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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
DTB kopie Zuid-Holland; Zuid Beijerland

Omvang:
16 inventarisnummer(s);

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke 
parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:
Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken 
van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse 
klerkencursief.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Archiefvormers:
Nederduits gereformeerde gemeente te Zuid Beijerland
Rooms-katholieke parochie te Zuid Beijerland
Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", 
gequalificeerden) van Zuid Beijerland
Burgerlijke Stand van de gemeente Zuid Beijerland

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de 
voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of 
peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. 
Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de
vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. 
Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook 
gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele 
gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal 
de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. 
Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.
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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.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

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. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

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 kopie Zuid-Holland; Zuid Beijerland, nummer toegang 
3.04.16.016, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, DTB Zuid Beijerland, 3.04.16.016, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
[Nog onbekend]
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

BEIJERLAND, ZUID- (DTB)

BEIJERLAND, ZUID- (DTB)
(oude naam voor Zuid-Beijerland: Den Hitsert)
Originelen berusten bij het Regionaal Historisch Centrum/ Stadsarchief Dordrecht

a. GEREFORMEERD

A. GEREFORMEERD

1A-3B Doop- en trouwboeken.
1710-1811.
1A dopen, 1710-1750.
1B trouwen, 1713 september 8-1750.

Geelimineerd is een inschrijving uit november/december 1721.
ontvangen en afgegeven akten van indemniteit, 1777-1790.
Volgen op de doopaantekeningen uit 1719.

2A-2B 1751-1800.
2A dopen, 1751-1800.
2B trouwen, 1751 april 3-1795 mei 17.

3A-3B 1792-1811.
Gedeeltelijk dubbel van het vorige nr.
3A dopen, 1792 october 14-1811.

Zie voor de alfabetische index het volgende nr.
3B trouwen, 1792 october 27-1795 mei 10.

4 Jaarlijkse alfabetische index op de namen der gedoopten, voorkomende in het 
doopboek vermeld onder nr. 3 der "B".
1800-1811.

b. GERECHT

B. GERECHT

5 Trouwinschrijvingen, met supplementaire documenten.
1726, 1734.

6 Trouwboek.
1795 september-1810.
Geklapperd.

7 Huwelijksaangiften en attestaties van huwelijksafkondigingen.
1764, 1771, 1793, 1795-1802.

8 Verzoeken om ondertrouw, waarop veelal de data de huwelijksafkondigingen zijn 
aangetekend.
1806-1810.

9 Van elders ingekomen verzoeken om huwelijksproclamaties.
1802-1811.
Sedert 1806 worden de data van ter plaatse afgekondigde proclamaties aangetekend.

10 Van elders ingekomen attestaties van afgekondigde proclamaties.
1803-1810.
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11 Huwelijkstoestemmingen.
1809-1810.

c. GEQUALIFICEERDEN

C. GEQUALIFICEERDEN

12 Register van aangegeven lijken.
1806-1811.

13 Jaarlijkse alfabetische index op de namen der overledenen, voorkomende in het 
register van aangegeven lijken, vermeld onder nr. 12 der "B".
1806-1811.
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