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BURGERLIJKE STAND 's-Gravenhage en Loosduinen 1811-1963
's-GRAVENHAGE
1. Inleiding
Het Haags Gemeentearchief heeft de volgende registers van de Burgerlijke Stand:
 Geboorte:
aug. 1811 t/m 1913 (de akten uit 1904-1913 zijn niet verfilmd).
 Huwelijk en echtscheiding:aug. 1811 t/m 1938 (de akten uit 1929-1938 zijn niet verfilmd).
 Overlijden:
aug. 1811 t/m 1963 (de akten uit 1954-1963 zijn niet verfilmd).
De akten uit latere jaren bevinden zich nog bij de Dienst Publiekszaken (afd. A.O.G., Postbus 12620,
2500 DL Den Haag).
Vrijwel alle akten bij het Gemeentearchief zijn verfilmd en in te zien op microfiche. De akten die niet
verfilmd zijn, kunt u in origineel opvragen op de studiezaal op verdieping -1. De meeste akten zijn
ook in te zien via internet, in de 'Digitale Stamboom'.
Op de studiezaal vindt u de microfiches in de laden 82-83 en 91-92. Elke akte bevat een verklaring
over één persoon en geeft dus geen informatie over de samenstelling van een gezin.
De akten zijn geordend op datum. U begint met zoeken in de 10-jaren tafels. Dit zijn alfabetische
naamindexen die verwijzen naar de datum van de akte.
Voor elk microfiche (met enveloppe) dat u pakt, plaatst u een plastic steekkaart in de lade.
De akten uit 1812 en 1813 zijn in de Franse taal. Een Frans-Nederlands woordenboek vindt u op de
studiezaal. Fotokopieën maakt u zelf op één van de reader-printers op de studiezaal. Bij de balie
kunt u geld wisselen.
2. Geboorteakten 1811 - 1913
De geboorteakten van 1904 t/m 1913 staan niet op microfiche. U kunt de originele akten opvragen.
Voor de overige akten geldt: uit de serie 10-jaren tafels pakt u het microfiche waarop de door u
gezochte naam zou moeten staan. Op het fiche staat achter de naam de datum van de geboorteakte. In een latere periode is ook het aktenummer vermeld. Vervolgens pakt u het fiche waarop de
akten van deze datum staan.
Let op:
 als u in de 10-jaren tafels de naam van een kind niet kunt vinden, is het kind misschien ingeschreven met
de achternaam van de moeder en heeft het pas later de achternaam van de vader gekregen. Van zo'n
naamswijziging is in de marge naast de akte een aantekening gemaakt.
 kinderen van Hagenaars die (al dan niet toevallig) in een andere gemeente zijn geboren, zijn ingeschreven
in de burgerlijke stand van die gemeente. Soms werd de akte later alsnog in de burgerlijke stand van Den
Haag ingeschreven.
 van geboorten in eind december werd meestal in januari van het volgende jaar een akte opgemaakt.

3. Huwelijksakten 1811 - 1938
De huwelijksakten van 1929 t/m 1938 staan niet op microfiche. U kunt de originele akten opvragen
op de studiezaal op verdieping -1.
Voor de overige akten geldt: uit de serie 10-jaren tafels pakt u het microfiche waarop de door u
gezochte naam zou moeten staan. Op het fiche staat achter de naam de datum van de huwelijksakte. In een latere periode is ook het aktenummer en de serieletter vermeld. Vervolgens pakt u het
fiche waarop de akten van deze datum staan.
Let op:
 in de tafel over de periode 1811-1852 kan zowel op naam van de man als op naam van de vrouw gezocht
worden. In de tafels vanaf 1853 kan alléén op naam van de man gezocht worden.
 de periode 1914-1921 heeft twee series huwelijksakten: A en B. De periode 1922-1932 heeft drie series:
A, B en C. In 1933-1938: vier series: A, B, C, D. In de 10-jaren tafel staat in welke serie u moet zoeken.

4. Huwelijkse bijlagen 1812 - 1898 en 1898 - 1944
De huwelijkse bijlagen uit de periode 1812 t/m augustus 1898 zijn bij het Nationaal Archief (Prins
Willem Alexanderhof 20, Den Haag). Om daar snel de huwelijkse bijlagen op de juiste film te
kunnen vinden, heeft u de datum en het aktenummer van de huwelijksakte nodig.
De bijlagen van september 1898 t/m 1944 zijn in 1945 door brand verloren gegaan.
5. Echtscheidingsakten 1811 - 1938
Achter de microfiches met 10-jaren tafels op de huwelijksakten staat vaak een aparte tafel op echtscheidingen, alfabetisch geordend op achternaam van de man. Achter de naam staat de datum van
de echtscheidingsakte. De echtscheidingsakte vindt u op datum tussen de huwelijksakten.
Let op:
 soms staan de namen van gescheiden personen in de 10-jaren tafel tussen die van de gehuwden vermeld.

6. Overlijdensakten 1811 - 1963
De overlijdensakten van 1954 t/m 1963 staan niet op microfiche. U kunt de originele akte opvragen
op de studiezaal op verdieping -1.
Voor de overige akten geldt: uit de serie 10-jaren tafels pakt u het microfiche waarop de door u
gezochte naam zou moeten staan. Op het fiche staat achter de naam de datum van de
overlijdensakte. In een latere periode is ook het aktenummer en de serieletter vermeld. Vervolgens
pakt u het fiche waarop de akten van deze datum staan.
Let op:
 de 10-jaren tafel op de overlijdensakten uit 1951-1960 is op internet in te zien in de Digitale Stamboom.
 de periode 1937-1948 heeft twee series overlijdensakten: A en B. In 1949 t/m 1953 zijn er drie series:
A, B en C; in 1954-1956 zijn er vier: A, B, C en L; in 1957-1963 zijn er drie: A, B en L. In de 10-jaren tafels
staat in welke serie u moet zoeken.
 als in de 10-jaren tafels uit de periode 1922-1934 de letter E bij het aktenummer vermeld staat, dan betreft
het een Hagenaar die elders (buiten Den Haag) is overleden. De akten van elders overledenen staan per
jaar achter de akten van in Den Haag overledenen.
 van een overlijden in eind december werd meestal in januari van het volgende jaar een akte opgemaakt.
 gegevens over de ouders en de leeftijd van de overledene zijn vaak onbetrouwbaar.

LOOSDUINEN
Het bovenstaande geldt ook voor de akten van de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente
Loosduinen, die in 1923 door Den Haag werd geannexeerd. Na de samenvoeging werden in
het stadsdeel Loosduinen nog tot 1943 aparte registers van de Burgerlijke Stand bijgehouden.
De akten zijn in te zien op microfiche, met uitzondering van de geboorteakten uit 1903-1912 en de
huwelijksakten uit 1929-1938. Deze akten kunt u opvragen op de studiezaal op verdieping -1.
Let op: de microfiches met de 10-jaren tafels en de akten van nà de annexatie in 1923 zijn geplaatst bij de
akten van Den Haag. Een uitzondering vormen de microfiches met huwelijksakten van het stadsdeel
Loosduinen uit 1923-1927, die geplaatst zijn achter de Loosduinse huwelijksakten over 1812-1922.

Bij het Haags Gemeentearchief zijn de volgende Loosduinse akten aanwezig:
 Geboorte:
1812 t/m 1912
(de akten van 1903-1912 staan niet op microfiche)
 Huwelijk en echtscheiding: 1812 t/m 1938
(de akten van 1928-1935 staan niet op microfiche)
 Overlijden:
1812 t/m jan.1943
NB: de laatste 'Loosduinse' overlijdensakte is van 25 jan. 1943. De overlijdensakten van personen die na
deze datum in het stadsdeel Loosduinen zijn overleden, bevinden zich in de Haagse overlijdensregisters.
De akten uit latere jaren bevinden zich nog bij de Dienst Publiekszaken (afd. A.O.G., postbus 12620,
2500 DL Den Haag).

 Huwelijkse bijlagen:
1812 - 1817 en 1898 - juni 1923: verloren gegaan.
1818 - 1897:
bij het Nationaal Archief (Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag).
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