conducere iu confesso est. Quibus etiam seorsim eorum

nomilra adscribi poterunt, qui post editam in ecclesia

confessioneln in Christo moriuntur.

5. 't fs ten hoogsten dienstig voor Kerke, ende Republicque, clat
de namen van geiloopte Kinderen, Ouders ende Getuigen worden a&n-
geteekent in cle gemeine Doopboeken ; w&ar inne ook in 't byzontler
konnen wordeu aangeteekent de namen der geene, die ua geclane be-
lyilenisse voor de Gemeinte , in Christo Eterven.

360



Atbeelding 4.11

Twee axioma's uit het registratiereglement van 9 april I 7 3 6: I , de civiele staat van

personen valt of staat met de zorg waarmede men de akten van dopen, trouwen en

begraven conserveert; 2, door elke akte in de beide registers te laten ondertekenen

door de in de wet aangewezen personen, heeft iedere burger een dubbele borg op

het rechtsgeldig constateren van zijn burgerlijke staat

Uit Isambert, Anciennes /ors, Tome XXI, Paris 1830

est dépcsé ntr grt'ífe du §iègc royirl , l'attlre rcgistrc-double
demcuriltrt t,ntie les mains des crtrés; mais. cornlllc cet usaS(r

n'a poinl escor'c été conÍirmé pnr atrclrne loi générale, I'utilitó

"o 
i été rr:nforurée jrrsqrr'à fr'ósent dans lc-petit rtontbre. de

lioux otr il est étallli, et dans le reste de notre royatlnre, I'état
do nos suiets est deureuré exposé à lorrtes les suites de lu né-
gligeuce ícs c,,rés ott autres dépnsitnircs des registrcs publics.
Noi s ,re pouvons dorrc rien fairè de plrts coltveltable pour éta-
blir un oitlrc certain et unifortne dius une matière à laquelle
la sociétó civilc a un si grand intér'f:t quc «l'étendre à toutes les

provinces soutnises à nïtre dourinrrti-on un usa6c qui depuis

[lusieurs années a été suivi, sans aucun incouvénieot, dans
àiíférents diocèses; nos sujets v trouveront l'ava-nts-ge de s'as-

surer par leur signatrr.e tuí detix rogistres ulle- dorrble pr('tlve
de leur état; e1 cottltne chacun dc ces registres acqllerra

AJbeelding 4.12
De uitdrukkelijke verplichting om in het doopboek behalve personalia en tijdstip

van dopen ook de geboortedag van het kind op te nemen komt voor in de kerkor-

dening voor Groningen en Ommelanden uit het jaar 1595

Oorspronkelijke tekst uit Hooijer, Kerkordeningen, 1865

38. De dóope sal men op tle forme untle ortlenunge, de in ilgl Ne-
ilerlanilschen keicken orilenunge beschreven ir, bedenen. Untle sollen de

olderen, de hare kinileren doopen laten willen, tles tlagestoevoren, eerile
kinileren getloopet worileu, dei kinderen .name, enile de geboertendach by

ilen predigeren angeyen, uutl sullen die pretligeren de namen der Linderen,
de geboe*edach, ltem of se ehehjc, ofi onehelijck geboren sinilt, vlitich
anleeckenen.
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Albeelding 4.13
Model van het formulier voor de aangifte v&n trouwen en begraven, dat de Staten

van Holland en West-Friesland in het kader van verscherpte belastingmaatregelen

op 3 december 1695 vaststellen
Uit het Groot Placaatboek, deel IV, 's-Gravenhage 1705

Billiet van aengevinge , wegens het
MiddclvanTrouvcn.

lCk onderge/chr€e€t m7 fullende hgeuen tet
z Haweliicken llatemet
endetelroiJïctrti qa.n bet Midàel o? betTrottwcr
geàrranecrt s oolgens den inhoadcoan dcOrdor-
1t an t i c d a c r e orr-z i i l de * e lt o m an d e oil c r dc C h/:
fsoan guldefit oerÉhrcry
dien conforrr, ,ctt tc geocn , oa oeroolgcas lzct
ooorkrccbt teooldsin. Gedaen

Ont fan sen bv mv Secretaris van
deboïen-femtldc guldenr,
Huyden,den

Billietvan aengeviqge, \regen§het
' Middel ían'cÈegraven.

fC k ond ert e fc hr ev e o er kl ar ï bt d efen, ingeo o l'
tgcaandíArdonrantie o1t't tuliddel otn't Bc-

fiiíf;ëmancnttongcoingctedomoanbe'
hiornde ondcr dc Clags oan 'ï1:;
dat, omdienconform lct ooorlcbrne Recb't te
soldoc?r. Gcdaan

OnrÉngen bv my Secrearis yan
deboven-gemclde

Huydenden

guldensr
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Afteelding 4.14

Een morbiditeitsstatistiek drie eeuwen geleden wettelijk geregeld

Nederlandsch Rechtskundig Woordenboek, deel III, 1793

INTENDANT VAN HET HOSPITAAL IN HET
LEöÉR. Volgens Refolutíe van' de §uten-Generaal-van
iöï-ö.cemb-èr $75 Q) mo-etetr de Do&oreL en ClL
i"ïiii* ,*, t 

"c 
Legèr-, 'mitsgaclers d9 geenen die op de

7ièfild Gekwetftéu in het Leger zullen pasGn, aan den

fi;;A;t Ían het Hospitaal-oigèven het getal of de luan'
iiteir der Zíeken en de qualiteit l,an hunne ziekten ot on-

;;;kti;", welke Intenàant mede gebooden^zal zijn reo-

ii,rri.r..ís d:rags tPPo-rt te do-en aan den Generaal, of
Ëïïiraíofficiei, hèi Leger of Quartier commancleeren-

iË- *.i tehoorliike uirdrukking onder ï'elke Qompagnie
àíí"íà-zieken eir GekwetÍIen ziin, u, waar dezelve ge'

YonJen lvorden.

Afteelding 4.15

Een voorloper van het aankondigingenkastje aan de pui van het gemeentehuis is

de verplichting in het Franse edict van november l?87 om een leesbare copie van

etke ondertrouwakte aan de buitendeur van de kerk op te hangen -
Uit Isambert, Anciennes /ois, deel 28, Paris 1827

,ï. En c"s que les parties ne iugent pas à propos de s'adresser

auxdits curés ou vicaires, ou en cas de rel-us desdtts cures ou

vicair=s, les bans seront publiés les iours de dimanches ou de

fétes commandées, à la àrtie de la'messo paroissiale, par le
creílier de la iustice principale du lieu, en-présence du iuge,
öu de celui oui t""" par luicommis; sera fait mention au bas

de l'écrit, qiri contieïdra les noms et qualités rles parties, do

la date dó Ë publication; et si c'est la'premièrc ,1a seconde

ou la troisièrie, comme aussi des dispenses, s'il en a été

accordó : le touí sera sisné du iuge , oo do I'oÍIicier par lui
commis, et drr greílier, e"t copie fisi[te en §era de suite aÍfichée
à la porte extérieure dc l'église.
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AJbeelding 4.16
De schrijver, die met ingang van I februari 1795 in Amsterdam de raadsvergade-
ringen mag bijwonen en dagelijks het publiek informeert, is in feite de eerste ge-

meentelijke voorlichtingsambtenaar
Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam, I, l?95

waarroe de uurrclpALITF,IT, ten ein-
'de clir ns wcarheid i en a-ls uit den mond def
Vergaclerin g zelv c zötnie kurr n en §efchieden,
en om du§ alle v:rlfche ert vein:inktc betichren;
zoveel mögelijk is, tcgen re gaan, den fChrij-
.ver dezes gelegenhciel gegeeven heefr, om
der2elver zittingen bijtervoonen r en dus ge-
'tlourvelijk ,' al rVac 'cr belangrijks in dezelve
,Íoorvalc; tc kunncri aantckenenl ten.'einde
herzelve zo veel nrooglijk is , . dcaglijksch ,
openbmr terkennis van het Vqt\ § brengen;

AJbeelding 4.17
Amsterdam neemt op I maart 1796 het besluit om vroedmeesters en vroedvrou-
wen oÍïïcieel in te schakelen bij de geboorteaangifte
Passage uit Dagblad van Amsterdam, Yierde Stuk, 1796

Is gelcTen .rapporf. van, het committé van algemeetr
wdzvnr.op hot in }et Dagblad dcrVersaderins veu
Aen iaÉli.Fèbruary'1..1" cimeld voorítel"van def, bur-
ger P. .va.n Hln lio??rr,- ítfèkLende ter daàrftelllng vah
rniddeleft ter Voo_rk'oÍÍiing oÍ wegneming va! hàt nr-
dgelirtg denkbeeld, als oÍ deze Ítad eeíe otrgezonde
dhlts rcuda zyrr, alw4er jrrelylís eens zo. vetl men-
foheri zouden ítervenl dan-gebóorcn worden; advife-
rende gemelde cqmmitté ten- dien e.inde het doen van
eene publicltie, watrby alle t'roedmeesters en vroed-
vrouwen gelast worden opgave te doen van alle de
kinderen in deze ítad en deizelver jurisdi&ie ter wre-
refd komlndl:

Na deliberatie, goedgevonden, zich rnet hètzelve
rapport te conformeren, mitsgadbrc de voorgefteldo
publicatie te aresteleD.
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Afteelding 4.18

Geschreven ontwerp van een landelijk formulier van geboorteaangifte door de va-

der en getuigen waarop tevoren door de vroedmeester of vroedvrouw verklaring

van de verlossing moet worden gedaan en dat beschouwd kan worden als voorlo-

per van het ontwerp van de medische geboortekaart

J. van Heeker en, RapporÍ over hel landelijk invoeren van geboorte- trouw- en sterf-

lijsten, november 1799 (ARA Binnenl. Zaken voor 1813, inv. 303; Rel.

28.1 L 1 799, no. 4)

c;)
.\, /€

éLr_ Q2 aa*

7fr * &^ ". 
íz ^.'t* -' ^-t z^'' la --9:* a'' t' <1'''

1",3! ;:'--' ":' ? t*h- -. r? -

t 2'/'rL'

^- 1".(?.-. 
-

L'a.- da'-- <;"à4

/..a--..-,',4 te,

--t-1-' t

-r.l/-- a
dL-
..i-, t^.-/
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AJbeelding 4.19
De drie beginselartikelen uit het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk
Holland (1809) welke handelen over de registratie van huwelijken, geboorte en
overlijden. De uitvoeringsmaatregelen zijn echter nooit verschenen
Eerste boek, tweede titel ontleend aan Het Nederl. Burg. Wetboek, de Code civil,
het Wetboek lodewijk Napoleon enz. 1850

'Iweede Tttel.
Yan de bescheiden of acten aan den

Durgerlíiken staat.
Burg. l\rctb., art. 13.
Coclc Civil, art. 34.

19. Van de geboorten, huwclijkcn en sterfge-
vallcn zullen actcn lvordcn opgcmaakt, en opcn-
bare rcgistcrs rvorden gchoudcn.

20. 'I'e tlicn eincle zal van iedcre geboorte cn
stcrfgcval, biuncn dit rijk voorvallcndc, als mccle
vgn ic(lel'c gel)oorte uit cen Ilolltnrlsche vadcr of
ffocdcr, en yan icder stcrfgcval van een' IIol-
hgdcr, buitcn hct rijk voorvallcndc, aangiÍte moe-
ten rvordcn gcdilan.

De ondcrtrorrrv en bcvestiging der hurvclijken,
zoo als clic bij dcn titel van het hrrrveliik bcpaald
is, rvordt voor dc aangifte derzelve gerckcnd.

21. Riizontlcrc rcglenrerrten bcpalcn voorts de
rvijs cn den voct.der aangiftor, dcrr tijtl, rvannccr,
dc plaats, r.'aar, cn de pcrsouen, door u'clkc de-
z.clvc moctcn gcschicdcn, (le pcrralitciten tcgcn tle
nalatigcn, als mcdc tlc vornr cn inrigting dcr actcn
ctr rcgisters, bij de vorige artikclen vcrnreld.
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AJbeelding 4.20
Noch de code civil noch het BW van 1838 verlangen in de overlijdensverklaring

aantekening van de ziekte waaraan de man of vrouw is overleden; het Amster-

damse voorbeeld van model vII vindt althans landelijk nog geen navolging

Model van de Franse akte uit het Formulierboek, Dordrecht l8ll

No. xxl
Acrr t n awlijdes.

itg. De tf,ci verbiedt om, ta 3cvd vrn SeweldiScd döddr dlff'
van mctdlng te mrlel lo dc ro.c van overlijdeo; cr Lm d'
zoo voot rtle tevrlea 0eèh.r ces zelfde formulícr zijo.

ln het iaar (ah in dc roorgdanth fornuli*cn)
ziià verfchenetl N. eu N (men znl melding

miaken of dc w'hlaard*s Qhgd1lt laflten .bf buurct
*irz). ríelken ons YeÍhlaard hebben dat den

àór 
-óand ten uren des middags-in

trei [uis No. (firoait rviik of lèctie) is oYerle-
den N. ( naail | ?oo?fiamefl , baderdon 1 berup err,t1ön'

?llats, e n of de o»erlertenc t$gczcl , gchuwd ,-. wcduz

booaot of ge/àparurdc »ati ool inwlhn, istlicn dat-mogetiik'i;, rt namcn, too':noncn -cn Yoonpla-s's %tn

iitïr rn*, camoedu) I én hebben de verkleardeÍs met

ó;,; a; tegenrvoortlife acte geteele.nd, na daarvan

àtii t on "gedane vóbrlezing.- (ladin ccn do con'

í,atffitefl, enz.) (Volgen deOnderteekenirrgen';

No, xxl
Acrs dc décès,

NB. Lr tot dllcnd qu'eÍ clt de uort rloleote il cn rolt frír
nrodon iirng ltlctc de décès; dnsi it Dc lrcuc y tvou
dur tour ler crr qu'uoc mérne foroule.

L'an (commc dazs la fomuks frCcédca'
,rsl §ont comPrrus N. €t N. gn fcru
trcntion si lcs &blaraas torr, paretts ou voisitt )t
lesquels nous ont ciéclaré que lc du mnis
de 

- à heure du N. (roz Pré'
olttli t ége , ltofcsdm, domicih , cc si lc dëfutt
eub gargon r- ntarie, veuf .ou dhatcé ; mcttrc austi ,
iil ipeue , lcs aomsrprénomsrdoVticilc da sa pàrc

a ahe) est décéJé en le maison, -ry:. (rtt
à orroíditscmcnt ou t.ction); et les déclarans ont
iigné avec nous le présent acte' apÍès gue lcc'
ture leur en a été faite. (Si an dcs comparans,
ctc,) (Suivent les Signatures')
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AJbeelding 5.1
Bladzijde uit de oÍïïciele publicatie van de volkstelling van october l?95, waarin
afgedrukt de grondvergaderingen en het aantal inwoners per provincie en per ge-
meente, zonder onderscheid naar leeftijd of geslacht
Volks-Tellinge in de Nederlandsche Republiek. It den Haag 1796

VOLKSMENIGTE

IN DD

BÀTIATSCHP REP T] BLIEK.

Zielen. Grond-

16t5r
verg.
3rt
2+o

7g
,70
439
+20
t60

t6So
r88

,?68

5

II

I

a

Fnru sr,Axo bceft .
Grorrxcru
.Dn,cNTtfE . .Ovenyrsar, . .
Gur,oz RLA ND
B,r raA lsCE.Ef a!À ND
Zecr-ttto
H or,L axo . .Urnzcrr . .

tt
2t
Solr

8r8sa

Af ven dc Vïllcnfrad rrcir?
en ven Diotchórd í5ïJ
om dat deeze bv Holland.ór Fv
llataafsctt- baban? gereLend ,yr.;

Dur de gehoele bevolkiog
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Atbeelding 5.2
Meer specificatie dan aantal zielen en grondvergaderingen, zoals uit deze

advertentie verwacht mag worden, biedt de offrciele publicatie van de volkstelling

van 1795 niet

Dagblad Provisionele Representanten van Holland van I october I 795

ADVERTENTiÈ.

Da proyllioncclc Rerrafcttafrte$ yhn nct Votk tan Eollanil-t'6n0r1c1

nAlridT, dit by z,niliigc'IVlunkipoliucren r.»,arigheid is onttlaat, hoc.

danis dc aanlchiyvitg utn dic ï'et gadering yan teil z dczcr naaad , utt-

;;;;7 it titliiii íi, ia votk algeíortdcn i ten opzic,hte val dc J ay.t dg
Kndcru moït y.ordcn l;egrepii, adfirteucn lry dezen aafr alle Mmicl-
Oalitciten dczcr Proyirdc , dat dezelrc oadcr dc buiamtt,g von kirtlcrsrl
'ycrÍlaan alle zlclcn yan dc Aebootfe aÍ'aan,tot dat die dcn otdcrdomyoor
lc'tltiatehkcfl vanveefiic;, cawor die van hct Vtou»elykgeflagtrnn
t»aalf Jaícn zullcn hebbn bereikt.

Ter ordoirnantie vàh de Provilloneele Rci
pÍafcntanten vootD.

( gackcnd )
DIRit DE WEIITE. q SCHEiTiEN.
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