
Bigamie of vergissing? 
 

In de Burgerlijke Stand van de gemeente Kampen bevinden zich twee huwelijken van ogenschijnlijk 
dezelfde Johanna Sel. Bij beide huwelijken wordt hetzelfde extract uit het geboorteregister overlegd. 
 
Op zich natuurlijk niet vreemd als er ook een echtscheidingsakte of een overlijdensakte van de 
echtgenoot te vinden zou zijn. Maar die zijn er niet.  
 
In de 10 jaar na het eerste huwelijk krijgt Johanna Sel, 7 kinderen bij haar ‘eerste man’ Harm de 
Jager. En dat terwijl het tweede huwelijk twee jaar na het eerste wordt aangegaan. 
 
Ook vreemd is dat Johanna Sel de eerste huwelijksakte ondertekend, terwijl bij het tweede huwelijk 

wordt vermeld dat ze haar naam niet kan tekenen omdat zij dat niet heeft geleerd. 

En het wordt nog vreemder. Zij zou ook twee maal zijn overleden. De eerste keer in 1890 en de 

tweede keer in 1891.  

  



Geboorte Johanna Sel 
 
Op 8 juli 1833 wordt aangifte gedaan van de geboorte van Johanna Sel op 7 juli 1833 te Kampen 
door de vader Hendrikus Sel gehuwd met Reintje Kruidhof. 
 

 
  



Huwelijk 1 
 
Johanna Sel trouwt op 23 december 1857 te Kampen met Harm de Jager, zoon van Roelof de Jager 
en Marrigje Riesebos.  
 
Bij het huwelijk worden overlegd : 

1. Extract van het geboorteregister van Harm de Jager, geboren IJsselmuiden 13 februari 1839 
2. Certificaat van Onvermogen voor Harm de Jager en Johanna Sel 
3. Extract uit het overlijdensregister van Marrigje Riesebos, overleden Kampen 28 augustus 

1849 
4. Extract uit het geboorteregister van Johanna Sel, geboren Kampen 7 juli 1833 

 
Onder de huwelijksakte staan de handtekeningen : 
Contractanten :  Harm de Jager (bruidegom), Johanna Sel (bruid),  
Getuigen :  Roelof de Jager (vader van de bruidegom), , Hendrikus Sel (vader van de bruid), 
 Joseph Johannes Petrus Mouton en Hendrikus ter Steeg. 
En:  Reintje Kruidhof (moeder van de bruid) 
 

 
 
In de periode 1858 tot 1868 worden 7 kinderen geboren. 
  



Huwelijk 2 
 
Johanna Sel trouwt op 21 april 1859 te Kampen met Hendrik Neelen, zoon van Dries Neelen en 
Willemina Lammerts. 
 
Bij het huwelijk worden overlegd: 

1. Certificaat van de Nationale Militie van Hendrik Neelen 
2. Extract van het geboorteregister van Hendrik Neelen, geboren Elburg 23 juli 1826 
3. Extract uit het geboorteregister van Johanna Sel, geboren Kampen 7 juli 1833 
4. Extract uit het overlijdensregister van Rijntje Kruidhof, overleden Kampen 20 maart 1858 

 
Onder de huwelijksakte staan de handtekeningen : 
Contractanten :  Hendrik Neelen (bruidegom),  
Getuigen :  Hendrikus Sel (vader van de bruid), Hendrik Sel (broeder van de bruid), 
 Jacobus Wiggenraad en Jan van ’t Ende. 
“Verklarende de contracterende bruid haar naam niet te kunnen teekenen als zulks in het geheel niet 
geleerd hebbende”. 
  

 
  



Overlijden 1 
 
Op 10 augustus 1890 overlijdt Johanna Sel, dochter van Hendrikus Sel en Reintje Kruidhof, 
echtgenote van Harm de Jager te Kampen. 
 

 
  



Overlijden 2 
 
Op 27 augustus 1891 overlijdt Johanna Sel, dochter van Hendrikus Sel en Reintje Kruidhof, 
echtgenote van Hendrik Neelen te Kampen. 
 

 
  



Vergissing! 
 
Het kan dus niet anders dan dat het twee zussen zijn en niet één persoon. 
Analyse van het gezin van Hendrikus Sel en Reintje Kruithof laten zien, dat de oudste dochter 
Jantje, wel wordt geboren (Kampen 12 december 1830) maar dat er niets van een huwelijk of 
overlijden te vinden is. 
 
Ook in de jaarindex op geboorten van het jaar 1830 komt Jantje Sel niet voor. Dit heeft er misschien 
voor gezorgd dat toen zij vroeg om een extract uit het geboorteregister, voor haar huwelijk, dat de 
ambtenaar haar die van haar jongere zus Johanna heeft gegeven. 
 

 
 
Dus geen bigamie maar een onzorgvuldig ambtenaar waardoor een vergissing werd begaan die nog 
lang heeft doorgewerkt.  


