18e EEUWSE CIVIELE REGISTERS
BUSSUM
Inleiding
Zoals reeds eerder gememoreerd is Bussum pas sinds 1817 een zelfstandige gemeente.
Dit betekent dat de zogenoemde civiele registers van Naarden de aangewezen documenten zijn om
Bussumers op te sporen. Maar wat verstaan we eigenlijk onder civiele registers?
Impostregisters
Vóór de Franse tijd hief de stad Naarden een belasting op elk huwelijk en begrafenis; de z.g.
Impost. Iedereen die viel onder de jurisdictie van Naarden - dus ook de Bussumers - moest bij
ondertrouw impost betalen. Zo moesten ook de nabestaanden van een overledene impost aan de
stad betalen. Als men onvermogend was, werd de impost kwijtgescholden. In het register werd dan
vermeld: Pro Deo.
In het stadsarchief te Naarden bevinden zich impostregisters op trouwen en begraven van 1711 tot
en met 1805. (inventarisnummers 36 -39)
Trouwboeken van de Schepenbank
Volgens de toenmalige wetgeving waren er twee mogelijkheden om een wettelijk huwelijk te
sluiten. Men trouwde in de Gereformeerde Kerk, of voor de Schepenbank. Daarnaast trouwde men
volgens geloofsovertuiging bv. In de RK Kerk.
De (onder)trouwregisters van de Schepenbank lopen van 1754 tot en met 1811. (inv. nrs. 34 en
35)
Bovengenoemde registers zijn - evenals de Naardense DTB-registers - inmiddels getranscribeerd en
in een computer opgeslagen. Er zijn - m.b.v. computerprogramma’s - alfabetische rangschikkingen
op persoonsnamen gemaakt. Van deze registers zijn klappers op papier afgedrukt en in de
studiezaal van het archief te Naarden te raadplegen.
Hoe deze registers te gebruiken?
Op de kast in het midden van de studiezaal staan grote groene ordners. Deze bevatten de
beschikbare klappers van de DTB-registers en de civiele registers.
Het kan u veel zoektijd besparen als u vooraf de inleiding in deze klappers leest!
Hoe betrouwbaar is de informatie?
De civiele registers zijn in het algemeen nauwkeuriger dan de DTB-registers. Het ging immers om
geld! De originele boeken zijn ook beter te lezen. De schrijfwijze van de namen was nauwkeuriger.
Een voor Bussumers niet onbelangrijk gegeven is dat veelal de woonplaats van de betrokkenen
vermeld wordt.
Kortom voor genealogisch onderzoek naar Bussumers zijn deze registers zeer belangrijk.
De R.K. Bussumers komen voor in de impostregisters, in het ondertrouwboek van de Schepenbank
en in de DTB-registers.
De Gereformeerde Bussumers komen niet voor in het ondertrouwboek van de Schepenbank, maar
wel in de impost- en de DTB-registers.

