
Trouwen in de 19e eeuw
Voordat een huwelijk in de 19e eeuw werd gesloten moesten er heel wat documenten worden 
overlegd. 

De voor de sluiting van een huwelijk benodigde hoeveelheid akten kon aanzienlijk zijn: doop- of 
geboorteakten van man en vrouw (vaak uit een andere gemeente afkomstig), het bewijs van 
huwelijksafkondiging, overlijdensakten van de ouders (en in een aantal gevallen ook die van de 
grootouders), een certificaat aangevende dat de man aan de verplichtingen voor de Nationale 
Militie had voldaan. Niet alleen duurde het lang voordat men al deze akten uit dikwijls 
verafgelegen plaatsen bij elkaar had, ook waren er aan de verwerving ervan kosten verbonden. 
In het begin van de 19e eeuw was de burgerlijke huwelijksvoltrekking voor de armen kosteloos 
gemaakt.

Uittreksels Burgerlijke Stand
Daar zijn eerst de uittreksels van de Burgerlijke Stand van 
de geboorten van de aanstaande echtgenoten.

Op 24 november 1861 trouwen te Groningen, Harm van der Tuin 
en Jantje Mulder.

Uittreksel uit het Register der akten van Geborenen van de Stad 
Groningen voor Harm, zoon van Jan Harms van der Tuin en 
Knelssien Klaassens Noorman. Harm werd geboren 4 November 
1832

Landsgrenzen waren daarbij niet van belang. Ook als er 
iemand in het buitenland geboren was, moest daar een 
Uittreksel voor worden overlegd.

Op 21 november 1838 trouwen te Rotterdam, Hinrich Daniel 
Tönies en Helena Martha van Leeuwen.

Uit de Doopregisters van Helgoland (toen Engeland, nu 
Duitsland):
Hinrich Daniel Tönies, echte-zoon van Daniel Dütscher Tönies en 
Maria Haase, is geboren 8 april 1810 en gedoopt 11 april 1810. 
Opgesteld door de eerste predikant de heer pastor Langenheim 
van de Lutherse Kerk te Helgoland op 16 Juli 1838.



Soms leverde een uittreksel een probleem op als de 
naam in een akte niet goed was geschreven. Dan moest 
een gerechtelijke uitspraak worden gedaan waarmee 
werd vastgesteld dat de bedoelde akte toch betrekking 
had op bedoelde persoon.

Op 15 december trouwen te Rotterdam, Jacobus van Mieren 
Loovenstijn en Maria Cornelia Abkenius.
Echter, in de overlijdensakte van zijn eerste vrouw is zijn naam 
geschreven als Lobenstein in plaats van Loovenstijn. 
“Aangezien de heer ambtenaar zwarigheid maakt zijn 
voorgenomen tweede huwelijk te voltrekken op grond van dit 
abuis … als beschouwende dezelve daarom niet genoegzaam 
om dat overlijden te bewijzen”. Verzoek om het overlijden wel 
als bewezen te beschouwen opgesteld door de 
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op de 25e november 
1841, diende voor de rechtbank op 1 december 1841. 
Afgebeeld is de eerste pagina van het 12 pagina’s tellende 
rekest.

Als er geen Geboorteakte was, dan diende er een Akte van Bekendheid te worden overlegd. 
Dat kwam wel voor als er geen vastlegging in een Doopregister was geweest, of als de geboorte 
gewoonweg niet was aangegeven.

Op 5 december 1847 trouwen te 
AEngwirden, Saake Johannes de Haan en 
Freerkje Zijlstra.

Voor Freerkje Zijlstra is een akte van 
bekendheid opgesteld op 6 november 1847 
te Heerenveen voor de “Regter des eersten 
Kantons van het tweede Arrondisement der 
Provincie Vriesland”.
Vier getuigen geven aan “te weten dat zij 
geboren is te Gouda den 21 maart van het 
jaar 1821” en verder “de eerste dat zij hare 
moeder is en de anderen dat zij destijds 
dagelijkse omgang met haar hebben gehad”. 
Ook verklaren de getuigen dat Freerkje “in 
de onmogelijkheid zich bevindt ene acte 
van hare geboorte anders dan deze te 
kunnen vertoonen, vermits van hare 
geboorte geene aangave bij den officier van 
den Burgerlijken Stand schijnt gedaan te 
zijn, uithoofde zij niet in de Registers van 
geboorte is ingeschreven”.



Naast de uittreksels over geboorte, moesten ook de uittreksels worden overlegd van de 
Overlijdensaktes van de ouders als die inmiddels waren overleden.

Op 13 januari 1861 trouwen 
te Leeuwarden, Roelof 
Swart en Geertje Hoeber.

De ouders van Roelof zijn 
beide in Leeuwarden 
overleden, Wate Jans 
Swart op 31 december 1847 
en Trijntje Lieuwes van der 
Pal op 8 januari 1851. 

Toestemming ouders
Vervolgens moesten de ouders, in geval de persoon nog minderjarig was, toestemming geven tot 
het huwelijk. 
De regels daarvoor zijn in de loop van de jaren veranderd. Er waren twee leeftijdsgrenzen, voor 
de eerste was er een verplichting, bij de tweede kon na de derde weigering van de ouders toch 
getrouwd worden. Tot 1838 bestonden er verschillende leeftijdsgrenzen voor mannen en 
vrouwen, vanaf 1838 gelden dezelfde leeftijden voor man en vrouw.

Toestemming ouders 1811-38 1838-1901 1901-1970
man vrouw

Verplicht tot 25 21 23 21
eerbiedige acte tot 30 25 30 30

Vaak waren ze wel bij de huwelijksvoltrekking, en dan gebeurde dat mondeling. 
Zoals bij het huwelijk van Johannes van der Moolen en Freerkje Hermanides op 1 december 1890 
te Leeuwarden. De ouders van Freerkje, Berend Hermanides en Sytske Hermanides geven hun 
toestemming.



Maar als ze er niet bij konden zijn, bijvoorbeeld omdat de afstand te groot was, dan moest er een 
schriftelijke verklaring worden ingediend.

Op 23 augustus 1795 trouwen te Workum, Sipke 
Franses Faber en Hinke Pieters van Randen.
De moeder van Sipke stemt schriftelijk toe in het 
huwelijk.

“Verklare ik ondergesz: te consenteeren het
Huiwlijk tusschen mijn zoon Sipke Fransen met
eenen Hinke Pieters beide alhier woonagtig,
mooge derhalven tijden dat voorschreeven Huiwlijk
na vereijsch werde geproclameert.
Actum Workum den 8.Aug 1795
In kennis mijn hand
Romken Sipkes Halbetsma”

In grotere steden moest natuurlijk de Burgemeester ook mee tekenen om het stuk te wettigen.

Op 20 november 1816 trouwen te Rotterdam, Petrus 
Zacharias Copper en Willemina Willebrands.

Zijn ouders “verzoeken de Heer ambtenaar van den 
Burgerlijken staat het geschreve Huulijk nae den 
afloop der geuone Huulijks proclamaties te 
solemniseren en voltrekken” op 18 november 1816.
Diezelfde dag tekent de “Burgemeester der stad 
Rotterdam tot wettiging van de hierbovenstaande 
handtekeningen van Jacobus Copper en Cornelia de 
Groot”. 



En soms werd er een notaris ingeschakeld om een akte op te stellen.

Op 21 januari 1813 trouwen te Nijehaske, Johannes 
Ybeles de Haan en Tijske Zakes Kromhout.

Lucas Jans Mooi, “Keizerlijk Notaris in de 
uitgestrektheid van het kanton Akkrum, Arondissement 
Heerenveen, Departement Vriesland, residerende op de 
Heerewal” stelt op verzoek van de vader van Johannes 
de akte op waarin hij  “betuigt dat het hem comparant 
aangenaam zal zijn dat hun huwelijk wettig worde 
voltrokken”.
De akte passeert op 6 januari 1813.



Afkondigingen
Een aanstaand huwelijk moest twee maal zijn afgekondigd . Zulke afkondigingen werden gedaan 
op opeenvolgende zondagen voor het gemeentehuis. Iedereen kon op deze manier kennis 
nemen van het voorgenomen huwelijk en bezwaar aantekenen. Meestal kon worden 
geconstateerd dat de “afkondigingen zonder stuiting” hadden plaats gevonden. De afkondiging 
werd onder andere gedaan om bigamie te voorkomen.

Op 17 juni 1893 trouwen te Bedum, Klaas van der Tuin en 
Trijntje van der Weg.

“De ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
Bedum verklaart, dat alhier op Zondagen den 28-sten Mei en 
den 4-den Juny 1893, telkens des middags om twaalf uur, 
voor het gemeentehuis alhier, hebben plaats gehad en zonder 
stuiting zijn afgeloopen de beide afkondigingen van het 
voorgenomen huwelijk …..”.

Toestemming Militie
Het was aan dienstplichtigen beneden de 40 jaar niet toegestaan in het huwelijk te treden, 
voordat zij aan de verplichtingen van de dienstplichtwet, hetzij door dienstvervulling, hetzij door 
vrijstelling, afkeuring of plaatsvervanging hadden voldaan.

Op 24 november 1861 trouwen te Groningen, Harm van der Tuin en 
Jantje Mulder

Harm was ingelijfd in 1851 bij het 3e Regiment Infanterie. 
Het certificaat van 6 november 1861 bevestigt dat hij “den tijd van 5 
jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst is ontslagen”.



Eenmaal onder de wapenen moesten dienstplichtigen, indien zij wilden trouwen, toestemming
vragen aan hun commandant.
Zo’n toestemming bevatte vaak ook de bepaling dat, als de leger eenheid werd overgeplaatst 
naar een andere stad, de vrouw de eenheid niet mocht volgen.

Op 3 mei 1837 trouwen te Leiden, Wilhelmus Kortekaas en 
Johanna IJs.

“Ingevolge despastie van Zijne Excellentie den Heer directeur 
Generaal van Oorlog dd 1 October 1834 No 12 Verleend de 
ondergetekende Luitenant Kolonel kommanderende de 4 
Afdeling Mobiele Zuid Hollandsche Schutterij aan den Schutter 
Wilhelmus Kortekaas van het 3e Bat. Uit de Gemeente 
Wassenaar, permissie om een wettig huwelijk aan te gaan met 
Janna IJs onder de bepaling dat wanneer Zijne Vrouw kinderen 
heeft, of verkrijgt, hij daardoor geen aanspraak zal hebben om 
uit de dienst der Mobiele Schutterij te worden ontslagen en dat 
zijne Vrouw het korps niet zal mogen volgen wwanneer het 
buiten Zijne woonplaats geemployeerd wordt, Brielle den 20 
April 1837”.

Artikel 128 van de Militiewet van 19 Augustus 1861 bepaalde later, dat de bij de militie te land 
ingelijfden niet tot het aangaan van een huwelijk werden toegelaten zonder schriftelijke 
toestemming van de Minister van Oorlog.

Op 7 juni 1891 trouwen te Groningen, Kornelius van der Velde en 
Kornelsien van der Tuin.

Bij het verlenen van de toestemming op 9 mei 1891, wordt de 
verlofganger er aan herinnerd “dat hij door het aangaan van een 
huwelijk, in geen geval wordt ontheven van het volbrengen der 
plichten, welke hij krachtens de militiewet heeft te vervullen, 
zoodat hij uit dien hoofde ook niet zal kunnen worden vrijgesteld 
van de opkomst in werkelijken dienst, waartoe hij wordt 
opgeroepen, onverschillig voor welk der navolgende gevallen die 
opkomst plaats moet hebben.

Bijwoning van herhalingsoefeningen;a.
Wegens overtreding van de voorschriften der Militiewet;b.
Tot samenstelling van het blijvend gedeelte der Militie;c.
In geval van oorlog of andere buitengewone d.
omstandigheden, bedoeld bij Art. 185 der Grondwet.



Toestemming Koning
Wilde iemand een volgend huwelijk aangaan met een naaste bloedverwant van een eerdere 
echtgenoot dan moest er bovendien toestemming door de Koning worden verleend. 

Op 9 dec 1885 te Leeuwarden, trouwen Jan Hoeber en Willemina 
Schuurhof. Jan is, sinds 13 april 1885,  weduwnaar van Elisabeth 
Schuurhof, de half zus van Willemina.

Koning Willem III verleend vrijstelling, op 13 november 1885, van 
het verbod genoemd in het Burgerlijk Wetboek artikel 88 (verbod op 
huwelijk tussen schoonbroers en schoonzusters). 
“Hebben goedgevonden en verstaan, met vrijstelling van het aldaar 
voorkomend verbod, het aangaan van een huwelijk te vergunnen  
…. wordende de bevoegde ambtenaar van den burgerlijken stand 
gelast om van deze vrijstelling in zijne registers aanteekening te 
houden”. 



Toestemming Rechtbank
Als het huwelijk niet was ontbonden door overlijden of echtscheiding dan kon iemand niet 
opnieuw trouwen. Kwam het voor dat een van de echtgenoten verondersteld was te zijn 
overleden, dan moest er een uitspraak zijn van de Arrondissementsrechtbank met de 
toestemming om weer een huwelijk aan te gaan.

In de NRC van 4 februari 1858 wordt een laatste oproep gedaan aan Jacob van der Kolff om 
voor de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam te verschijnen op 10 mei 1858. 

Aangezien de Gedaagde, destijds wonende in Rotterdam, als Kapitein van het Koopvaardij-Schoener 
Hoekerschip genaamd Maartje Cornelia, behoorende aan den Heer Klaas Dorsman, Reeder te Maassluis, den 
25 December 1849 is in zee gezeild naar New-Castle in Groot-Brittanje, en verder, zonder volmagt tot het 
waarnemen zijner zaken gegeven, of order op het beheer derzelve gesteld hebben;
Aangezien ten gevolge der hevige stormen in de Noodzee, dat vaartuig in de nacht van 27 op 28 December 
1849, waarschijnlijk uit deszelfs koers geworpen zijnde, op de buitengronden van Texel is verbrijzeld, en de 
op laatstgenoemde datum aan het Nieuwe Diep aangespoelde wrakken, en geringe overblijfselen van dat 
vaartuig de zekerheid gaven, dat en Schip en Volk, in dien noodlottigen nacht geheel zijn vergaan;
Aangezien ook later geene berichten meer van het Vaartuig of deszelfs Bemanning zijn ingekomen;
Aangezien het dus vermoedelijk is, dat de Gedaagde bij die ramp, in de nacht van 27 op 28 December 1849 
is overleden;
Aangezien bovenstaande daadzaken bevestigd worden door eene acte van bekendheid, op den 28 Februari 
1857, voor den Notaris W.A. van Bijlert, in tegenwoordigheid van getuigen, te Rotterdam gepasseerd 
(behoorlijk geregistreerd);
Aangezien het dus blijkt, dat de man der Eischeresse, met wien zij den 1e Mei 1839 is gehuwd, heeft behoord 
tot de bemanning van een schip, waarvan gedurende meer dan drie jaren geene berichten zijn 
binnengekomen;
Aangezien op grond van daarvan de Eischeresse naar aanleiding van de artikelen 523 en 549 Burgerlijk 
Wetboek in verband met de wet van 9 Julij 1855 (Staatsblad no. 67) verlof heeft gevraagd en bekomen om 
haren afwezigen Echtgenoot bij openbare dagvaardingen op te roepen, ten einde daarna, bij zijne niet 
verschijning, van den Regter te verzoeken, dat deze zal verklaren dat er regtsvermoeden van des 
Gedaagden overlijden bestaat sedert den 29e December 1849 en aan haar Eischeresse verlof verleenen tot 
het aangaan van een ander huwelijk.
Aangezien de Gedaagde reeds tweemalen voor deze Regtbank is Gedagvaard en evenmin op de eerste als 
op de tweede Openbare Dagvaarding is verschenen en nu laatstelijk bij Vonnis van genoemde Regtbank van 
den 20e Januarij 1858 aan de Eischeresse verlof is gegeven tot het doen dezer derde openbare dagvaarding.
Hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken, zullende de 
Eischeresse, ingeval noch hij noch iemand van zijnentwege op deze dagvaarding mogt opkomen, en alzoo 
van zijn aanwezen niet mogt blijken, concluderen, dat daarvan aan de Eischeresse zal worden verleend acte 
en voorts de Regtbank zal verklaren, dat er regtsvermoeden van des Gedaagdes overlijden bestaat, sedert 
den 29 December 1849 en aan de Eischeresse verlof zal geven tot het aangaan van een ander huwelijk, met 
veroordeling van den Gedaagde in de proces-kosten.

Op 8 juni 1858 doet de Arrondissementsrechtbank uitspraak conform de eis van Elizabeth 
Wilhelmina Willebrand, en wordt Jacob van der Kolff als overleden beschouwd. Hierdoor kan zij 
een ander huwelijk aangaan. Op 12 april 1865 trouwt zij te Rotterdam met Hendrik Karel Coert.



Toestemming Weeshuis
Was iemand als wees opgenomen geweest in een weeshuis, dan moest er een verklaring van 
ontslag worden overlegd.

\
Op 20 februari 1822 trouwen te Rotterdam, 
August Lodewijk Knoop en Charlotta Louisa 
Leur.

“De ondergeteekende verklaart mits deezen 
dat August Lodewijk Knoop als weekind in 
het Lutersche Weeshuys binnen deeze stad 
is op en ingenoomen op den 2 Mey 1803 en 
aldaar als wees is onderhouden tot Mey 
1819, hebbende hij als toen zijn ontslag uit 
het gemelde Weesengestigt bekomen. 
Rotterdam 1 Feb: 1822, uit naam der 
Regenten J: Verweij Piers”

Hij is wees, zijn moeder overleed toen hij 5½ jaar oud was.
Het Evangelisch-Lutherse Weeshuis stond in Rotterdam aan het Vasteland. In 1848 is het 
Lutherse Weeshuis zoo bouwvallig geworden dat de kinderen ondergebracht moeten worden in 
het Gereformeerde Burgerweeshuis.



Financiën
Trouwen kost geld. Voor elke akte moest bovendien ook leges worden betaald. Maar het was 
mogelijk om een huwelijk gratis te laten afsluiten. Dan moest er een Akte van Onvermogen
worden overlegd.

Op 31 juli 1850 trouwt te Rotterdam, Leendert 
Torenvliedt met Hendrika Willebrandts.

Voor Hendrika stellen de wijkmeesters van Wijk 11, 
op 25 juni 1850 een Verklaring van Armoede op. Wat 
bevestigd wordt door de Commissaris van Policie der 
Stad Rotterdam. Daarnaast geeft op dezelfde dag de 
burgemeester van Rotterdam een Bewijs van 
Onvermogen af op basis een nihil aanslag in de 
hoofdelijke gemeentelijke omslag (belasting).

Beide concluderen dat zij “in behoeftige 
omstandigheden verkeert, zoodat zij niet in staat is 
om eenige Proces- of Justitie-kosten, zegel of 
registratie-regten of boeten, te kunnen betalen”.


