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BEVOLKINGSREGISTERS 1823 - 1939
Wat zijn bevolkingsregisters?
De gemeente wil overzicht houden over wie er in de stad wonen. Daartoe werden vanaf halverwege de
vorige eeuw van alle inwoners gegevens genoteerd in boeken of op kaarten, bevolkingsregisters
geheten. Dit zijn niet alleen de plaatsen en data van geboorte, huwelijk en overlijden die u ook in de
akten van de Burgerlijke Stand kunt vinden. Ook de plaats waar iemand vandaan kwam of naartoe
verhuisde, de adressen waarop iemand ingeschreven stond, godsdienst, beroep en soms nog meer
gegevens werden genoteerd. Omdat alle gegevens over één persoon bij elkaar staan, is het raadplegen
van deze registers vaak handiger dan die van de Burgerlijke Stand, waar de akten van geboorte,
huwelijk en overlijden van één persoon in aparte boeken zijn opgenomen. De geboorte-, huwelijks- en
overlijdensgegevens van de Burgerlijke Stand zijn echter de officiële gegevens en de ook meest
betrouwbare.
De bevolkingsregisters over de jaren 1823-1939 zijn bij het gemeentearchief te raadplegen.
Het complete bestand is in een aantal periodes onderverdeeld. Op gezette tijden begon men met een
nieuwe serie registers, waarin alle dan nog aanwezige inwoners werden opgenomen. Veel personen zult
u dus in meer dan één periode van registers aantreffen.
De bevolkingsregisters zijn ter voorkoming van slijtage verfilmd en op microfiche in te zien. Aan de
bovenkant van het fiche staat vermeld wat er precies op staat: eerst het deelnummer of boeknummer,
daarna welke bladzijden. De eveneens verfilmde volkstellingregisters van 1830, 1840 en 1850
bevatten gelijksoortige informatie als de bevolkingsregisters.
Inschrijving
Mensen werden in gezinsverband geregistreerd. Echtgenotes en kinderen staan dus ingeschreven op
de naam van het gezinshoofd. Tot 1913 is de ordening alleen alfabetisch op achternaam. Vanaf 1913 is
de ordening als volgt: eerst alfabetisch op achternaam, dan op voornaam, en in het geval van een gelijke
voor- en achternaam is op geboortedatum (van oud naar jong) geordend. Weduwen en gescheiden
vrouwen staan ingeschreven op de naam van de voormalige echtgenoot. Indien u de naam van een
echtgenoot niet kent, kunt u getrouwde vrouwen op hun meisjesnaam terugvinden in de indexen (van
elke periode aanwezig). U treft dan een verwijzing aan naar de naam van het gezinshoofd of het deel- en
bladzijdenummer van het register waarin de gezochte persoon vermeld staat.
Hoofdserie, supplementdelen en indexen
In de meeste gevallen werd een inwoner ingeschreven in de hoofdserie, die alfabetisch geordend is.
Indien hierin geen plaats meer was, dan vond inschrijving plaats in een supplementdeel. In deze delen
staan de namen niet in alfabetische volgorde, maar op volgorde van inschrijving. Deze mensen vindt u
door ze op te zoeken in de alfabetische indexen die verwijzen naar het deelnummer en de bladzijde.
De indexen verwijzen naar alle personen die, om wat voor reden dan ook, niet op de alfabetisch juiste
plek in de hoofdserie voorkomen. Let op: in veel indexen staan de achternamen niet in strikt alfabetische
volgorde. Er is dan slechts gealfabetiseerd op de eerste letters van een achternaam. Op een aantal
opvolgende pagina's treft u bijvoorbeeld alle achternamen beginnend met Bab t/m Bag door elkaar aan.
Eén persoon kan bovendien meer dan één keer in een index voorkomen. De indexen bevatten niet alle
namen die in de bevolkingsregisters voorkomen; het zijn slechts aanvullingen op de hoofdseries. Namen
die in de hoofdserie alfabetisch op de juiste plaats te vinden zijn, komen in de index meestal niet voor.
Periodes
Als u weet dat iemand slechts kort in Den Haag heeft gewoond, zoekt u uiteraard alleen in die
betreffende periode. Indien iemand een lange tijd in Den Haag heeft gewoond, b.v. van 1860 tot 1935,
kunt u het best in de jongste periode beginnen met zoeken; in dit geval in het register over 1913-1939.
Dit bevolkingsregister over 1913-1939, dat bestaat uit 'gezinskaarten', is ook op internet in te zien, via de
website 'Digitale Studiezaal'.
Over het algemeen kan gesteld worden: hoe recenter de registers, hoe betrouwbaarder en vollediger de
informatie is. Met name de registers van vóór 1850 bevatten veel hiaten en (schrijf)fouten.

Adressen en concordans
Adressen werden tot 1859 uitgedrukt in wijkletters en huisnummers. De wijken hadden letters van
A t/m W. De huizen werden per wijk, en niet per straat genummerd. Om te achterhalen wat bijvoorbeeld
het adres 'wijk O nr. 352' geworden is na 1859, kunt u de concordans gebruiken. Deze staat op
microfiche, bij het bevolkingsregister over 1850-1861. Tussen 1859 en nu kan een huis overigens weer
vernummerd zijn.
Woningregister
Woningregisters verwijzen per huisadres naar (de naam van) de hoofdbewoner. Tot 1895 wordt
verwezen naar het deel- en bladzijdenummer van het bevolkingsregister. Na 1895 is alleen de naam van
de hoofdbewoner vermeld. In het op familienaam geordende deel van het bevolkingsregister kunt u meer
informatie vinden over de betreffende persoon.
Verwijzingen
De boeken waarin alles werd genoteerd worden delen of registers genoemd. Elk deel heeft een nummer;
het zogeheten inventarisnummer. In de meest recente registers zult u regelmatig verwijzingen aantreffen
naar andere inventarisnummers en bladnummers, b.v. 236 / 243. Staat zo'n verwijzing in de linkerbovenhoek of boven/links van de naam, dan is dit een verwijzing naar de voorgaande periode.
Treft u deze nummers aan in de periode 1913-1939, dan wordt dus verwezen naar deel 236, blad 243,
in de periode 1895-1913. Indien de verwijzing (236 / 243) echter achter een naam vermeld staat,
betekent dit dat de betreffende persoon in dezelfde periode in deel 236, blad 243, ook vermeld staat.
Dankzij deze verwijzingen gaat terugzoeken in de registers sneller dan zoeken vanaf het begin van
vestiging in Den Haag. De inventarisnummers vindt u links bovenaan in de koptekst van de microfiches.
De bladnummers staan er achter.

Voorbeelden:

In de linkermarge: verwijzing naar deel 108,
blad 83, in de voorgaande periode

Rechts van een naam: verwijzing naar
deel 148, blad 68, in dezelfde periode

Verwijzing in het bevolkingsregister 1913-1939 naar deel 236, blad 243 in de voorgaande periode:

Overzicht bevolkingsregisters Den Haag 1823-1939
Omschrijving

ordening

delen

lades

A-Z
A-W

55
55

A-Z
A-W

55
55

1 - 44

55

6 delen
2 delen

55
55

8 delen

55

A-Z
A-W

55
55

A-Z
1 – 56

55
55
55

1 - 68
69
70 - 92
93 - 98
111 – 116
117
117 - 119

56
56
56
56
56
56
56

1 - 117
118
119 – 141
142 – 144
145 – 148
149 – 156
157 – 164

56
56
56
56
56
56
56

1 - 255
256-260
260-264
265-266
267-292
293-338
Ab-Zw

57
58
58
58
58
58
58

Aa-Zij
Aa-Zij

64-67 + 73-74
74
74
75

volkstellingregister 1830
index
volkstellingregister

op persoon, alfabetisch: verwijst naar adres
op adres (wijkletter, huisnummer, militairen)

volkstellingregister 1840
index
volkstellingregister

op persoon, alfabetisch: verwijst naar adres
adres (wijkletter, huisnummer, militairen)

volkstellingregister 1850
volkstellingregister
op adres (wijkletter en huisnummer)
(geen index aanwezig, u kunt de indexen van 1837-1850 en 1850-1861 gebruiken)

bevolkingslijst 1823 - 1837
bevolkingslijst
supplement

op persoon, alfabetisch, hoofdserie
op persoon, alfabetisch, supplement

bevolkingslijst 1837 - 1850
bevolkingslijst

op persoon, alfabetisch

bevolkingsregister 1845 - 1848
index
bevolkingsregister

op persoon, alfabetisch: verwijst naar adres
op adres (wijkletter en huisnummer)

bevolkingsregister 1850 - 1861
index
woningregister
concordans (van 1859)

op hoofdbewoner, alfabetisch: verwijst naar adres (delen 1-56)
op adres (wijkletter en huisnummer)
concordans van straat-, wijk- en kadasternummers

bevolkingsregister 1861 - 1879
bevolkingsregister
gestichtsregister
supplementregister
woningregister
index
index militairen
register militairen

op gezinshoofd, alfabetisch
op gesticht, voor personsindex zie delen 111-116
op gezinshoofd, niet alfabetisch, voor index zie delen 111-116
op adres (straat en straatnummer)
op persoon, alfabetisch: verwijst naar delen 1-92
op militair, alfabetisch: verwijst naar delen 117-119
per compagnie, voor persoonsindex: zie vóór deel 117

bevolkingsregister 1880 - 1895
bevolkingsregister
gestichtsregister
supplementregister
woningregister
suppl.woningregister
index
index

op gezinshoofd, alfabetisch
op gesticht, voor persoonsindex zie delen 149-156
op datum van inschrijving, voor index zie delen 149-156
op adres (straat en straatnummer)
op adres (straat en straatnummer)
op persoon, alfabetisch, verwijst naar delen 1 - 141
op meisjesnaam van gehuwde vrouwen, alfabetisch

bevolkingsregister 1895 - 1913
bevolkingsregister
gestichtsregister
supplementregister
gestichtsregister
supplementregister
index
woningregister

op gezinshoofd, alfabetisch
op gesticht, voor persoonsindex zie delen 293-338
op datum, voor persoonsindex zie delen 293-338
op gesticht, voor persoonsindex zie delen 293-338
op datum, voor persoonsindex zie delen 293-338
op persoon, alfabetisch, verwijst naar delen 1 - 292
op adres (straat en huisnummer)

bevolkingsregister 1913 - 1939
bevolkingsregister
index
verblijfregisters 1926-1946
woningregister 1913-1946

op gezinshoofd, alfabetisch ('gezinskaarten')
op niet-gezinshoofd, alfabetisch
alfabetisch en chronologisch
op adres (straat en huisnummer)

Aa-Zw

Bevolkingsregister 1913 -1939 : betekenis kolommen en afkortingen
17 - kolomskaarten

20 - kolomskaarten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

17

datum van inschrijving
achternaam
voornamen
geslacht
relatie tot het gezinshoofd
geboortedatum
geboorteplaats
burgerlijke staat bij inschrijving
datum van verandering van burgerlijke staat
kerkgenootschap
beroep of ambt
datum van vestiging
vorige woonplaats
datum van vertrek
plaats waarheen uitgeschreven
datum van overlijden (zonder plaatsnaam = te
Den Haag)
nationaliteit en overige aantekeningen

afkortingen
A of a
a.i.
AK
Arr.Rb.
beh.d / z

B.D.
B.S.
C/C1/C2

Contr.
d / dv
D
gev. BS
G.D.
G.K.
H
h, hv
H.K.
HL
h.v.
i, inw.
I.R.
KB
l.g.
L.S.
N
N.D.
O
O.R.
P
Pers.
P.K.
P.P.
S
Shv
T
Tvgd
Vbl. Rg.
VD
v.o.(w.)
v.o.c.
V.T.
z of zv
Z.a.
Z.R.



volgnummer
achternaam
voornamen
geslacht
relatie tot het gezinshoofd
geboortedatum
geboorteplaats
burgerlijke staat bij inschrijving
datum van verandering van burgerlijke staat
kerkgenootschap of godsdienstige vereniging
nationaliteit
ambt, beroep, bedrijf bij inschrijving
ambt, beroep of bedrijf gewijzigd
adres (straat, huisnummer) te Den Haag
datum van inschrijving
vorige woonplaats
datum van uitschrijving
plaats waarheen uitgeschreven
datum van overlijden (zonder plaats = te Den Haag)
aanmerkingen / aantekeningen

kerkelijk gezindte

ambtshalve
A.
ambtshalve ingeschreven
A.E.
aparte kaart (van de betr. persoon)
A.I.
Arrondissementsrechtbank
C.A.
behuwd dochter / zoon (kind van echtgenote)
C.E.
buitengewoon dienstplichtig
C.G.
burgerlijke stand
D.
bij controle gebleken
D.E.
bij controle gebleken
E.B.
dochter / dochter van
E.L.
dienstplichting
E.P.
geverifieerd (met akte uit) Burgerlijke Stand
geen
gewoon dienstplichtig
gestichtskaart (zoek in gewone bevolkingsreg.)
G.G.
hoofd (in kolom beroep / bedrijf)
G.G.
huisvrouw, huisvrouw van
G.K.
hulpkaart
G.O.K.
? (onbekend)
H.A.
zie h, hv
H.A.E.H
inwonend
invaliditeitsrente
H.L.
kamerbewoning (in kolom adres)
L.H.
laatste gemeente van inwoning
N.H.
Landstorm
N.I.
+ datum in potlood = ? (onbekend)
N.Zb.
niet dienstplichtig
O.B. /
ondergeschikte (in kolom beroep / bedrijf)
O.C.
ouderdomsrente (+ nummer en kantoor van
O.G.
toekenning)
O.G.K.
pensioen
P.I.
persoonskaart aangelegd (in 1939)
R.
persoonskaart aangelegd (in 1939)
RC / RK
pensioen van het ABP
S
scheiding / gescheiden
Th.V.
gescheiden huisvrouw (van)
V.G.
gescheiden van tafel en bed (na 5 jaar)
W.
toeziend voogd
Z.
verblijfsregister
Z.A.
Vreemdelingendienst
vertrokken onbekend waarheen
vertrokken onbekend waarheen, gebleken bij
controle
(tijdens) Volkstelling (b.v. 20 / 21 = 1920/1921)
zoon, of zoon van
? (onbekend)
Zee-Risico (uitkering ingevolge de Oorlogszeeongevallenwet)
gecontroleerd bij volkstelling

Apostolische Gemeente
Anglicaans-Episcopale Kerk
Afgescheiden Israëlitische Gemeente
Christelijk Afgescheiden Gemeente
Christelijk Evangelische Gemeente
Christelijk Gereformeerde Kerk
Doopsgezinde Gemeente
Duitse Evangelische Gemeente
Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)
Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
Engelse Presbyteriaanse Gemeente
geen kerkgenootschap of vereniging met godsdienstig
doel
Gereformeerde Gemeente, of:
Gemeente van Gedoopte Christenen
Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Gemeente onder het Kruis
Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk
Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de
Eenheid der Apostelen
Hersteld Evangelisch Luthersch Kerkgenootschap
Leger des Heils
Nederlands/Nederduits Hervormd Kerkgenootschap
Nederlands Israëlitisch Kergenootschap
Nederlandsche Zionistenbond
Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Cleresie
(Oud Katholiek)
Oud-Gereformeerde Gemeente
Oud-Gereformeerde Kerk
Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap
Remonstrantse Broederschap
Rooms Katholiek Kerkgenootschap
Schotse Gemeente
Theosophische Vereniging
Vrije Gereformeerde Gemeente
Waalse Gemeente
Zendingsgemeente
Nederlandse Vereeniging van Zevende-dagsAdventisten
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