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Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
DTB-registers van Ameide
Periode:
1660-1812
Archiefbloknummer:
32680
Omvang:
0,80 meter; 19 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn
geschreven in het gotische cursiefschrift, met name de in de oud-Hollandse klerkencursief.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Nederduits-Gereformeerde Gemeente
Gerecht Ameide
Gequalificeerde Ameide
Gerecht Tienhoven
Gequalificeerde Tienhoven
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat registers van dopen-, huwelijken- en overlijden voor de periode 1660-1812.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar
Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen
krachtens het auteursrecht.
Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de
volgende stappen te volgen:
1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het
gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit
nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.
Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, DTB-registers van Ameide, nummer toegang 3.04.10.006,
inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, DTB Ameide, 3.04.10.006, inv.nr. ...
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Inschrijving van de namen van gedoopten gebeurde door iedere kerkelijke gezindte apart. Bij
afwezigheid van een predikant, werd de registratie niet zelden achterwege gelaten. Vandaar dat
sommige registers grote hiaten vertonen.
Trouwen geschiedde aanvankelijk alleen voor de kerkelijke overheid, maar als gevolg van de
Politieke Ordonnantie (1580) van de Staten van Holland kon dit ook in toenemende mate voor de
magistraat (burgerlijke overheid). Katholieken en niet gereformeerde gezindten trouwden als
gevolg van de Opstand en de invoering van het clavinisme als de publieke kerk vaak clandestien.
Per 1 juni 1795 werd het huwelijk verklaard tot een burgerlijke instelling.
Het begraven in de kerk of op het kerkhof was, op enkele uitzonderingen na, een algemene
aangelegenheid. Deze registers zijn opgemaakt in verband met het verschuldigde kerkerecht
wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, of ook ten behoeve van de registraties van de
namen der eigenaars der graven, in welke registers dan tevens de namen der begravenen werden
aangetekend. Het begraven in de kerken werd verboden bij publicatie van de Provisioneele
Representanten van het Volk van Holland van 8 juni 1795 en wel met ingang van het jaar 1796.
Ten gevolge van een belasting op het recht van successie werden vanaf 1806 tevens registers van
overledenen opgesteld.
De bijlagen tot deze diverse registers zijn vele: meest voorkomend zijn:
– huwelijksconsenten
– verzoeken om ondertrouw
– huwelijksproclamatiën
– attestaties van gedane proclamatiën
– biljetten van aangeving voor 's lands impost op het trouwen
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken enz. , benevens de schepentrouwboeken met de
daarbij heborende bijlagen, zijn bij Koninklijk Besluit van 20 juni 1919 (Staatsblad no. 389)
overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief; de registers van overledenen bij Koninklijk Besluit
van 18 september 1919 (Staatsblad no. 576).
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN
ARCHIEFBESTANDDELEN
A. Ameide en Tienhoven

I. NEDERDUITSCH-GEREFORMEERDE GEMEENTE.

A. AMEIDE EN TIENHOVEN
I. NEDERDUITSCH-GEREFORMEERDE GEMEENTE.

1-3

Doop- en trouwboeken.
1660-1742
1A-1B

1660-1701
1A
1B

3 deelen
Doopinschrijvingen. 1663 Juli-1697 November
Trouwinschrijvingen. 1660 November-1701 November
Achterin lidmatenlijst 1687-1702.

2A-2B

3

1697-1728
2A
2B

Bevat:
a. Namen van de lidmaten, 1702-1724.
b. Eenige registraties van bijlagen tot het trouwboek, 1700, 1701,
1702, 1709, 1710, 1711, 1721 en z.j.

1729-1742
Ontbreekt
a.
b.
c.

4-5

Doopinschrijvingen. 1697-1728
Trouwinschrijvingen. 1702-1728 Mei

doopinschrijvingen, 1729-1742 Januari 14.
trouwinschrijvingen, 1729-1741.
namen der lidmaten, 1723 November-1741 September.

Doopboeken.
1742-1812
4
1742 Februari-1797

2 deelen

Ontbreekt

5

1798-1812 Maart 8
Ontbreekt

6

Trouwboek.
1742 Februari-1795 Mei

7

"Notities weegens den ontvangh van den impost op de doodkisten".
1773-1778, 1804-1805, 1807-1809
1773 Mei-1778 Januari 19
1804 Juli 3-1805 Juni
1807 Juli 2-1809 Januari 7
3 stukken in een omslag

8

Register vermeldende de namen der in de kerk of op het kerkhof begravenen.
1789-1815
1 deel
Aan de eene zijde aanteekeningen betreffende Ameide en aan de andere zijde betreffende
Tienhoven.

9

"Alphabetisch doodregister".

1 deel
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1730-1811

3.04.10.006
1 deel

"Opgemaakt uit de lijsten en aanteekeningen gevoegd zoo bij de rekeningen van de kerk van Ameide
en van de kerk van Tienhoven, als bij de rekeningen van de pastory van Ameide en Tienhoven en ten
bewijzen dienende van de kerkgeregtigheid in de gemelde kerkerekeningen en van den impost op
de doodkisten in de gemelde pastory rekeningen in ontvang verantwoord."
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B. Ameide.

I. GERECHT.

B. AMEIDE.
I. GERECHT.

10

Ondertrouw- en trouwboek.
1795 Juli 12-1811 Juni 16

1 deel

11

Bijlagen.
1808 April-1811

1 pak

II. GEQUALIFICEERDE.

II. GEQUALIFICEERDE.
12

Register van overledenen.
1806-1811

1 deel

13

Register van aangegeven lijken.
1806-1811

1 deel
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C. Tienhoven.

I. GERECHT.

C. TIENHOVEN.
I. GERECHT.

14

Ondertrouw- en trouwboek.
1796 October-1811

1 deel

15

Bijlagen.
1796 October-1811

1 pak

II. GEQUALIFICEERDE.

II. GEQUALIFICEERDE.
16

Register van overledenen.
1806-1811

1 deel

17

Register van aangegeven lijken.
1806-1811.

1 deel.

