DTB REGISTERS BUSSUM
Inleiding
Voor de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 werd de bevolkingsadministratie vrijwel uitsluitend
door de kerken gevoerd. Het betrof voornamelijk inschrijvingen in de registers van Dopen, Trouwen en
Begraven; de DTB-registers.
De inschrijvingen in de registers zijn zeer summier en zeker niet uniform zoals bij de Burgerlijke Stand.
Sommige doopinschrijvingen bestaan slechts uit een datum, de voornaam van de dopeling en de naam
van de vader. In de kleinere dorpen hebben de inwoners bovendien nog geen achternaam maar zijn zij
vernoemd naar hun vader (bijvoorbeeld Claas Willemsz). Naarmate de registers ouder zijn komt men meer
en meer het oude Middelnederlandse schrift tegen. Gelukkig bestaan er cursussen in het lezen van dit
oude schrift; een cursus paleografie.
Al met al wordt het onderzoek wel moeilijker maar ook interessanter.
Gelukkig komen er in de archieven steeds meer registers voor, die getranscribeerd (omgezet) zijn naar het
moderne Nederlandse schrift.
De Bussumse registers
De kleine buurtschap Bussum kreeg pas in 1796 een zelfstandige RK parochie. Daar er tot in de 19e
eeuw nauwelijks protestanten in Bussum woonden, duurde het 1827 voordat er een gemeente van de
NH-Kerk gesticht werd. Dit betekent dat er van de 18e eeuw en eerder slechts één kerkregister bestaat en
wel een doopboek van de RK-Kerk van 1796 tot en met 1812.
De Bussumers kerkten in Naarden en begroeven veelal hun doden op “Het Laarderhoogt”; het St.
Janskerkhof te Laren.
Dit betekent dat vooral de Naardense kerkregisters geraadpleegd dienen te worden.
Overigens werden ook Bussumse doden begraven in en rond de Grote Kerk te Naarden. Dus ook de
begraafregisters van de zogenoemde Gereformeerde Kerk bevatten informatie over Bussumers.
De registers bevinden zich in het Stadsarchief te Naarden. Om de levensduur te verlengen en
beschadigingen van de originele boeken te voorkomen, zijn van al deze boeken micro-fiches gemaakt.
Deze zijn met de in de studiezaal aanwezige lees-apparaten te raadplegen.
De vroegste inschrijvingen van de protestantse Kerk te Naarden dateren van ca. 1600. Ook hier komen al
Bussumers in voor! De vroegste inschrijvingen van de RK Kerk dateren van 1672. Een probleem hierbij is
dat niet altijd vermeld staat de betrokkenen uit Bussum komen.
Vrijwel alle Naardense DTB-registers zijn 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.
Het kan u veel zoektijd besparen als u vooraf de inleiding in deze klappers leest!
Wij wijzen u met name op de doopregisters waar de inschrijvingen zijn gesorteerd op voor-naam van de
vader. U vindt dan in één keer een geheel gezin bij elkaar. Meestal staat bij een gezin bij één van de
inschrijvingen wel de woonplaats vermeld.
Een voorbeeld
Wij zullen aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken hoe men de DTB-registers kan raadplegen.
In de akte 7 van het jaar 1843 van de Burgerlijke Stand te Bussum vinden wij het overlijden van Jacob de
Beer, oud 68 jaar, zoon van Klaas de Beer en Alida Huijink.
Jacob zal dus volgens deze informatie geboren zijn ca. 1775.
Als wij nu de klapper raadplegen van het RK doopboek te Naarden (inventarisnummer 31) en daarin het
deel gesorteerd op voornaam vader, (Klaas) dan treffen wij het volgende aan:
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1775 29 april
Jacobus
Vader: Nicolaus de Beer
Moeder: Alida van Elten
Getuige(n): Gertrudis de Beer

van: Bussum

1776 4 april
Margaretha
van: Bussum
Vader: Nicolaus Jacobse de Beer
Moeder: Alida Jans
Getuige(n): Elbertje Roele van Stranden
1777 5 juli
Joannes
Vader: Nicolaus de Beer
Moeder: Alida Jans
Getuige(n): Jannetje Jans

van: Bussum

1778 18 augustus Margareta
van: Bussum
Vader: Nicolaas Jacobse de Beer
Moeder: Aaltje Jans Huijing
Getuige(n): Jan van der Meer en Luitje Ruijsendaal
1779 13 november Joannes
Vader: Klaas Jacobse de Beer
Moeder: Aaltje Jans
Getuige(n): Jannetje Jans
1780 11 december Maria
Vader: Klaas Jacobse de Beer
Moeder: Aaltje Jans
Getuigen(n): Truijtje de Beer
1783 3 mei
Eva
Vader: Klaas de Beer
Moeder: Altjen Janzen Höijing
Getuige(n): Johanna Janzen Höijing

van: Bussum

van: Bussum

van: Bussum

Bij sommige inschrijvingen staat als vader Klaas Jacobse de Beer. Dus Klaas is een zoon van
Jacob. Wij zoeken daarom onder de voornaam vader naar Jacob (de Beer) en vinden:
1731 6 april
Nicolaus
Vader: Jacob Rijksen de Beer
Moeder: Grietje Roelen
Getuige(n): Elbertje Rijkse de Beer

van: Bussum

1733 1 juni
Nicolaus
Vader: Jacob Rijksen de Beer
Moeder: Grietje Roelen
Getuige(n): Merritje Hendriks Spelt

van: Bussum

1735 29 juni
Rolandus
Vader: Jacob Rijksen de Beer
Moeder: Grietje Roelen
Getuige(n): Gerritje Teunis

van: Bussum

U ziet; op deze manier kunt u snel onderzoek uitvoeren.
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Tot slot zoeken wij nog naar het huwelijk van Klaas de Beer en Aaltje Jans Huijing in het RK trouwboek
(inv. nr. 32)
Uit het “gezinsoverzicht” op de vorige pagina blijkt dat het eerste kind is geboren in 1775. Het huwelijk
zal dus wellicht in 1774 gesloten zijn. In de klapper op voornaam (Klaas) vinden wij een huwelijk op 29
oktober 1774.
In de klapper gesorteerd op datum treffen wij dan ook aan:
1774 29 oktober
Nicolaus Jacobse de Beer
Alida Heuijing
Getuigen: in facie ecclesiae [ten overstaan van de kerk]
Overigens, als u betrouwbare informatie wilt hebben dient u de gevonden inschrijvingen alsnog te
verifiëren op de micro-fiches. In elke klapper staat in de inleiding welke inventarisnummers het betreffen.
(Maar dat wist u al, want die inleiding had u al gelezen!)
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