
 

  

Inleiding door Wim Zondag over 

“De Burgerlijke Stand” 

 

 

o Maandag 4 maart 2019 

Rijnlandzaal Hotel-Café-Restaurant 

De Unie te Waddinxveen 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Toegang: leden gratis, niet-leden € 5,00  

HISTORISCH 

GENOOTSCHAP 

WADDINXVEEN 
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Het Historisch Genootschap Waddinxveen heeft de oud-Waddinxveense 

gemeenteambtenaar en oud-Waddinxvener Wim Zondag bereid gevonden een 

lezing te houden over: “De Burgerlijke Stand”. 

De burgerlijke stand is in ons land door de Franse overheersing (Napoleon) in 

1811/1812 ingevoerd en sinds die tijd een overheidstaak geworden. Daarvoor 

werden Doop-, Trouw- en Begraafregisters door kerken bijgehouden. 

Aan de hand van veel voorbeelden zal een overzicht worden gegeven  van de 

geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten vanaf ca. 1800 tot heden. Ook hoe wij 

aan onze namen zijn gekomen, komt in het kort aan de orde. Als extra 

bezienswaardigheid zullen enkele akten van ons Koningshuis worden getoond. 

Voots zal het één en ander verteld worden over voornamen, over mooie, leuke, 

grappige, gekke en rare namen, die vroeger en vooral tegenwoordig gegeven 

worden. Ook de mogelijkheid om  je achternaam of voornaam te veranderen komt 

aan bod, alsmede hoe ambtenaren van de burgerlijke stand omgaan met het 

naamrecht van de in ons land wonende vreemdelingen. 

Tot slot wordt ook aandacht gegeven aan het nieuwe naamrecht 

(keuzemogelijkheid van de ouders voor de naam van de vader of de moeder); de 

registratie van partnerschappen en het voltrekken van huwelijken tussen twee 

mensen van gelijk geslacht; enkele nieuwe ontwikkelingen wat betreft 

huwelijksvoltrekkingen en het zelf doen van stamboomonderzoek. 

Kortom een bijzonder en amusant kijkje in de keuken van de burgerlijke stand. 

Hoewel het onderwerp wellicht iets anders doet vermoeden, zal het zeker geen 

saaie lezing zijn. Men zal versteld staan van wat er allemaal bij de burgerlijke 

stand gebeurt. 

De lezing wordt gehouden op: 

Maandag 4 maart 2019 aanvang 20.00 uur 

 

in de Rijnlandzaal van Hotel De Unie, Kerkweg-Oost 226, 2741 HA te 

Waddinxveen.  

De toegang voor leden van het Historisch Genootschap Waddinxveen is gratis. 

Niet-leden betalen € 5,00.  


