Gemeente Den Haag
Dienst Publiekszaken

Haags Gemeentearchief
DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS (DTB)

U hoeft dit informatieblad niet helemaal door te lezen. De paragrafen die voor u van belang zijn, staan
hieronder aangegeven. Als u voor het eerst in deze registers gaat zoeken, lees dan 1. en 2.
Zoekt u een doop:

 kijk bij 3.

Zoekt u een huwelijk:

 kijk bij 4.

Zoekt u een overlijden:

 kijk bij 5.

1.

Wat zijn doop-, trouw- en begraafregisters ?

Vóór 1811 bestond er nog geen Burgerlijke Stand. Tot deze tijd werden doop, huwelijk en begraven geregistreerd door de kerk of de overheid. Later werden de registers van de kerken door de staat ingenomen om te
dienen als basis voor de Burgerlijke Stand. Zij vormen nu de verzameling DTB-registers. Zoeken in deze
registers is minder eenvoudig dan zoeken in de registers van de Burgerlijke Stand.
Periodes:

Dopen:
Huwelijken:
Begraven:

1605 - 1811
1598 - 1811
1620 - 1811 (voor gegevens vanaf 1557: zie blz. 4 onderaan)

De DTB-registers geven niet dezelfde informatie als de Burgerlijke Stand. Zo geeft een doopinschrijving
meestal niet de geboortedatum van het kind. Een begraafinschrijving geeft meestal geen overlijdensdatum.
De gegevens in de DTB-registers zijn daarnaast niet altijd betrouwbaar.
Er zijn ook nog andere archiefstukken die gegevens over bewoners van Den Haag bevatten. De belangrijkste
indexen op deze archivalia staan in het informatieblad 'Indexen op genealogische bronnen'.

2.

De inventaris

Een overzicht van alle aanwezige DTB-registers vindt u in de inventaris met toegang 0377-01. Hierin staat per
kerk welke registers bij het Haags Gemeentearchief aanwezig zijn. Op blz. 5-9 in de inventaris is bijvoorbeeld
te zien dat er van de Grote Kerk doopboeken, ondertrouwboeken, trouwboeken, begraafboeken en
luidboeken zijn. Op blz. 2-4 staat een inleiding over de DTB- registers.

Afb. 1 De inventaris van bnr. 377 vermeldt op blz. 13 de DTB-boeken van de Hoogduitse kerk

.

3. Zoeken naar doopgegevens (1605-1811)
U zoekt de naam op in de doopindex (op microfiche). Er is één naamindex op de doopregisters van alle
kerken. De namen zijn alfabetisch geordend op de uitspraak van de naam (fonetisch geordend). Nadat de
index op de doopregisters af was, zijn nog een aantal doopboeken ontdekt. De namen uit deze registers staan
niet op microfiche, maar in een papieren naamindex, bij toegang 0377-01.
Het zoeken in de index kan moeilijk zijn, omdat mensen vóór 1811 vaak nog geen vaste familienaam hadden.
Hulp bij het zoeken vindt u in paragraaf 6, 'Alfabetisering van de indexen'.
Afb. 2: De doopindex: dit voorbeeld verwijst naar inv.nr. 172, blz. 276

U kunt in de naamindex zoeken op de naam van het kind, de naam van de moeder, en/of de naam van de
vader. Als u in de doopindex de verwijzing 'Zie op ....' ziet staan, dan is dat een verwijzing van een ouder naar
een kind. Bijvoorbeeld (zie afb. 3): bij Pieter Janse staat een verwijzing naar zijn zoon: 'Zie op: Jan Janse'.
Als u alle te Den Haag gedoopte kinderen zoekt uit het huwelijk van Pieter Jansen met Maria van Aalst, dan
kunt u dus ook kijken bij Maria van Aalst, met de verwijzing 'Zie op ... Jansen'.
Afb. 3: verwijzing van ouder (Pieter) naar kind (Jan).

De doopinschrijvingen van vóór 1700 zijn ook geïndiceerd op voornaam, omdat men toen nog niet vaak een
(vaste) familienaam had.
Als u een doopinschrijving niet kunt vinden
– Controleer de alfabetisering van de naam nog eens (zie paragraaf 6). Houd er rekening mee dat er geen
vaste spelling was, waardoor één naam op vele manieren gespeld kan zijn. Lukt het vervolgens nog niet,
dan kunt u hulp vragen aan een studiezaalmedewerker.
– Mogelijk werd de gezochte persoon niet te Den Haag geboren. Probeer dan eens de trouwgegevens van
de persoon te vinden (zie paragraaf 4). Bij een huwelijk is vaak vermeld waar iemand vandaan kwam.
– Ga, op goed geluk, zoeken in andere bronnen. Zie het informatieblad ‘Indexen op genealogische bronnen’
Als u de naam gevonden heeft
Als u dat wilt, kunt u de originele doopinschrijving bekijken op microfiche. In het originele doopregister staan
echter geen extra gegevens. Hoe gaat u te werk? In de index staan rechtsboven twee getallen (zie afb. 2).
Het eerste getal (No.) is het inventarisnummer, het tweede getal is het bladzijdenummer in het doopregister.
De verfilmde 'kerkelijke DTB-registers' vindt u in lade 102. In de 'koptekst' van elk microfiche staat welk
inventarisnummer en welke bladzijden erop staan (zie afb. 4). Bij dopen in Loosduinen kunt u verwezen
worden naar de niet meer bestaande inventarisnummers 1 en 2. Deze zijn gewijzigd in de nummers 399 en
400.
Afb. 4: ‘Koptekst’ van een microfiche. Op dit fiche vindt u inv.nr. 172, bladzijde 276
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4. Zoeken naar huwelijksgegevens (1598-1811)
U zoekt de naam op in de trouwindex op microfiche, die gealfabetiseerd is op de uitspraak van de naam
(fonetisch geordend). Omdat men vóór 1811 vaak geen (vaste) familienaam had, kan het zoeken moeilijk zijn.
Voor hulp zie paragraaf 6 ' Alfabetisering van de indexen'.
In de index vindt u de datum van de ondertrouw en, indien bekend, de plaats (kerk, stadhuis) en de datum van
het huwelijk. Alle gegevens in de originele ondertrouwinschrijving zijn overgenomen in de index, behalve als
het een militair betreft. Dan kunnen in de ondertrouwregisters meer gegevens staan over het legeronderdeel.
In de naamindex komen de volgende afkortingen voor:
b.g.w.a.
beiden geboren en wonende alhier
b.w.a.
beiden wonende alhier
j.d.
jongedochter (nog niet eerder gehuwd geweest zijnde vrouw)
j.m.
jongeman (nog niet eerder gehuwd geweest zijnde man)
wed(r).
weduwe / weduwnaar
Als u een huwelijksinschrijving niet kunt vinden:
– Controleer nog eens de juiste alfabetisering (zie paragraaf 6). Houd er rekening mee dat er geen vaste
spelling was, waardoor één naam op vele manieren gespeld kan zijn. Lukt het vervolgens nog niet, dan
kunt u hulp vragen aan een studiezaalmedewerker.
– De gezochte persoon is misschien naar een andere plaats verhuisd en niet in Den Haag of Loosduinen
getrouwd. U kunt hiervoor andere bronnen raadplegen. Zie het informatieblad 'Indexen op genealogische
bronnen'.
– U kunt, op goed geluk, zoeken in de huwelijksregisters van een kerk
waar familieleden van de gezochte persoon zijn getrouwd.
Afb. 5:
Als u de naam gevonden heeft:
– U kunt de originele ondertrouwinschrijving opzoeken op microfiche.
Alleen als het een militair betreft, vindt u daarin mogelijk extra
informatie. In de index staat rechtsboven het bladzijdenummer; het
inventarisnummer is niet vermeld.
Voorin in de lade met de ondertrouwregisters staat een kaartje. Aan de
hand van het jaartal zoekt u het juiste inventarisnummer op (afb.5).
–

Als in de index naast de ondertrouw ook het huwelijk vermeld is, kunt u de originele inschrijving in het
kerkelijke trouwregister opzoeken (de trouwregisters van het stadhuis bestaan niet meer). U kijkt daarvoor
in de inventaris van de DTB-registers (toegang 0377-01). In de inhoudsopgave ziet u op welke bladzijde
de betreffende kerk vermeld staat. Daar zoekt u op in welk inventarisnummer de huwelijken uit 'uw' jaar
staan. Een huwelijk in de Hoogduitse kerk in 1669 vindt u in inv.nr. 294 (zie afb. 1). Dit inventarisnummer
zoekt u op in de microfiches. Binnen het betreffende inv.nr. zoekt u vervolgens op datum.

–

Als in de index een letter B gestempeld staat, dan zijn er nog bijlagen. Die bevinden zich in het Rechterlijk
archief, toegang 0351-01, inv. nrs. 776-784. De bijlagen zijn in te zien op de studiezaal op verdieping -1.

–

Als in de index een R is gestempeld, dan zijn er meer gegevens te vinden in het 'Oud Archief' van Den
Haag, toegang 0350-01, inv. nrs. 105-108. De stukken kunt u inzien op de studiezaal op verdieping -1.

–

Er zijn ook registers van personen die bij hun ondertrouw een akte van indemniteit hebben overlegd
(1758-1799). Deze akten kunt u inzien op de studiezaal op verdieping -1. U vraagt aan de hand van de
inventaris (toegang 0350-01) een van de indexdelen aan (inv.nr. 1098 of 1099). De akten zelf bevinden
zich in de inventarisnummers 1100 t/m 1119.
Er is nog een serie akten van indemniteit. Hiervoor zoekt u in de naamindex 'Burgerrecht en indemniteit
1728-1811' (toegang 0350-01). Let op: alleen als u achter de naam een verwijzing vindt naar de inv. nrs.
1150-1158, betreft het een akte van indemniteit die ingeleverd is bij een huwelijk. De index verwijst naar
akten vanaf 1728, maar de serie akten begint pas echt in 1742. Verwijzingen in de index naar de inv.nrs.
1065-1097 betreffen de verkrijging van burgerrecht.

Gegevens in andere bronnen
Als iemand hertrouwde, moest hij voor kinderen uit een eerder huwelijk een erfdeel laten vastleggen.
Gegevens hierover vindt u in het archief van de Weeskamer. De naamindex op dit archief staat op de
studiezaal (toegang 0402-01). U zoekt in de uit twee delen bestaande 'Verzamelindex'.
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5. Zoeken naar begraafgegevens (1557-1585, 1628-1811)
Zoek de naam op in de begraafindex op microfiche. Dit betreft voornamelijk gegevens uit periode 1628-1811.
Zoekt u een overlijden uit de periode 1557-1585, kijk dan onderaan deze bladzijde.
De index is gealfabetiseerd op de uitspraak van de naam (fonetisch geordend). Omdat mensen vóór 1811
vaak nog geen vaste familienaam hadden, kan het zoeken in de index moeilijk zijn. Hulp bij het zoeken in de
indexen vindt u in paragraaf 6, 'Alfabetisering van de indexen'.
Als u een begraafinschrijving niet kunt vinden:
–

Controleer nog eens de juiste alfabetisering (zie paragraaf 6). Houd er rekening mee dat er nog geen
vaste spelling was, waardoor één naam op vele manieren gespeld kan zijn. Als het dan nog niet lukt,
kunt u hulp vragen aan een studiezaalmedewerker.

–

De gezochte persoon is misschien naar een andere plaats verhuisd. U kunt in andere bronnen gaan
zoeken; misschien vindt u een aanwijzing voor een verhuizing. Een overzicht van andere naamindexen
vindt u in het informatieblad 'Indexen op genealogische bronnen'.

Als u de naam gevonden heeft:
In de periode 1628-1695:
U kunt de originele registers van beluiden inzien op microfiche, hoewel u daarin geen extra gegevens vindt.
De index verwijst met twee getallen naar deze registers: het eerste is het inventarisnummer en het tweede
het bladzijdenummer. De inventarisnummers en de bladzijdenummers staan in de kopteksten van de
microfiches. De originele registers zijn helaas niet compleet.
In de periode 1695-1805:
U kunt nu de originele registers van de belasting op o.a. het begraven inzien op microfiche, hoewel u
daarin geen extra gegevens vindt. In de index staat rechtsboven of rechtsonder een getal en een belastingklasse (1 t/m 4 of pro Deo). Het getal is het bladzijdenummer. In de 'Inventaris op de DTB-registers'
(toegang 0377-01) zoekt u op blz. 27-29 naar het juiste jaar en de belastingklasse. Links in de marge staat
het inventarisnummer. In de lade 'Ondertrouwregisters, Begraafregisters, Aangegeven lijken' zoekt u in de
'koptekst' van de microfiches het inventarisnummer en het in de index gevonden bladzijdenummer op.
De (niet-geïndiceerde) begraafregisters geven soms meer informatie dan de belastingregisters waar de
index naar verwijst. U kunt aan de hand van de aangiftedatum in de 'inventaris op de DTB-registers'
(toegang 0377-01) zoeken in de begraafregisters, die eveneens op microfiche staan.
In de periode 1806-1811:
De index over deze periode verwijst naar soortgelijke registers als hierboven vermeld staan. Ook hierin
vindt u geen extra gegevens. In de 'inventaris DTB-registers' (toegang 0377-01) zoekt u op blz. 30 het
juiste jaar op. Links in de marge staat het inventarisnummer. In de lade met het opschrift
'Ondertrouwregisters, Begraafregisters, Aangegeven lijken', zoekt u achter het tabblad 'Aangegeven lijken'
in de 'koptekst' van de microfiches naar het gevonden inventarisnummer en het in de index vermelde
bladzijdenummer.
Ook in deze periode geven de (niet-geïndiceerde) begraafregisters soms meer informatie dan de
belastingregisters waar de index naar verwijst.

Periode 1557-1584
Gegevens uit 1557-1576 vindt u in:
M.G. Wildeman, 'Aanteekeningen uit de Rentmeestersrekeningen der Groote of St. Jacobskerk te
's-Gravenhage'.
De gegevens die hij vond over de jaren 1577-1584 zijn gepubliceerd in De Wapenheraut, 1902.
Zowel 'Aantekeningen......' als 'De Wapenheraut' zijn in te zien op de studiezaal op verdieping -1.
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6. Alfabetisering van de DTB-indexen
Vóór 1811 was er nog geen vaste spelling en waren er nog geen vaste namen. Dit maakt het zoeken niet
eenvoudig. Bijvoorbeeld: Jan Jansen schreef zijn familienaam de ene keer als Jansen, dan weer als Janssen,
Janse of Janszen. Zijn voornaam kan gespeld zijn als Joannes, Johan, Johannes of Hannes.
Om niet op alle varianten te hoeven zoeken, zijn veel namen niet gealfabetiseerd op de manier waarop ze
gespeld zijn. Ze zijn gealfabetiseerd op de standaardvorm van de naam en op uitspraak. Roepnamen zoals
Pleun en Trijntje zijn bijvoorbeeld te vinden op de spelling van de 'officiële' voornamen: Apollonia en Katarina.
Meestal zult u de naam die u zoekt wel vinden in de index. Mocht dat niet zo zijn, hou dan rekening met het
volgende:
–

De volgorde binnen de index is: familienaam, eerste voornaam, datum (van doop, huwelijk of begraven)

–

De familienamen zijn geordend op uitspraak, terwijl varianten van een naam te vinden zijn bij de
standaardvorm van die naam. Janse, Janssen, Jansen, Janszen en Jansse vindt u allemaal bij 'Jansen'.

–

Het tweedelige boek 'Varianten in de DTB-index' bevat een lijst met varianten van familienamen, met
verwijzing naar de standaardnaam. Voorbeeld: de naamvariant 'Geusmans' vindt u in de DTB-indexen
onder 'Huisman'.

–

Buitenlandse familienamen zijn niet geordend op de uitspraak, maar op de originele schrijfwijze.
Bijvoorbeeld: Franse namen beginnend met 'De' en 'De la', zoals De la Fontaine, vindt u in de index bij de
letter D. Franse namen met het voorvoegsel La of Le, vindt u bij de letter L.
Bij Nederlandse familienamen zijn de voorvoegsels 'de', 'van' en 'van de(r)' niet van invloed op de
alfabetisering.

–

Ook voornamen zijn teruggebracht tot de standaardvorm. Dit is gewoonlijk de meest voorkomende vorm
van de naam. De namen Jan, Johannes, Joannes, maar ook Hannes en Jean, zijn allemaal terug te
vinden bij de naam Johan. Johanna komt daarom alfabetisch nà Johannes (= immers Johan). Kaatje en
Trijntje zijn varianten van de naam Catharina, die u kunt vinden bij de letter K.

Volgorde van voornamen
zoals de naam gespeld is:
Vermeer, Jan, 1671
Hannes, 1673
Johan, 1682
Johanna, 1682
Janna, 1702
Jannetje, 1785

volgens de 'onzichtbare' volgorde:
Vermeer,

Johan, 1671
Johan, 1673
Johan, 1682
Johanna, 1682
Johanna, 1702
Johanna, 1785

Afb. 6 Voornamen in de index:
Links: de volgorde zoals die in de DTB-index staat. De alfabetische volgorde lijkt niet te kloppen.
Rechts: dit is de 'onzichtbare' volgorde, volgens de standaardvorm van de namen.

Van een aantal voornamen zal de standaardvorm niet meteen duidelijk zijn. Raadpleeg dan de lijst 'Varianten
in voornamen' en ook de 'Toelichting centrale index DTB,' waarin vermeld staat welke namen op welk
microfiche staan. Rechtsboven op de bladzijde betekent 'D' de doopindex, 'T' de trouwindex en 'B' de
begraafindex.
Als een naam toch niet gevonden kan worden, kunt u hulp vragen aan een studiezaalmedewerker.

Een paar tips:
De letter C vindt u in de index bij de K (als de C als een K wordt uitgesproken).
De 'lange IJ' is terug te vinden bij de letter 'i'.
Namen zoals 'Hoogers' zijn gealfabetiseerd alsof de naam één 'o' bevat.
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7. DTB-registers tot ca. 1811, geordend per kerkgenootschap
Niet alle hieronder genoemde registers bevinden zich in het archief met toegangsnummer 0377-01, maar
staan wel in de inventaris vermeld.
Het Haags Gemeentearchief heeft ook DTB-gegevens van nà 1811. Deze vindt u in het archief van de
betreffende kerk.

Ned. Hervormde Gemeente 's-Gravenhage

Dopen 1628-1811
Trouwen en ondertrouw 1598-1812
Begraven 1620-1810

Ned. Hervormde Gemeente Scheveningen

Dopen, 1638-1811
Trouwen, 1646-1811
Begraven, 1638-1811

Afb. 7 De Hoogduitse kerk in
het Noordeinde

Ned. Hervormde Gemeente Loosduinen

Dopen, 1637-1811
Trouwen, 1637-1812
Begraven, 1742-1812

Hoogduitse Gemeente

Dopen, 1668-1811
Trouwen en ondertrouw,
1668-1811

Engelse Kerk

Dopen en trouwen, 1627-1810

Waals Hervormde Gemeente

Dopen, 1618-1817
Trouwen, 1632-1811

Evangelisch-Lutherse Gemeente

Dopen, 1625-1811
Trouwen, 1805-1811

Remonstrantse gemeente:

Dopen, 1638 nov., 1650-1811

Rooms-Katholieke kerken en kapellen
in Den Haag

Dopen, 1605-1811
Trouwen, 1605-1811
Begraven, 1718-1811 (begraafplaats Eikenduinen)

Rooms-Katholieke Kerk Loosduinen

Dopen en trouwen, 1785-1812

Portugees-Israëlietische gemeente

Besnijdenissen en geboorten, 1755-1782, 1785-1823

Nederlands-Israëlietische gemeente

Geboorten, 1760-1815

Daarnaast:
Rechterlijk archief (toegang 0351-01)

Ondertrouwboeken, 1598-1612, 1619-1811
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