
 

 

 University of Groningen

Trouwen over de grens. Grensoverschrijdende huweljksmigratie in Kleefs-Gelderse dorpen,
1770-1860
Duijvendak, Maarten; Middelbos, Raymon R.J.

Published in:
Begrensd Beeld

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Duijvendak, M., & Middelbos, R. R. J. (2021). Trouwen over de grens. Grensoverschrijdende
huweljksmigratie in Kleefs-Gelderse dorpen, 1770-1860. In J. Weststrate, & D. de Boer (editors), Begrensd
Beeld: Identiteit in Grensregio's omstreeks 1800 (blz. 205-228). Uitgeverij Verloren.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

https://research.rug.nl/nl/publications/201c3336-f20d-436b-ad00-aace9b91987e


REDACTIE  JOB WESTSTRATE EN DICK E.H. DE  BOER

Identiteit in grensregio’s 
omstreeks 1800

Begrensd 
beeldDe binding met een regio is een 

 belangrijk onderdeel van de identiteit 
van  personen en groepen. Dat was in het 
verleden  minstens zo belangrijk als te-
genwoordig. In het historisch onderzoek 
worden regio’s steeds meer beschouwd 
als dynamische sociale constructies. Het 
ontstaan en verschuiven van politieke 
grenzen had gevolgen voor de manier 
waarop regionale identiteiten werden 
gevormd en beleefd. Vooral in tijden 
van crisis stond de regio onder druk. 
Het tijdperk van de Franse Revolutie en 
de Napoleontische oorlogen was zo’n 
 crisistijd. In deze  bundel staat dat tijdvak 
centraal. De bijdragen richten zich op 
regio’s aan de randen van Nederland, met 
een nadruk op het  Gelders-Nederrijnse 
grensgebied. Ze behandelen uiteenlo-
pende  aspecten van identiteit en beeld-
vorming, van vroegmoderne kranten en 
 historiografie als dragers van identiteit, 
tot aan de  manier waarop individuen en 
groepen zich aanpasten. 
De grootste aandacht gaat daarbij uit 
naar de wijze waarop bestuurlijke en 
 sociale  elites zich positioneerden. 
De bundel sluit af met een bijdrage over 
de rol die  regionale verbanden spelen bij 
 partnerkeuze en huwelijksmigratie.
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Trouwen over de grens
Grensoverschrijdende huwelijksmigratie in Kleefs-Gelderse 

dorpen, 1770-1860

Maarten Duijvendak en Raymon R.J. Middelbos

Staten, zoals het Koninkrijk der Nederlanden, zijn amalgamen van regio’s die in 
de loop van eeuwen een meer of minder gemeenschappelijke ontwikkeling heb-
ben doorgemaakt. Die regio’s zijn op te vatten als territoria, op enigerlei wijze 
afgebakende geografisch eenheden, met door de tijd overgedragen zekere, al dan 
niet geformaliseerde, bestuurlijke, economische of culturele eigenaardigheden. De 
Nederlandse provincies vormen een voortzetting van zulke gebieden, hoewel de 
‘eigenheid’ van de provincies in het proces van nationale eenwording langzaam 
verminderd is. Vanuit een ander perspectief zijn regio’s ook te zien als sociale con-
structies, als handelingsruimtes waarbinnen mensen bepaalde activiteiten ontplooi-
en. Dan is een regio het gebied waarbinnen personen hun kostwinning verzorgen 
en sociale contacten onderhouden, in essentie begrensd door de actieradius van die 
activiteiten zelf. Deze handelingsruimtes kunnen samenvallen met zo’n bestuur-
lijk territorium, daaraan kleiner zijn, maar zich ook daarbuiten uitstrekken. In dit 
artikel staat één van die handelingen centraal: huwelijken en de daarbij zich soms 
voordoende migratie. Onderzocht zal worden hoe huwelijkssluiting, bestuurlijke 
territoria en regiovorming zich tot elkaar verhielden in de grensregio de Liemers.

Migratie en eenwording

Vóór de komst van goedkope transportmiddelen over land (zoals de trein) beza-
ten veel activiteiten een beperkte actieradius, die werd begrensd door afstanden 
die te voet konden worden afgelegd. Daarbuiten werd mobiliteit te kostbaar voor 
de meeste mensen. Vaak veronderstellen we dat mensen de dagelijkse zaken voor 
het midden van de negentiende eeuw afhandelden binnen een ruimte van enkele 
uren lopen. Buiten die ruimte werd de intensiteit van contacten snel minder, of 
het moest gaan om heel bijzondere activiteiten. In de historische literatuur worden 
zulke handelingsregio’s vaak als tamelijk op zichzelf staande entiteiten beschouwd, 
een perspectief dat vanuit de geografie de afgelopen decennia als te statisch is be-
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kritiseerd.1 Immers, mensen reisden ook voor 1800, kwamen buiten hun dorpen, 
waren op zoek naar werk, bezochten familie, gingen naar stedelijke markten. Jon-
ge mannen werden soms militair en namen deel aan veldtochten, jonge vrouwen 
waren werkzaam als dienstbodes in steden of op boerenbedrijven ver van hun ge-
boorteplaats. Voor hun verplaatsingen te voet of te paard bestond in de achttiende 
eeuw een uitgebreid stelsel van zandwegen, soms ook verharde straatwegen, waar-
over postkoetsen reden. Bovendien vond in de Nederlanden allerlei scheepvaart 
plaats over kanalen en rivieren, ook met het transport van passagiers. Het beurt-
vaartsysteem strekte zich uit van de kustprovincies en het Zuiderzeegebied tot ver 
in het rivierengebied; schippers onderhielden regelmatige verbindingen tussen ste-
den en andere havens.2 Mensen waren mobiel, regio’s waren nooit afgesloten ter-
ritoria. De relevante vraag wordt dan: in hoeverre waren mensen mobiel, en hoe 
open waren deze regionale territoria? 

Er lijkt een spanning te bestaan tussen de mate van mobiliteit en de betekenis 
die deze kreeg voor regionale eenwording. In het bekende boek van de geografen 
Hans Knippenberg en Ben de Pater, De eenwording van Nederland, karakterise-
ren de auteurs het land omstreeks 1800 als ‘een archipel van gebieden en samenle-
vingen’.3 Zij lijken hiermee in hun visie aan te sluiten bij Eugene Webers klassieke 
studie over sociaal-culturele integratie in Frankrijk, Peasants into Frenchmen. We-
ber betoogt dat modernisering en integratie pas omstreeks 1870 de bewoners van 
de periferie van Frankrijk bereikte, dankzij vooral de dienstplicht, het onderwijs 
en de krant. Tot dat moment was het een lappendeken van regio’s.4 Dit is een op-
vatting die niet iedereen deelt. Weber ontving weliswaar veel lof voor zijn boek, 
maar er werden ook kritische kanttekeningen bij gemaakt, onder andere door John 
Merriman. Deze wijst er op dat Weber de migratie en mobiliteit van de bevolking 
systematisch onderschat.5 Bovendien veronderstelt Weber dat de Franse samenle-
ving zich voortdurend in dezelfde richting heeft ontwikkeld en er geen fasen waren 
waarin het proces van integratie sterker of zwakker was.

In hun onderzoek naar schaalvergroting en integratie in Nederland hebben de 
auteurs Hans Knippenberg en Ben de Pater wel oog voor diverse vormen van mi-

1  Zie voor het begrip handelingsregio: Hans Heinrich Blotevogel, ‘Auf dem Weg zu einer “Theorie der Re-
gionalität”: Die Region als Forschungsobjekt der Geographie’, in: G. Brunn (red.), Region und Regionsbildung 
in Europa. Konzeptionen der Forschung und empirische Befunde (Baden-Baden 1996), 44-68; Hans Heinrich 
Blotevogel, Zentrale Orte und Raumbeziehungen in Westfalen vor der Industrialiserierung (1780-1850) (Pad-
erborn 1975); Sandra Paßlick en Thomas Terfrüchte, ‘Region, Regionsbildung, Handlungsfähigkeit’, in: Anna 
Growe e.a. (red.), Polyzentrale Stadtregionen. Die Region als planerischer Handlungsraum (Hannover 2012), 
22-29. 
2  J. de Vries, Barges and capitalism. Passenger transportation in the Dutch economy, 1632-1839 (Utrecht 1981).
3  Hans Knippenberg en Ben de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 
1800 (Nijmegen 1988), 17. 
4  Eugene Weber, Peasants into Frenchmen. The modernization of rural France, 1870-1914 (Stanford 1976).
5  John Merriman, recensie van Eugene Webers Peasants into Frenchmen, in het Journal of Modern History 
(1978), 534-536.
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gratie. Zij kijken vooral naar migratie en het proces van verstedelijking, en consta-
teren dat het grootste deel van het geboorteoverschot voor 1870 opgevangen werd 
binnen de grenzen van de provincies. Interprovinciale migratie lijkt beperkt, zoals 
ook de verstedelijking in Nederland tussen 1750 en 1870 beperkt was.6 Recenter 
onderzoek nuanceert dit echter. Groeiden in de jaren tussen 1600 en 1750 de Hol-
landse steden sterk ten koste van de meeste rurale gebieden in de Republiek, in de 
daarop volgende 100 tot 120 jaar was dat andersom. In deze laatste periode ver-
toonde het westelijke deel van Nederland een verminderde stedelijke groei, ver-
klaard door een beperkte trek naar de steden. Er vond in Holland een de-urbani-
satie plaats, die gepaard ging met bevolkingsgroei in meer rurale gebieden elders, 
namelijk in de kleine en middelgrote stadjes langs de Rijn en IJssel en in plaatsen 
met een agrarische markt in oostelijke delen van het land.7 Waarschijnlijk waren 
de economische mogelijkheden hier groter, maar de economie kan nooit de gehele 
verklaring vormen. Gedachten en beeldvorming, dat wil zeggen zowel juiste ken-
nis als onjuiste kennis, over mogelijkheden elders, plus betaalbaar transport, vorm-
den basisvoorwaarden voor migratie.

In oostelijk Gelderland zijn de aanwijzingen voor bevolkingsgroei tussen 1750 
en 1800 beperkt tot enkele marktplaatsen en de Rijn-IJsselsteden: Arnhem, Does-
burg, Huissen en Zevenaar.8 Dit waren regionale centra waarop weer ande-
re, kleinere plaatsen waren georiënteerd. De marktstadjes waren middelpunt van 
commerciële handelingsregio’s, die uiteraard een geheel andere schaal kenden dan 
bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam.9

De decennia rond 1800 waren in veel opzichten spannende jaren. De Europese 
landkaart werd in stappen opnieuw getekend door de revolutionaire woelingen 
van de jaren 1780-1790, de daaropvolgende Napoleontische oorlogen en de be-
zwering van de onrust door het Congres van Wenen. Migrerende soldaten, bur-
gers en vluchtelingen maakten een belangrijk onderdeel uit van deze omwentelin-
gen. Daarnaast vond er een ‘administratieve migratie’ plaats wanneer mensen van 
een nieuwe ‘nationaliteit’ werden voorzien door de toewijzing van gebieden van 
de ene aan de andere staat. Het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der Neder-
landen, de gecombineerde staat van België en Nederland in een personele unie met 
Luxemburg, was daar een voorbeeld van. Maar grenscorrecties elders in Europa 
hadden een soortgelijk effect, zoals die in het Deens-Duitse grensgebied en tussen 

6  Knippenberg en De Pater, Eenwording, 82-88.
7  Merijn Knibbe, ‘Regionale verschillen in urbanisatie-dynamiek in Nederland, 1796-1850’, in: G.A. Collen-
teur e.a. (red.), Stad en regio (Assen 2010), 323-332, met name 327 en 330; P. Brusse en W. Mijnhardt, Towards a 
new template for Dutch history. De-urbanization and the Balance between City and Countryside (Zwolle 2011); 
Maarten Duijvendak, ‘Balance between City and Countryside in the Netherlands’, BMGN-Low Countries His-
torical Review 127 (2012), 29-49, aldaar 45-47.
8  Knibbe, ‘Regionale verschillen’, 330-331. Vergelijk Piet Lourens en Jan Lucassen, Inwoneraantallen van 
Nederlandse steden ca 1300-1800 (Amsterdam 1997), 17-29. Over Huissen in de periode rond 1800 zie de bij-
drage van Emile Smit in deze bundel.
9  Knibbe, ‘Regionale verschillen’, 330-331.
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Frankrijk en de Duitse staten. Voor Nederland werden veel van de revolutionaire 
grenswijzigingen en inlijvingen die na 1789 plaatshadden, bekrachtigd tijdens het 
Congres van Wenen in 1814-1815. Dat betrof vooral veel kleinere gebieden zoals 
de Rijksheerlijkheid en commanderij van Gemert (tot 1794 onder soevereiniteit 
van de Duitse Orde), het Land van Ravenstein (tot dan bestuurd uit naam van ver-
schillende Duitse vorsten), het Landdrostambt Bergh (tot 1795 bestuurd uit naam 
van de familie Hohenzollern) en de Kleefse enclaves in Gelderland.10 Van de ge-
noemde gebieden is voor de onderhavige bundel vooral de migratiedynamiek in de 
Kleefse enclaves interessant.

De Kleefse enclaves in Gelderland

In de late middeleeuwen en zestiende eeuw zijn de hertogdommen Gelre en Kleef 
verschillende periodes in een personele unie verenigd geweest, maar de vereniging 

10  M.G.J. Duijvendak, ‘Ligamenten van de staat? Over regionale identiteit en de taaiheid van de provincie’, 
BMGN-Low Countries Historical Review 123 (2008), 342-353; E.J.Th.A.M.A. Smit, De oude Kleefse enklaves 
en hun overgang naar Gelderland 1795-1817 (Zutphen 1975). Zie ook de bijdrage van Smit in deze bundel.

Afb. 1  Kaart van De Liemers en omringend gebieden tijdens het Ancien Régime (naar www.
chrisvankeulen.nl, bewerkt door D.E.H. de Boer).
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was telkens te kort om blijvende gevolgen te hebben in de enclaves.11 De Kleefse 
gebieden werden in 1609 door Pruisen ingenomen, iets dat negen jaar later inter-
nationaal werd erkend. Het hertogdom Gelre viel toe aan de Habsburgers in 1543, 
ondertekende 36 jaar later de Unie van Utrecht en behoorde vanaf 1648 als het ge-
west Gelre en later de provincie Gelderland tot de Republiek der Nederlanden. De 
Kleefse enclaves binnen Gelre/Gelderland bestonden uit de Liemers (onder meer 
het stadje Zevenaar en het dorpje Duiven), en enkele kleinere enclaves zoals Lo-
bith, Huissen en Malburgen (zie afb. 1). Deze gebieden vielen onder de jurisdic-
tie van de opeenvolgende hertogen van Kleef en de latere koningen van Pruisen 
en bleven tot 1806 als Pruisisch territorium te boek staan. Dit betekende op ter-
mijn een sterke bestuurlijke centralisatie, met concentratie van bevoegdheden in 
Berlijn, maar anderzijds deed zich de eigenaardigheid voor dat een hoge mate van 
godsdienstvrijheid bleef bestaan. In de enclaves bleef de bevolking overwegend ka-
tholiek, hoewel in de Republiek het calvinisme domineerde en in de rest van het 
koninkrijk Pruisen het lutheranisme.12 Dit betekende ook dat de enclaves aantrek-
kingskracht konden hebben op katholieken uit de omgeving, zowel van binnen de 
Republiek als vanuit het Rijnland en Westfalen, die zich hier vestigden en daarmee 
verantwoordelijk waren voor bevolkingsgroei. 

Niet alleen op religieus en bestuurlijk gebied kenden de enclaves een andere ont-
wikkeling dan de rest van de hedendaagse provincie Gelderland en Nederland in 
het algemeen. Bedacht moet worden dat de Liemers strijdtoneel waren in de oorlog 
tegen de Republiek in de jaren 1672-1678 en tijdens de Zevenjarige oorlog (in 1756 
en 1763). Bovendien ontbrak een ‘Gouden Eeuw’ in de Kleefse koloniale handel, 
waarmee de enclaves wellicht minder welvaart kenden dan het overige platteland 
van de Republiek, maar concrete kennis hierover ontbreekt. Schuurman karakteri-
seert de Liemers voorzichtig als een subsistence economy, hoofdzakelijk produce-
rend voor eigen gebruik.13 

In hun sociaaleconomische ontwikkeling leken de enclaves op de omringende 
gebieden. Duidelijk is (ook bij Schuurman) dat de enclaves waren opgenomen in 
allerlei handelsrelaties, inclusief smokkelhandel van onder meer tabak. In de Lie-
mers werd tabak geteeld die verhandeld werd in Arnhem, Amersfoort en Emme-
rich. Deze teelt was niet voorbehouden aan de Kleefse gebieden, want ook elders 
langs de IJssel, rond Arnhem en in het Gelderse rivierengebied werd tabak geteeld. 
De tabaksteelt vereiste veel mest en werd meestal om de zoveel jaar afgewisseld 
met teelt van rogge en wellicht ook aardappels. Overigens bleef de betekenis van de 

11  11 Zie Wilhelm Janssen, ‘Die Niederrheinischen Territorien in Spätmittelalter. Politische Geschichte und 
Verfassungsentwicklung 1300-1500’, Rheinische Vierteljahrsblätter 64 (2000), 45-167 en idem, ‘De geschiedenis 
van Gelre tot het Tractaat van Venlo in 1543: een overzicht’, in: Johannes Stinner en Karl-Heinz Tekath (red.), 
Het hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel (Utrecht 2003), 18-32.
12  Smit, Kleefse enklaves, 9-16. Zie ook de bijdrage van Emile Smit in deze bundel.
13  Anton Schuurman, ‘De bevolking van Duiven, 1665-1795. Een historisch-demografische studie’ in: A.A.G. 
Bijdragen 22 (Wageningen 1979), 138-189, aldaar 144-146.
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tabaksteelt in de Liemers en langs de IJssel beperkt in vergelijking met de teelt rond 
Amersfoort en in de tweede helft van de achttiende eeuw kromp de teelt bij Duiven 
en Zevenaar waarschijnlijk in.14 Verder werden in de Liemers en de aangrenzende 
Gelderse omgeving dezelfde nijverheden beoefend, volgens de nijverheidstelling 
van 1816: vooral steenbakkerijen, brouwerijen en textiel.15

In taal onderscheidden de bevolkingen van de enclaves zich evenmin van de om-
ringende dorpen. Het Gelders-Duitse Rijngebied maakte deel uit van hetzelfde 
taalcontinuüm, zodat voor sociale omgang de gesproken taal geen belemmering 
hoefde te zijn. Alleen in de officiële ambtelijke stukken golden de talen van de res-
pectievelijke overheden en leden van de sociale en politieke elites bedienden zich 
wellicht van het Frans.16 

De enclaves weken voor 1815 alleen in religieus, staatkundig en bestuurlijk op-
zicht af van de omringende regio. Mogelijk was er zelfs sprake van een beginnen-
de sociale en culturele integratie van deze gemeenschappen en de omgeving. Dit 
zou in lijn zijn met het door Knippenberg en De Pater geïdentificeerde proces van 
schaalvergroting en modernisering dat leidde tot verdere sociaal-ruimtelijke inte-
gratie van gebieden en bevolkingsgroepen in de Nederlanden.17 Emile Smit con-
cludeert in zijn onderzoek naar de overgang van de enclaves van Pruisen naar Gel-
derland dat de gebieden in elk geval op bestuurlijk niveau tussen 1815 en 1830 snel 
en soepel geïntegreerd werden met de rest van Nederland.18 Jan Smit trekt een ver-
gelijkbare conclusie voor de verdere sociaaleconomische ontwikkeling van de Lie-
mers inclusief deze plaatsen.19 Blijft de vraag of de inwoners van deze enclaves ook 
spoedig in sociaal en cultureel opzicht een geïntegreerd onderdeel van de Gelder-
se en Nederlandse samenleving werden. Door het ontbreken van egodocumenten 
valt niet direct na te gaan in welke mate de inwoners van deze plaatsen zichzelf in 
de negentiende eeuw beschouwden als Nederlandse staatsburgers en in welke mate 
ze door de overige Nederlanders als zodanig werden geaccepteerd. Maar mogelijk 
zijn de jaren tussen 1795 en 1815 beslissend geweest voor een oriëntatie van de Lie-
mers op Nederland of Pruisen.

De revolutionaire woelingen en de daarop volgende oorlogen brachten in 1795 
Franse troepen tot in de enclaves, maar een traktaat tussen het Koninkrijk Pruisen 
en Frankrijk dat in hetzelfde jaar het licht zag, herstelde het Pruisisch bestuur weer. 
Anders dan de gebieden in Gelderland, die vanaf 1798 als deel van de Bataafse Re-

14  H.K. Roessingh, Inlandse Tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de zeventiende en acht-
tiende eeuw in Nederland (Wageningen 1976), 135, 343-345, 506-507, 523-527. 
15  Jan B. Smit, Sporen van moderniteit. De sociaal-economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940) 
(Hilversum 2010), 266-268.
16  C.H.E. Giesbers, Dialecten op de grens van twee talen (Groesbeek 2008), 135, Smit, Kleefse enklaves, geeft 
op verschillende plaatsen citaten met voorbeelden van deze taal.
17  Knippenberg en de Pater, Eenwording, 9-11.
18  Smit, Kleefse enklaves, 133-134.
19  Smit, Sporen van moderniteit, 71.
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publiek een groot aantal institutionele wijzigingen ondergingen, bleven de enclaves 
door Pruisen bestuurd. Wel vonden onderhandelingen plaats over de precieze gren-
zen van deze gebiedjes en over soevereiniteit. In 1808 werden de Kleefse enclaves 
bij het Koninkrijk Holland gevoegd, gevolgd door de inlijving bij het Franse keizer-
rijk en de uiteindelijke opname in het Koninkrijk der Nederlanden. Tussen 1815 en 
1817 werden de laatste onduidelijkheden over de exacte plaats van de grenzen tus-
sen deze Nederlandse en Pruisische gebieden opgelost. Het laatste dispuut werd op 
18 oktober 1817 beslecht door de vondst van een grenssteen uit 1659, die het drie-
landenpunt markeerde tussen de Republiek, Pruisen en Hannover.20

20  Smit, Kleefse enklaves, 59-76 en 125-134.

Tussen Bergh en hooiberg 

De heerlijkheid Pannerden behoorde tot de Liemers en stond onder bestuur 
van de heren van Bergh. In de achttiende eeuw werd dit huis met het aanhorige 
gebied, bezit van het grafelijke geslacht Hohenzollern-Bergh. Het maakte zo 
deel uit van de Kleefs-Pruisische enclave in Gelderland. Het dagelijks beheer 
berustte meestal bij voorname families uit de streek en ook bij deze families 
vond soms huwelijksmigratie plaats.

De in 1684 te Leiden gedoopte Johan Adriaan van Nispen huwde te Zeddam 
met Aurelia ten Haeghen. Hij was dus ‘immigrant’ in de Liemers, die daar snel 
wortelde dankzij zijn huwelijk. De familie Ten Haeghen leverde in meerdere 
generaties functionarissen aan het huis Bergh en de enclaves. De op 7 oktober 
1724 uit dit huwelijk geboren jongste zoon, Christiaan Frans, trouwde op 28 
oktober 1753 te Oud-Zevenaar met Aleydis Maria van de Sande (1725-1794). 
Arnold van der Sande, de vader van de bruid, was als koopman uit Dordrecht 
gekomen, en dus ‘import’ Zevenaarder. Hij had door zijn huwelijk met Ida 
Heynen zijn plaats in bestuurlijke bovenlaag in de Liemers bevestigd. 

Christiaan Frans werd op 29-jarige leeftijd door Jan Baptist van Hohenzol-
lern, Graaf van den Bergh, beëdigd als ‘stadtholder’ te Pannerden en niet veel 
later werd hij rentmeester van de grafelijke goederen in de Bylant en Over-Be-
tuwe. Christiaan Frans toonde zich een krachtig en geïnteresseerd bestuurder. 
Toen hij in 1765 te paard een inspectierit maakte in de Pannerdense Waard, 
verraste hij bij toeval een boerenknecht en een dienstmeisje samen in een hooi-
berg, bezig met een – niet ongebruikelijke – voorhuwelijkse verkenning van 
elkaar. In paniek en mogelijk uit angst voor bestraffing, viel de knecht met 
een mes de rentmeester aan. Dit liep fataal af. De Pannerdense koster schreef: 
‘Anno 1765 den 3en Mei, is hier op een moorddadige wijze doodt gestooken de 
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Huwelijksmigratie

Onderzoek naar de relaties tussen deze enclaves en het omringende Gelderse land 
is vooral interessant om te zien of er grensoverschrijdende regionale continuïtei-
ten en verbindingen bestonden en hoe die zich hebben ontwikkeld. Deden zich 
momenten voor van versterking of versnelling in deze ontwikkeling? Verschoof 
het punt van oriëntatie van deze plaatsen van Pruisen naar Nederland? Bestond 
er voor 1815 een grensoverschrijdende handelingsregio en bleef deze nog daarna 
bestaan? De centrale casus in dit artikel wordt gevormd door de keuze van huwe-
lijkspartners en de mate waarin staatsgrenzen daarbij een rol speelden of werden 
overschreden.21 

21  Interessant is dat Blotevogel vrijwel geen aandacht heeft voor het begrip ‘grens’ en mogelijke consequenties 

heer C.F. van Nispen, rentmeester, en den 4en dito met drie poose hier over-
luydt en op den 8en dito te Elten begraven’. Zo kwam een vroegtijdig einde aan 
het leven van de rentmeester.* 

*  Zie hiervoor verder A.G. van Dalen, De van Nispens en Bergh in de 18e en 19e eeuw (medewerking van 
Jhr. Mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden) (z.pl. 1969).

Afb. 2  Portretten van Christiaan Frans van Nispen en Aleydis Maria van de Sande door 
onbekende kunstenaars (particulier bezit).
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In het algemeen wordt aangenomen dat de achtergronden van huwelijkspartners 
in hoge mate homogeen zijn. Sociaal-culturele kenmerken van huwelijkskandida-
ten vertonen meestal zoveel overeenkomsten dat gesproken kan worden van selec-
tie binnen de eigen sociale groep. Dit betekent dat mensen doorgaans geneigd zijn 
te huwen met iemand die een min of meer gelijkende levensstijl bezit, en dus uit 
een zelfde sociaal-culturele kring afkomstig is. Dat betekent ook dat de kans groot 
is dat huwelijkspartners uit dezelfde plaats of hetzelfde geografische gebied komen 
en, wanneer dat niet het geval is, andere overeenkomsten aanwezig zijn die hier-
voor compenseren.22 Ruimtelijke homogamie speelt nog altijd een grote rol in ru-
rale gebieden bij mensen met een relatief lage sociaaleconomische status, zo blijkt 
uit Nederlands onderzoek van Karen Haandrikman uit 2010. De geografische af-
standen tussen huwelijkspartners zijn in het begin van de eenentwintigste eeuw het 
kortst in de Bijbelgordel en in de oostelijke en noordelijke periferie van het land. 
Men kiest daar graag voor partners van nabij, met hetzelfde geloof, dezelfde so-
ciale positie en hetzelfde dialect. Dat is mede het resultaat van de religieus en so-
ciaal specifieke locaties waar de partners worden gevonden. Deze plekken, clubs, 
kerken en uitgaansgelegenheden, trekken partners met gelijke kenmerken uit de 
nabije omgeving. Potentiële partners met een ander geloof, uit een plaats met een 
vermeende andere cultuur, waarvan ‘de stad’ wellicht het treffendste voorbeeld is, 
worden daardoor vermeden.23

Uiteraard speelden ook in het verleden affiniteit, liefde en aantrekkingskracht 
een rol, maar dit waren zelden de enige factoren op grond waarvan een huwelijks-
partner werd gekozen. Partnerkeuze wordt niet door alleen hormonen bepaald, 
zeker niet in een agrarische samenleving. Belangen van families, boerderijen en 
andere bedrijven staan op het spel. Nabijheid maakt het makkelijker om het con-
tact met een potentiële huwelijkspartner tot en met het huwelijk te onderhouden. 
In de literatuur worden deze spanningen rond het vrijen en trouwen veelvuldig 
besproken en met diverse voorbeelden geïllustreerd. Huwelijken met een partner 
die niet uit de directe omgeving afkomstig is, stuitten op tal van beletsels en waren 
soms omstreden.24 Ook landsgrens-overschrijdende huwelijken veronderstellen 
juist een zekere onderliggende sociale en culturele homogeniteit. Vanuit de bor-
derstudies wordt in dit opzicht gesteld dat er een belangrijk verschil bestaat tussen 
landsgrenzen en culturele grenzen. Daar waar staatsgrenzen aan belang inboeten, 
kunnen grenzen tussen gemeenschappen voort blijven bestaan: Frontiers go, but 

daarvan voor de handelingsruimte.
22  Marco van Leeuwen en Jan Kok, ‘Genegenheid, gelegenheid en dwang’, in: Jan Kok en Marco van Leeuwen 
(red.), Genegenheid, gelegenheid. Twee eeuwen partnerkeuze en huwelijk (Amsterdam 2005), 1-27.
23  Karen Haandrikman, The geographical dimensions of partner choice (Amsterdam 2010), 159-170.
24  Klassieke voorbeelden worden besproken in: J.W. Cole en E.R. Wolf, The Hidden Frontier. Ecology and 
Ethnicity in an Alpine Valley (New York 1974, 2nd edition 1999), 170, 254-59; eveneens in Kok en Van Leeuwen, 
‘Genegenheid’.
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boundaries remain.25 Er is divers onderzoek dat dit bevestigt, onder meer dat van 
Knotter naar Nederlands Limburg, en dat van Karel en Paping naar migratie in 
het grensgebied van Noord-Nederland met Duitsland. Deze onderzoeksresultaten 
zijn vooral gebaseerd op een vergelijking in intensiteit tussen huwelijksmigratie en 
grensoverschrijdende pendel.26

In Noordwest-Europa was het gebruikelijk dat een huwelijk gesloten werd in 
de woonplaats of de kerkelijke gemeente van de vrouw. Huwelijksmigratie ont-
staat wanneer één van de partners afkomstig is uit een andere plaats. De kerkelij-
ke trouwboeken en de acten van de burgerlijke stand maakten hiervan nauwgezet 
melding. Bij exogamie is er sprake van huwelijken tussen mensen geboren in ver-
schillende kerkelijke gemeenten of uit verschillende geboorteplaatsen; het begrip 
endogamie betreft huwelijken tussen partners uit dezelfde plaatsen. Bij exogame 
huwelijken is ook de afstand tussen de geboorteplaatsen interessant. Deze afstanden 
hebben wij voor ons onderzoek in de Liemers bepaald als de route te voet tussen 
twee kernen met hulp van de online routeplanner van de Algemene Nederlandse 
Wielrenners Bond (ANWB). Indien deze wandelroute grensoverschrijdend werd, 
dan is er gebruik gemaakt van de Google search tool.27 Uiteraard levert deze metho-
diek slechts een benadering van de werkelijk bereisde afstand op, aangezien de in-
frastructurele situatie omstreeks 1800 anders was dan nu. Uit deze afstanden tussen 
geboorteplaatsen van huwelijkspartners is per jaar een gemiddelde berekend.

In deze casus handelt het om ruimtelijke aspecten van de huwelijkssluiting als 
indicator voor sociaal-culturele oriëntatie. Variabelen zoals economische positie, 
status, geletterdheid en ook gender en huwelijksleeftijd blijven buiten beschou-
wing. Het feitelijke bronnenonderzoek hiervoor is verricht door Raymon Middel-
bos voor zijn masterscriptie.28 Hieronder vatten wij de resultaten van de scriptie 
samen en voorzien die van een bredere context.

Herkomst van de bruiden en bruidegoms in Duiven, Zevenaar en 
 Westervoort

Het onderzoek voor dit artikel concentreert zich op de twee omvangrijkste delen 
van de Gelders-Kleefs enclaves, de Liemerse plaatsen Duiven en Zevenaar. Zeven-

25  Geciteerd door Ad Knotter, ‘Paradoxen van de grens. Ongelijke ontwikkeling, grensoverschrijdende mo-
biliteit en vergelijkende geschiedenis’, in: Studies over sociaal-economische geschiedenis van Limburg 46 (2001) 
159- 174, aldaar 170. 
26  Knotter, ‘Paradoxen’, 168-169; Erwin Karel en Richard Paping, ‘Deutsche Immigration in Groningen und 
Drente, 1811-1934’, in: M. Molema en M. Schroor (red.), Migrationsgeschichte in Nordwestdeutschland und den 
nördlichen Niederlanden (Münster 2019), 77-96.
27  http://route.anwb.nl/routeplanner; en nl.distance.to. 
28  Raymon R.J. Middelbos, Huwelijkspatronen in de Liemers: de Liemers als sociaal-geografisch landschap? 
Research Masterscriptie MHIR, Rijksuniversiteit Groningen, 25 juli 2012. 
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aar was de grootste van de twee (zie tabel 1). Opmerkelijk is de bevolkingstoename 
tussen 1795 en 1815. Beide plaatsen kenden een nagenoeg homogeen rooms-katho-
lieke bevolking. Ten westen van Duiven bevindt zich het dorp Westervoort dat te-
genwoordig ook tot de Liemers wordt gerekend, maar indertijd tot Gelderland be-
hoorde en niet tot de Kleefse enclaves. Ook deze plaats was overwegend katholiek, 
maar had een substantiële protestantse minderheid. Westervoort fungeert hier als 
een vergelijkingspunt voor de ontwikkelingen in Duiven en Zevenaar.

Uit deze drie plaatsen zijn registraties van huwelijken verzameld tussen 1770 en 
1860. Zo kan de herkomst van de huwelijkspartners worden geanalyseerd. Helaas 
bleek het niet mogelijk om van deze dorpen voor elk jaar tussen 1770 en 1860 alle 
huwelijken te verzamelen. Er bestaan enkele gaten in het bronmateriaal. Voor de 
achttiende eeuw zijn de huwelijken verzameld uit de Doop-, Trouw- en Begraaf-
boeken opgesteld door de rooms-katholieke of de Nederduits Gereformeerde Ge-
meente in Duiven en Westervoort, voor Zevenaar ontbreekt het rooms-katholieke 
trouwboek uit de late achttiende eeuw. Een burgerlijke administratie van huwelij-
ken startte in deze plaatsen op verschillende momenten rond 1800. Formeel begon 
de Nederlandse burgerlijke stand in 1812, in de voormalige enclaves werd deze ad-
ministratie in 1816 geïntroduceerd.

Tabel 1  Bevolkingsomvang in Duiven, Westervoort en Zevenaar 29

1795 1815 1849

Duiven 492 1175 2568

Westervoort 455 651 992

Zevenaar 851 2290 3489

Bij de inschrijving van de huwelijken was het gebruikelijk om bij partners van 
elders te verwijzen naar een attest dat werd opgesteld in de kerkelijke gemeente 
van herkomst. Deze attesten bieden de mogelijkheid geboortelocaties af te leiden. 
Waar geen attest werd vermeld, is uitgegaan van een huwelijk in de geboortege-
meente. Van Westervoort was het mogelijk om gegevens te verzamelen voor vrij-
wel de gehele periode 1770-1860. Het is goed om te bedenken dat de kerkelijke 
trouwboeken en de huwelijksakten een gedetailleerd beeld opleveren, maar dat dit 
detail gepaard gaat met kleine aantallen. In Duiven en Westervoort werden gemid-
deld in de onderzochte jaren elf huwelijken gesloten, in Zevenaar, de grotere ge-
meente, was dit gemiddelde zestien, maar ontbreken katholieke huwelijken uit de 
achttiende eeuw.30 Die kleine aantallen zijn verantwoordelijk voor soms extreme 

29  http://www.volkstellingen.nl; Lourens en Lucassen, Inwoneraantallen, 28; Smit, Sporen van moderniteit, 
415; Schuurman, ‘Bevolking van Duiven’, 150. Voor Duiven is het cijfer uit 1790 in plaats van 1795 gebruikt.
30  We hebben verzameld voor Duiven 417 huwelijken uit 36 verschillende jaren, uit Westervoort 690 huwel-
ijken uit 68 jaren, en uit Zevenaar uit 657 huwelijken uit 42 jaren. Alle huwelijksregistraties zijn afkomstig uit 

Begrensd beeld Binnenwerk.indb   215Begrensd beeld Binnenwerk.indb   215 16-07-2021   10:3616-07-2021   10:36



216	 maarten	duijvendak	en	raymon	r.j.	middelbos	

schommelingen; in de grafieken zijn het vooral de trendlijnen die ons informeren 
over ontwikkelingen.

De endogamie in respectievelijk Zevenaar, Duiven en Westervoort krijgt een 
eerste bespreking. Een daling van het percentage endogame huwelijken kan be-
schouwd worden als een signaal van schaalvergroting op de huwelijksmarkt(en) in 
de betreffende plaatsen, hetgeen een indicatie is van een wijdere actieradius en een 
verbrede huwelijkshorizon van de partners in deze dorpen. 

Op basis van grafiek 1 valt eenvoudig te constateren dat het percentage endoga-
me huwelijken in Zevenaar in de periode 1770-1779 beduidend hoger lag dan in de 
onderzochte perioden daarna. In de periode 1771-1779 zijn bijna alle huwelijken 
endogaam, op die van een enkel jaar na. Tussen 1780 en 1815 ontbreken helaas de 
gegevens, maar in de daarop volgende jaren is de situatie geheel anders, de meeste 
huwelijken zijn exogaam, hoewel aan het einde van de onderzoeksperiode de en-
dogamie weer wat lijkt terug te keren. 

Grafiek 1  Percentage endogame huwelijken te Zevenaar, 1770-1851.

In grafiek 2 wordt de ontwikkeling van het percentage endogame huwelijken in 
Duiven weergegeven. Ook in Duiven was de ruimtelijke endogamie in de jaren ze-

de volgende collecties van Het Gelders Archief te Arnhem Gelders Archief 0176 Retroacta Burgerlijke stand 
(RBS) / Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB), Gelderland; en voorts de overzichten van huwelijken naar 
geboorteplaatsen in de tienjarige tafel(s) van de Gemeente Westervoort (1820-1829, 1850-1859), de Gemeente 
Zevenaar (1820-1829, 1850-1852) en de Gemeente Duiven (1820-1829, 1850-1859).
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ventig van de achttiende eeuw het hoogst, hoewel we daar maar gegevens over 12 
huwelijken uit twee jaar bezitten. In de jaren tussen 1815 en 1823 was het percen-
tage endogame huwelijken in Duiven het laagst, waarna er sprake is van een lichte 
toename in het aantal huwelijken waarbij beide partners uit Duiven kwamen. 

Grafiek 2  Percentage endogame huwelijken te Duiven, 1778-1859.

Zoals gesteld is voor Westervoort de bronsituatie beter. Hierdoor zijn de verande-
ringen door de gehele periode heen scherper in beeld te brengen. In grafiek 3 verto-
nen de eerste jaren een hoge endogamie, maar het is evident dat de endogamie in de 
periode 1770-1811 sterk afnam. Afgezien van enkele uitschieters bleef het aandeel 
endogame huwelijken na 1815 in Westervoort minder dan de helft.

Over de gehele onderzoeksperioden genomen, kan geconcludeerd worden dat er 
in zowel Zevenaar, Duiven als Westervoort sprake was van een dalend percentage 
endogame huwelijken. De huwelijksgegevens uit de laatste decennia van de acht-
tiende eeuw tonen voor Zevenaar en Westervoort opmerkelijk hoge aandelen en-
dogame huwelijken. Op twee manieren zou dit kunnen samenhangen met het ge-
bruikte bronnenmateriaal. In de eerste plaats kan het aantal exogame huwelijken 
te laag worden voorgesteld door ontbrekende gegevens; zo missen voor deze jaren 
de gegevens over katholieke huwelijken te Zevenaar. Maar of daardoor de exoga-
mie wordt onderschat, valt te betwijfelen. In Duiven en Westervoort was de exo-
gamie onder katholieken namelijk niet hoger dan onder protestanten. Er speelt dus 
waarschijnlijk iets anders. In het onderzoek zijn alle huwelijken als endogaam be-
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schouwd waar niet uit een attestatie het tegendeel bleek. Mogelijk leidt dit tot een 
overschatting van het aantal huwelijken tussen dorpsgenoten. Het gegeven dat in 
Westervoort aan het einde van de achttiende eeuw het aandeel endogame huwelij-
ken stapsgewijs daalt, wijst ook in die richting. Toen startte ook in Westervoort 
een burgerlijke administratie van huwelijken in het register van de huwelijkscom-
missarissen (1796-1810), dat wij hier in combinatie met de kerkelijke administra-
ties hebben gebruikt. Dit leidde tot preciezer inzicht in de herkomst van de huwe-
lijkspartners.

Grafiek 3  Percentage endogame huwelijken te Westervoort, 1770-1858.

In de negentiende eeuw zijn exogame huwelijken in de meerderheid. In de drie 
dorpen lijkt het aandeel exogame huwelijken bij aanvang van de negentiende eeuw 
het grootst, waarna er enkele decennia volgen waarin de endogamie weer iets gro-
ter is. In de jaren 1840 en 1850 wijzen de gegevens weer op een toename van exo-
game huwelijken. Concluderend kan worden gesteld dat het aandeel endogame 
huwelijken in de drie plaatsen in de achttiende eeuw opmerkelijk hoog is en rond 
1800 veel lager kwam te liggen. De grote meerderheid van huwelijken in de daar-
op volgende jaren vond plaats met een partner van buiten de lokale gemeenschap. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

17
70
17

72
17

74
17

76
17

78
17

80
17

82
17

84
17

86
17

88
17

90
17

92
17

94
17

96
17

98
18

00
18

02
18

04
18

06
18

08
18

10
18

12
18

14
18

16
18

18
18

20
18

22
18

24
18

26
18

28
18

51
18

53
18

55
18

57
18

59

pe
rc

en
ta

ge

jaar

percentage endogamie trendlijn

Begrensd beeld Binnenwerk.indb   218Begrensd beeld Binnenwerk.indb   218 16-07-2021   10:3616-07-2021   10:36



	 trouwen	over	de	grens	 219

Gemiddelde afstand van de huwelijksmigratie

Een tweede vraag is die naar de relatie tussen de exogame huwelijken en de gemid-
delde afstanden tussen de geboorteplaatsen van de huwelijkspartners. De afname 
in het percentage endogame huwelijken leidde weliswaar tot een ruimere actiera-
dius en een verbrede huwelijkshorizon van huwelijkspartners in deze Liemerse 
plaatsen, maar resulteerde dit ook in een stijgend gemiddeld aantal kilometers tus-
sen de geboorteplaatsen van de huwelijkspartners? Om hierop een antwoord te 
kunnen geven, worden in de grafieken 4, 5 en 6 de ontwikkeling van de gemiddelde 
afstand tussen de geboorteplaatsen van huwelijkspartners te Zevenaar, Duiven en 
Westervoort gegeven, gewogen voor het aantal exogame huwelijken.

Grafiek 4  Gemiddelde afstand exogame huwelijken te Zevenaar, 1770-1853.

Duidelijk is dat het beeld hier sterk bepaald wordt door incidentele extreme waar-
den. Een toevallige bruidegom uit Amersfoort of Breda, Chaudfontaine (België), 
Dublin (Ierland), Eckenhagen (Duits Sauerland) of Nenzing (Oostenrijk) tekent 
het beeld. Daarom is de trendlijn ook hier van groot belang. Die trendlijn is tame-
lijk constant. De gemiddelde waarden zijn iets hoger aan het begin van de negen-
tiende eeuw, wanneer het aandeel exogame huwelijken in de drie plaatsen ook het 
grootst is en nemen in de jaren 1840/1850 opnieuw toe. Afgezien van enkele hu-
welijken met mensen van bijzonder ver, was de gemiddelde afstand tussen de ge-
boorteplaatsen van exogame huwelijkspartners in Zevenaar hoger dan in Duiven 
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en Westervoort. In Zevenaar was de gemiddelde afstand bij exogame huwelijken 
25,2 km, in Duiven en Westervoort respectievelijk 18,6 en 19,0 kilometer. Zeven-
aar trok als de grotere stad en als regionaal centrum meer mensen uit verder weg 
gelegen plaatsen dan de twee dorpen en vergrootte daarmee het scala aan mogelijke 
partners voor een exogaam huwelijk.

Grafiek 5  Gemiddelde afstand exogame huwelijken te Duiven, 1778-1859.

Grafiek 6  Gemiddelde afstand exogame huwelijken te Westervoort, 1770-1858.
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Duitse huwelijkspartners

Aangezien de Liemers grenst aan Duitsland en Zevenaar en Duiven tot het be-
gin van de negentiende eeuw Pruisisch, dus ‘Duits’ waren, dient het belang van de 
Duitse huwelijkspartners te worden besproken. Er zijn twee redenen om een be-

Afb. 3. Uitsnede van de Liemers en aangrenzende gebieden, als deel van de Nieuwe Kaart 
Van Het Hertogdom Kleef, met de Aangrensende Landen in het ligt gebragt door R. & I. Ot-
tenz. tot Amsterdam, gegraveerd door O. Lindeman [tussen 1725 en 1750]. (Leipzig, Leibniz-
Institut für Länderkunde, HK 0644).
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trekkelijk grote rol voor Duitse huwelijkspartners te veronderstellen in de onder-
zochte plaatsen.. De eerste reden is de bestaande banden met Pruisen in de enclave; 
een tweede verklaring zou kunnen worden gezocht in een meer algemene trend 
naar meer exogamie, dus een schaalvergroting van de huwelijksmarkt. Een pro-
bleem is dat beide effecten na elkaar optreden en de tweede tendentie eventueel het 
einde van de eerste maskeert. Mogelijk dat de vergelijking met Westervoort hier 
uitkomst kan brengen.

In grafiek 7 is voor perioden van tien jaren het aandeel huwelijken weergege-
ven waarbij één of beide huwelijkspartners in Duitsland was geboren, voor de drie 
plaatsen.31 Opvallend zijn de afwijkende resultaten voor Duiven en Zevenaar ener-
zijds en Westervoort anderzijds. Duiven en Zevenaar kenden een veel hoger per-
centage huwelijken waarbij een partner uit Duitsland afkomstig was, maar deze 
cijfers tonen een afnemende trend. Het aandeel van deze huwelijken was dus het 
grootst in de eerste jaren na de overdracht van de enclaves in 1817 en blijkt daarmee 
niet een gevolg van een wijder wordende huwelijkshorizon. 

Grafiek 7  Percentage huwelijken met Duitse partner in Duiven, Zevenaar en 
Westervoort, 1770-1859.

31  Overigens geldt voor Zevenaar de periode 1843-1852 in plaats van 1850-1859, voor Westervoort missen 
opgaven uit het derde tijdvak.
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Westervoort vertoont beduidend minder van dit type huwelijken. Al ligt Wes-
tervoort het meest westelijk van deze drie plaatsen, de vraag is of de fysieke afstand 
hiervoor een voldoende verklaring vormt. Zevenaar bevindt zich op ca. 10 km van 
Elten, de dichtstbijzijnde Duitse plaats, gevolgd door Duiven dat er op ca. 15 km 
vandaan ligt en Westervoort bevindt nog 3 km verder naar het westen. Dit af-
standsverschil tussen Westervoort en Duiven is niet dermate groot dat het de afwe-
zigheid van huwelijken met een Duitse partner kan verklaren. Opvallend daarbij is 
dat Westervoort in de periode 1770-1779 wel enkele van zulke huwelijken kende, 
en Duiven voor de in deze jaren onderzochte huwelijken niet. 

De huwelijksmarkt in Zevenaar en Duiven blijkt meer op het Duitse achterland 
gericht dan die in Westervoort. Een verband met de bijzondere status van deze 
dorpen als Pruisische enclave lijkt daarbij aannemelijk en voor de mate waarin de 
schaalvergroting op de huwelijksmarkt hierbij een rol speelt is het beperkt hoge-
re percentage bij Westervoort een aanwijzing. Overigens waren veel van de gere-
gistreerde Duitse geboorteplaatsen gelegen in het Duits-Nederlandse grensgebied. 
Echter, waar de verscheidenheid groot was, bleven Emmerich en Elten de belang-
rijkste geboorteplaatsen van de Duitse huwelijkspartners. Dat waren er overigens 
beduidend minder dan uit Arnhem of Didam afkomstig waren (zie tabel 2).

Tabel 2  Belangrijkste geboorteplaatsen van huwelijkspartners 
in Duiven, Westervoort en Zevenaar
Geboorteplaats Aantal Percentage
Westervoort 753 23,9

Zevenaar 551 17,5

Duiven 485 15,4

Didam 190 6,0

Oud-Zevenaar 138 4,4

(Het) Loo (Duiven) 123 3,9
Groessen (Duiven) 109 3,5

Arnhem 63 2,0

Wehl 59 1,9

Huissen 45 1,4

Lathum 25 0,8

Zeddam 24 0,8

Emmerich (Dld) 23 0,7

Angerlo 20 0,6

Elten (Dld) 18 0,6

Beek 14 0,4
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Gendringen 14 0,4

Gendt 14 0,4

Pannerden 12 0,4

Bemmel 11 0,3

Bergh 11 0,3

Amsterdam 10 0,3

Doesburg 10 0,3

Elst 10 0,3

Overige 424 13,5

Vergelijkingen en conclusie

Hoe verhouden deze resultaten zich nu tot hetgeen bekend is uit de literatuur over 
andere periodes en andere regio’s? Anton Schuurman schetste de historisch-demo-
grafische ontwikkeling van Duiven tussen 1666 en 1795 en bespreekt daarbij onder 
meer de huwelijksmigratie. Voor deze periode vindt hij dat de ruime meerderheid 
(64%) van de bruiden of bruidegoms van buiten Duiven afkomstig was. Ook be-
spreekt hij de plaats van herkomst naar afstand in kilometers. Bij de mannen kwam 
77% en bij de vrouwen 89% van hen die in Duiven tussen 1666 en 1795 huwden 
van binnen een straal van 8 km. De migratie over korte afstand beschouwt hij als 
kenmerkend voor deze periode.32 

Pieter Boekholt publiceerde een uitgebreide studie over de actieradius van huwe-
lijkskandidaten in Drenthe. Voor Nederland bleef zijn onderzoek lange tijd uniek. 
Hij presenteert onderzoek naar de herkomst van huwelijkspartners geregistreerd 
tussen 1611 en 1811.33 Interessant aan dit materiaal is dat de gereformeerde hu-
welijksregisters daadwerkelijk alle huwelijken betroffen, op wellicht 1,7% van de 
bevolking na, het deel van de Drenten dat een andere religie had in 1809.34 Desal-
niettemin ontbreken ook hier voor sommige plaatsen de registers van een reeks 
van jaren. Boekholt bespreekt zijn resultaten voor Drenthe als landschap en op 
kerspelniveau. Voor geheel Drenthe geldt dat 35,3% een partner vond uit het eigen 
kerkdorp en 30,9% uit het aangrenzende kerspel, maar dit was geen statisch beeld. 
Tussen 1645 en 1795 nam het aandeel partners uit het eigen kerspel af. Wel bleek 
in dit opzicht grote variatie tussen de kerspels te bestaan. Een extreem geval was 
het dorpje Norg waar voor de onderzochte jaren in de achttiende eeuw 87,2% een 
partner in het eigen dorp vond. In Coevorden bedroeg dit percentage 79,4% (ex-

32  Schuurman, ‘Bevolking van Duiven’, 156-157.
33  P.Th.F.M. Boekholt, ‘De actieradius van de huwelijkskandidaten in Drenthe’, Nieuwe Drentse Volksalma-
nak. Historisch Jaarboek voor Drenthe 107 (Assen 1990), 1-45.
34  Boekholt, ‘Actieradius’, 28, n. 5.
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clusief huwelijken met militairen), in Dwingeloo 67,6% en in Emmen 58,2%, om 
de kerspels met de hoogste aandelen endogame huwelijken te noemen. De plaat-
sen met de meeste exogamie waren Assen (12,6% uit het eigen kerspel), en nog een 
paar kerspels zoals Kloosterveen, Schoonebeek en Zuidlaren waar vrijwel geen en-
dogame huwelijken werden geregistreerd. In Schoonebeek werd het hoogste per-
centage (42,7%) mensen uit Duitsland aangetroffen en ook in Dalen, Coevorden, 
Sleen, Emmen en Westerbork lag dit cijfer tussen de 4 en 10%.35

Voor de jaren 1811-1922 kunnen we onze gegevens vergelijken met die over Gel-
derland en vier andere Nederlandse provincies.36 Uit de verwerking van de gege-
vens over de gemiddelde afstand tussen de geboorteplaatsen van de huwelijkspart-
ners voor de provincie Gelderland blijkt dat deze toenam van 15-17 km tussen 
1812 en 1850, naar meer dan 25 vanaf 1910. Met name ging het percentage huwelij-
ken waarbij de partners meer dan 40 km van elkaar vandaan geboren waren na 1870 
omhoog. Daarentegen nam het aandeel van niet-Nederlandse partners af. Tussen 
1812 en 1840 was het in Gelderland net meer dan 4%, na 1860 rond de 2%. Gelder-
land was een van de provincies waar relatief vroeg (in vergelijking met de rest van 
de onderzochte provincies) exogamie en de geografische afstand tussen geboorte-
plaatsen toenam. Voorop in dit proces liepen de elite en de middenklassen, mensen 
in een agrarische omgeving vertoonden minder huwelijksmigratie.37

De gegevens over gehuwden uit de door ons onderzochte drie dorpen wijzen op 
een hogere mate van endogamie in de achttiende eeuw dan in het onderzoek van 
Schuurman voor Duiven uit de eerdere periode blijkt en op een toename van exo-
gamie in de negentiende eeuw. Dit komt overeen met de ontwikkeling in Drenthe 
zoals die door Boekholt is vastgesteld. Ook toont dit laatste onderzoek de gro-
te lokale variatie in de mate van endogamie. De afstand waarover trouwlustigen 
migreerden was in het onderzoek van Schuurman kleiner dan uit ons onderzoek 
bleek. In dit opzicht sluiten de resultaten voor Duiven, Westervoort en Zevenaar 
nauw aan bij de trend zoals die wordt geschetst voor Gelderland in het onderzoek 
van Ekamper, met dien verstande dat in Gelderland gemiddeld de afstanden iets 
korter waren. 

De afstand waarover de huwelijksmigratie in de Liemers plaatsvond, was groter 
dan de huwelijksactieradius in de omgeving van Eindhoven in het midden van de 
negentiende eeuw, zoals geschat door A.M. van der Woude. Daar was rond 1850 
een straal van zo’n 10-15 kilometer het gemiddelde, waarbij mannen net iets verder 
reisden dan vrouwen.38 Onze huwelijkskandidaten reisden mogelijk over grotere 

35  Boekholt, ‘Actieradius’, 16, 24, 30-39.
36  Peter Ekamper, Frans van Poppel en Kees Mandemakers, ‘Widening Horizons? The Geography of the 
Marriage Market in Nineteenth and Early-Twentieth Century Netherlands’, in: M. Gutmann e.a. (red.), Navi-
gating time and space in population studies (Dordrecht 2011), 115-160.
37  Ekamper e.a., ‘Widening Horizons’, 133-136, 152.
38  Zie voor een analyse van afstanden van migratie het artikel van A.M. van der Woude, ‘De trek van alleenlo-
penden naar Eindhoven tussen 1865 en 1920’, in: G.J.M. van den Brink, e.a. (red.), Werk, kerk en bed in Brabant. 

Begrensd beeld Binnenwerk.indb   225Begrensd beeld Binnenwerk.indb   225 16-07-2021   10:3616-07-2021   10:36



226	 maarten	duijvendak	en	raymon	r.j.	middelbos	

afstand omdat de transportsituatie in en naar de Liemers relatief goed was.
Emile Smit constateerde al dat de Liemers na de overdracht in de negentiende 

eeuw op bestuurlijk en politiek vlak spoedig geïntegreerd raakte met de rest van 
Gelderland en met overig Nederland. Zijn collega Jan Smit toonde aan dat de Lie-
mers ook in sociaaleconomisch opzicht snel aansluiting vond bij de rest van Gel-
derland en Nederland.39 Dat blijkt ook te gelden voor de huwelijksmarkt, met de 
kanttekening dat in Duiven en Zevenaar in de eerste helft van de negentiende eeuw 
met 10-15% nog een opmerkelijk hoog aantal partners uit Duitsland afkomstig 
was. Dat was meer dan in Drenthe in de zeventiende en achttiende eeuw. Ten aan-
zien van Duiven en Zevenaar kan geconcludeerd worden dat de huwelijkspartners 
voor een niet onbelangrijk deel op Duitsland georiënteerd waren, zeer waarschijn-
lijk op basis van bestaande relaties tussen deze voormalige enclaves en de nabije 
Duitse gemeenten. De inwoners van Westervoort oriënteerden zich veel meer op 
huwelijkspartners uit de rest van Gelderland. 

Endogamie was in de door ons onderzochte dorpen in achttiende eeuw domi-
nant. De gegevens wijzen op een toegenomen mate van exogamie in de negentiende 
eeuw, in combinatie met een wat hogere gemiddelde afstand waarover huwelijks-
kandidaten migreerden. Dit wijst op een schaalvergroting van de huwelijksmarkt 
in deze drie dorpen. Daarbij stoorden de huwelijkskandidaten uit Duiven en Ze-
venaar zich bij hun keuzes beduidend minder aan de Duits-Nederlandse grens dan 
die uit Westervoort. In de voormalige Kleefse enclaves blijkt sprake te zijn geweest 
van een grensoverschrijdende regionale continuïteit die ook na 1815 nog voortleef-
de, getuige het aandeel Duitse partners. Een kanttekening bij de mate van endoga-
mie in de achttiende eeuw is op zijn plaats, want die was immers vergeleken met 
elders bijzonder hoog. Mogelijk is de in het onderzoek gebruikte veronderstelling, 
dat bij afwezigheid van een attest het betreffende huwelijk één tussen dorpsgeno-
ten betrof, niet juist.

Onderzoek naar de plaatsen Duiven, Zevenaar en Westervoort laat zien dat de 
mate van exogamie in de jaren 1770-1860 is toegenomen, zeker in vergelijking met 
de jaren 1770-1790. De afstand waarover huwelijkskandidaten van elders migreer-
den was tamelijk hoog. In Duiven en Zevenaar waren daar relatief veel Duitsers 
tussen. In vergelijking met elders vertonen deze twee plaatsen een wat afwijkend 
beeld dat in verband kan worden gebracht met hun bijzondere status als voorma-
lige Kleefse enclave. 

Deze constatering bevestigt het bestaan van een sociaal-culturele handelingsre-
gio, die tot uitdrukking komt op de huwelijksmarkt van deze enclaves. Onze gege-
vens wijzen daarbij niet alleen op het bestaan van een handelingsregio voor mensen 
met dezelfde religie. De ontwikkeling in Zevenaar wijst tevens op de betekenis van 

Demografische ontwikkelingen in oostelijk Noord-Brabant 1700-1920 (‘s-Hertogenbosch 1989), 167-183, aldaar 
177-179.
39  Smit, Sporen van moderniteit, 106-110.
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deze plaats als regionaal centrum. Dit bracht een combinatie met bestuurlijke en 
economische handelingen (en dito handelingsregio’s) met zich mee. 

Een andere bevinding is dat deze handelingsregio’s geen permanente fenome-
nen zijn met vaste kenmerken, maar zoals Blotevogel terecht stelt, telkens vorm 
krijgen door menselijke activiteiten en daarmee een sterke temporaliteit bezitten. 
Deze territoria waren in wisselende intensiteit betrokken bij processen van schaal-
vergroting en eenwording. De betekenis die landsgrenzen daarbij hadden voor mi-
gratie van trouwlustigen blijkt op grond van onze casus begin van de negentiende 
eeuw eerst toe en dan weer af te nemen. Voor zover er sprake was van een lappen-
deken van bestuurlijke en sociaal-culturele regio’s in het Nederlands-Duitse grens-
gebied, dan was het in elk geval één die tussen 1770 en 1860 verschillende malen 
krachtig werd opgeschud.

Summary

This article deals with regions as human constructions, resulting from peoples’ ac-
tivities, in this case by marriage migration. Marriage is a well-documented human 
activity; marriage certificates state places of birth of the brides and grooms. The 
certificates enable research into geographical exo- and endogamy, and moreover 
provide information on the distances people travelled to meet a marriage partner. 

Marriage migration serves as an indication on how communities were connect-
ed. In this contribution we discuss cross-border marriage migration between 
communities in the Dutch province of Guelders and the village of Duiven and 
town of Zevenaar, that were situated in the former Cleves’ enclaves of de Liemers, 
that were part of Prussia until 1816. The 1770-1860 period was chosen because of 
the incorporation of these enclaves into the Kingdom of the Netherlands and the 
improving infrastructure. The village of Westervoort was included for reasons of 
comparison. 

The place of birth of people that married in Westervoort during the period un-
der research indicates a decreasing endogamy. In the eighteenth century the major-
ity of people married within the village, but between 1770 and 1811 the percentage 
of these marriages dropped from 80 percent to below 50 percent. For Duiven and 
Zevenaar data are less clear-cut, but indicate the same development. The average 
distance travelled by marriage partners was slightly higher at the start of the nine-
teenth century – when the share of exogamous marriages reached its peak – and 
increased again in the 1840s and 1850s as a result of new travel options. The share 
of spouses being born in Germany was markedly higher in Zevenaar and Duiv-
en compared to Westervoort, and during the early years after the incorporation 
in the Netherlands in 1817. The majority of German birth places were located in 
the Dutch-German border region, with Emmerich and Elten as the two most im-
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portant suppliers. These German places never provided as many spouses as central 
places like Arnhem and Didam. 

Our conclusion confirms the expectation of increasing marriage migration and 
a wider marriage market. In the two former enclaves an orientation on Germany 
lasted for a number of years after incorporation. The marriage market suggests the 
existence of a region defined by peoples’ activity, but this was liable to change un-
der changing circumstances. The decrease in German spouses after 1817 is a clear 
indication for a new regional orientation in this border-region.
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REDACTIE  JOB WESTSTRATE EN DICK E.H. DE  BOER

Identiteit in grensregio’s 
omstreeks 1800

Begrensd 
beeldDe binding met een regio is een 

 belangrijk onderdeel van de identiteit 
van  personen en groepen. Dat was in het 
verleden  minstens zo belangrijk als te-
genwoordig. In het historisch onderzoek 
worden regio’s steeds meer beschouwd 
als dynamische sociale constructies. Het 
ontstaan en verschuiven van politieke 
grenzen had gevolgen voor de manier 
waarop regionale identiteiten werden 
gevormd en beleefd. Vooral in tijden 
van crisis stond de regio onder druk. 
Het tijdperk van de Franse Revolutie en 
de Napoleontische oorlogen was zo’n 
 crisistijd. In deze  bundel staat dat tijdvak 
centraal. De bijdragen richten zich op 
regio’s aan de randen van Nederland, met 
een nadruk op het  Gelders-Nederrijnse 
grensgebied. Ze behandelen uiteenlo-
pende  aspecten van identiteit en beeld-
vorming, van vroegmoderne kranten en 
 historiografie als dragers van identiteit, 
tot aan de  manier waarop individuen en 
groepen zich aanpasten. 
De grootste aandacht gaat daarbij uit 
naar de wijze waarop bestuurlijke en 
 sociale  elites zich positioneerden. 
De bundel sluit af met een bijdrage over 
de rol die  regionale verbanden spelen bij 
 partnerkeuze en huwelijksmigratie.
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