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1. Inleiding 

a. Een historische situering 

Volgens de Code Civil (of Code Napoleon) hadden alle mannelijke ingezetenen van een 
'mairie ' van 21 j aa r en ouder die staatsburger waren (dit was in principe iedereen, tenzij 
men hieruit was ontzet wegens krijgsdienst voor een vreemde mogendheid of een veroorde
ling voor ernstige misdaden) het recht om de leden van de municipaliteit, een soort ge
meenteraad, te kiezen. Hiertoe moesten deze ingezetenen geregistreerd worden in de Re
gistres Civiques (R. C ) , die per sous-préfecture dienden te worden opgesteld. Hier in wer
den niet alleen de namen van de ingezetenen, maa r ook hun geboortedata en de beroepen 
genoteerd. Deze registers werden na de inlijving bij Frankrijk opgesteld, eerst in Limburg , 
Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant , later - pas in 1811 - in de rest van Nederland. 
De registers moesten jaarlijks bijgewerkt of herzien worden, zodat men soms ook uit 1812 
en 1813 lijsten vindt. Na de bevrijding van het Franse regiem in 1813 werden de registers 
niet meer bijgehouden. 

b. Een visuele kennismaking 

Afbeelding 1 op pagina 57 toont twee bladen van het Registre Civique van Eibergen. 
Het linkerblad bevat naam, voornaam, beroep en geboortedatum van de burgers, het 
rechter gegevens betreffende de woonplaats. Aan de stemgerechtigde burgers werd een 
carte civique uitgereikt (afbeelding 2, pagina 58), die dezelfde informatie bevatte.1 Cartes 
zijn slechts bij uitzondering in openbare archieven bewaard. 

2. De administratieve ontstaansgeschiedenis van de Registres 
Civiques 

a. De formele grondslag 

Code Civil. Aanschrijving van de In tendant van Binnenlandsche Zaken d.d. 12 april 1811 
nr. 1198, gericht aan de prefecten van de departementen, waarin het aanleggen van de 
Registres Civiques werd gevorderd. 

b. De uitvoeringsbesluiten en -procedures 

O p aanschrijving door de prefect van het depar tement diende elke maire in zijn gemeente 
een lijst aan te leggen van alle mannen van 21 j a a r en ouder. Elke ingeschreven burger 
kreeg een Car te Civique uitgereikt om zijn registratie te kunnen aantonen. 

De registers laten vaak zien dat de maire niet alle mannen noteerde door huis-voor-huis 
de gemeente langs te gaan, terwijl er meestentijds evenmin sprake is van een duidelijke 
opeenvolging van familienamen. Vermoedelijk moesten in deze gevallen de burgers zelf 
zich aanmelden voor registratie. De door de maire geformeerde registers werden na onder
tekening naar de sous-prefect verzonden, die hieruit het definitieve Registre Civique sa
menstelde. 

c. De betrouwbaarheid van de informatie 

De betrouwbaarheid van de bron betreft ten eerste de vraag of wel alle mannen van 21 
j a a r en ouder geregistreerd werden. Uit de vergelijking van het aantal in de registers opge
schreven mannen met de totale bevolking en met wat uit andere bronnen bekend is over 
de samenstelling van deze bevolking, kan gewoonlijk geconcludeerd worden dat gemiddeld 
10% tot zelfs 30% van de mannen van 21 j aa r en ouder niet werd geregistreerd. De oorza
ken hiervan zijn vermoedelijk: 

- Men ontdook bewust de registratie omdat men de gevolgen hiervan vreesde. De con
scriptie voor de Napoleontische legers was juist ingevoerd en men trachtte zich daar
tegen te verzetten; 

- De registratie vond in de zomermaanden plaats, wanneer er veel mobiliteit was van 
seizoenarbeiders en migranten. Ook zullen de politieke en militaire conflicten, de voed-
selschaarste en de crisis in de handelsgebonden nijverheid migratiebewegingen ver-
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sterkt hebben. De bevolking van Amsterdam daalde in deze ja ren van meer dan 200.000 
in 1809 tot 180.000 in 1815; 

- Het ontduiken van de registratie was bovendien vaak vrij eenvoudig, omdat lang niet 
alle maires systematisch te werk gingen door van huis naar huis te gaan. 

Waarschijnlijk zijn de jongere mannen en de seizoenarbeiders onder de niet-geregistreer-
den oververtegenwoordigd. Hier moet bij de analyse van de uitkomsten van de Registres 
Civiques rekening mee worden gehouden. 

Andere problemen bij het gebruik van deze bron: 
- Hoewel de oorspronkelijke lijsten in enkele gevallen in het Nederlands zijn gesteld, was 

de meest gebruikelijke taal voor de registers het Frans. O m d a t men dit Frans niet goed 
beheerste, of woorden gebruikte die soms niet zijn terug te vinden, levert dit nogal 
eens problemen op. Een voorbeeld van het vertaalprobleem is het woord ' laboureur' , 
dat vaak in de gebruikelijke zin als 'akkerbouwer' verstaan moet worden, maar soms 
letterlijk als 'arbeider ' vertaald moet worden.2 

- De registers lichten over het algemeen niet in over beroepscombinaties (slechts één 
hoofdberoep (?) wordt vermeld), noch over de vraag of men werkloos is of het genoemde 
beroep daadwerkelijk uitoefent, noch over de status in het beroep (soms vermeldt men 
echter wel 'knecht ' of 'meester ') en ook niet over de beroepen van de vrouwen en van 
de mannen jonger dan 21 jaar. Dergelijke bezwaren kleven echter aan vrijwel alle be
roepstellingen uit de pré-statistische periode. In Holland vormen de Registres Civiques 
zelfs de oudste algemene optekening van beroepen. 

- Hoewel men van de vermelde geboortedata niet al te veel precisie mag verwachten (me
de in verband met de conscriptie), blijken deze gegevens althans in Noord-Holland 
redelijk bet rouwbaar te zijn.3 

Er zijn enige controlemogelijkheden. Voor het aantal geregistreerde mannen is vergelij
king met de volkstellingen van 1809, 1811 en 1815 mogelijk. Deze tellingen omvatten de 
totale bevolking per dorp of stad, soms ingedeeld naar de burgerlijke staat. M e n mag, 
gezien de hoge huwelijksleeftijd in deze ja ren , aannemen dat het aantal mannen van 21 
j a a r en ouder zeker 10-20% groter is dan het aantal gehuwde mannen en weduwnaars. 
Ten tweede kan vergelijking met de uitkomsten van de 'beroepstellingen' uit 1807/08 en 
1795/96 inzicht geven in de betrouwbaarheid van de beroepsgegevens uit de Registres 
Civiques. Ten derde kunnen de geboortedata aan de hand van de doopboeken van vóór 
1811 (gedeeltelijk), en de conscriptieregisters en Burgerlijke Stand (huwelijks- en overlij
densakten) gecontroleerd worden. Tenslotte is er in Overijssel (en wellicht ook in andere 
depar tementen) in 1811 nog vóór de invoering van de Burgerlijke Stand een meer uitge
breide volks- en beroepstelling gehouden. D e registers hiervan vermelden per huishouden 
van alle personen het beroep, de geboortedatum, de namen van de ouders en het beroep 
en de woonplaats van de ouders. Ook aan deze vrij unieke informatie kunnen de gegevens 
van de Registres Civiques getoetst worden.4 

Verwijzende notities 

a. Vindplaatsen 

Rijksarchieven in de provincies; bestuursarchieven Bataafs-Franse periode (1810-1813) en 
gemeente-archieven: idem. In de rijksarchieven zijn, voor zover bekend, bewaard gebleven 
de registers van Groningen (alleen sous-prefecture Appingedam), Drenthe (geheel), Over
ijssel (geheel), Gelderland (gedeeltelijk), Utrecht (sous-prefecture Utrecht) , Noord-
Holland (gedeeltelijk, met name Amsterdam ontbreekt), Zuid-Holland (waarschijnlijk 
geheel), Zeeland (alleen de Zeeuwse eilanden), Noord-Brabant en Limburg (beide waar
schijnlijk gedeeltelijk). 

b. Aanvullende bronnen 

1. Gerelateerde bronnen 
De cartes civiques in particuliere archieven en de correspondentie in de lokale (gemeen
ten) en regionale (sous-prefectures) bestuursarchieven. 



2. Toetsingsbronnen 
Zie 2.C Genoemde toetsingsbronnen bevinden zich in de bestuursarchieven van de 
Bataafs-Franse periode, de Burgerlijke Stand en de retroacta van de Burgerlijke Stand. 
Gedetailleerde resultaten van de volkstelling van 1809 zijn gepubliceerd i n j . A. de Kok, 
Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, Assen 1964, 288 e. v. 
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J. L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 
Wageningen 1985, IV.3.2. 
Waarin de mannelijke beroepsbevolking in de landbouw op het platteland van zes pro
vincies rond 1810, mede op basis van de Registres Civiques is berekend. 

4. Mogelijke gebruikswijzen van de Registres Civiques 

a. Themata 

Met deze bron kan de beroepsstructuur van de volwassen mannelijke bevolking (en daar
mee de economische structuur) en de leeftijdsopbouw van deze populatie bestudeerd wor
den. Hij kan tevens van dienst zijn voor genealogisch onderzoek. 

b. Het verrijken van de Registres Civiques met informatie uit andere bronnen 

In de Bataafs-Franse periode is er een belangrijk aantal bronnen: nijverheidstellingen 
(vanaf 1808); de Quotisatie van 1808; enquêtes naar de toestand van landbouw en nijver
heid (1800, 1811-1813); patentregisters; de volkstelling van 1807/08; de enquête naar de 
bedeling (1807). Deze kunnen tesamen met de gegevens uit de Registres Civiques (beroe
pen, leeftijden) een goed inzicht geven in de economische structuur van Nederland in 
deze periode. 
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Noten 

1 Beide afbeeldingen uit het Rijksarchief in Gelderland, Bataafs-Franse Archieven, inv. nr. 
7538. 

2 Van der Woude, Noorderkwartier, 262-263. 
3 Van der Woude, Noorderkwartier, 236. 
4 Deze bron is gebruikt door J. L. van Zanden en D.J. van der Veen in: 'Boeren, keuters en 

arbeiders. De sociale s tructuur van Salland aan het begin van de negentiende eeuw', in: 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 10 (1984) 155-193, waarbij tevens een vergelijking is gemaakt 
met de resultaten van de bewerking van de Registres Civiques. 
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Afbeelding 1: Registre Civique (foto: Rijksarchief in Gelderland). 
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Afbeelding 2: Carte Civique (foto: Rijksarchief in Gelderland). 

CARTE .CI FI QUE, 
OU 

E X T R A I T da Registre Civique à% l'Arrondissement deZutpheny Département de llsscl-Su-périeur. 
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