
    Het Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch  

En 

de bevolkingsregisters van 1910-1920 

 

In deze registers staat de Bossche bevolking genoteerd uit de periode 1910-1920. Aan de hand van 

indexen zijn de verschillende gezinnen en personen terug te vinden die op een adres woonden 

(behalve de dienstboden). Raadpleeg voor meer informatie de inventaris, archiefnummer 24. 

 

Indexen 

 

Familienaam bekend: 

Hebt u al een familienaam: pak dan een fiche uit de serie ‘1910-1920 klappers’ gerangschikt op de 

eerste letter van de familienaam. In de index staan geen kinderen, inwoners van Reinier van Arkel, 

militairen, gevangenen en dienstboden (zie onder). 

Indien U een ‘boek’ openslaat, ziet U twee pagina’s. In 1910, bij het begin van het register, begon 

men op de rechterpagina. Bijvoorbeeld: 

Familienaam:  Voornamen:    Deel en folio: 

Adamse,  Frederik Petrus    34 3 

Adan,    Maria Henrica Huberta   11 197 

Adelmeyer  Johan Bernard Caspar   13 227 

   Johanna Maria Josephina  16 238 

   Josephus Bernard Martin Maria  22 195 

De personen die later, tussen 1910 en 1920, zijn genoteerd staan op de linkerbladzijde: ‘ongeveer’ 

opgeschreven waar dezelfde familienaam op de rechterpagina staat. Let op: ‘ongeveer’: U moet dus 

voor alle zekerheid de linkerpagina ervoor en erna ook even bekijken: 

 

Familienaam:  Voornamen:    Deel en folio: 

Aengenendt  Johanna Maria    28 142 

Adema   Jantje     32 164 

Adrianissen  Jacobus Johannes   36 196 

Adelmeyer  Johan Hendrik Hubert   4 31 

 

Achter ‘Deel en folio’ staan vaak één of meerdere adressen en soms een verwijzing ‘verhuisd 

naar……..‘. Maar deze informatie staat ook weer in het bevolkingsregister. 

 

Adres bekend: 

Hebt u al een adres,bijvoorbeeld van een geboorteaangifte dan pakt u een fiche uit ‘Bev. Reg. 1910-

1920 huizenklappers’. Op de straatnaam en het huisnummer staan daar een aantal namen. Het zijn 

de gezinshoofden die in die periode op dat adres gewoond hebben. Bij een verhuizing streepte men 

de naam door, maar wel zo dat de informatie nog te lezen is. Bijvoorbeeld:  



 

Straat/plein/enz. Huisnummer:  Deel en folio:  Bewoner: 

 

Achter het Vuurstaal   1 209  A. v.d. Oever 

     1 210  W. Wartenbergen 

     20 8  C.A. Utermark 

     20 43  P. Maas 

     29 219  W. Heesakkers 

     20 145  Wed. P. Scholte, 

        geb. J. v.d. Biezen 

     2 165  G. v.d. Oord 

 

Naar het register zelf toe…  

Noteer uit de klapper het nummer van het deel en het folionummer. Dan pakt u uit de serie uit de lade 

met fiches ‘Bev.Reg 1910-1920’ dat fiche waarop het juiste deel en het goede folio staat. Hier staat 

de samenstelling van het gezin (en tevens inwonenden behalve de dienstboden) onder elkaar 

genoteerd. Verder staat er: de onderlinge relatie, godsdienst, beroep, datum van vestiging, datum van 

overlijden of datum van vertrek. Is een gezin of persoon binnen de stad verhuisd dan staan de 

verschillende adressen ook genoemd, maar niet de datum van verhuizing. Bij verhuizing naar een 

andere wijk wordt men in het register van die wijk opnieuw ingeschreven; bij de oude wijk staat dan 

een verwijzing, evenals in de klappers. 

 

Verdere moeilijkheden en mogelijkheden. 

 

Schippers(en woonwagenbewoners): 

 

Er is een afzonderlijk register/microfiche: ‘Bev. reg. 30 (schippers)‘ opgenomen in de index.  

 

Gestichtsbewoners (klooster, weeshuis, gasthuis e.d.): 

 

Bev. Reg. 31-33 (gestichten I-III). Opgenomen in de index. 

 

Reinier van Arkel: 

 

Apart: patiënten 1877-1949: chronologisch ingeschreven; geen index(wel tot 1899); personeel 1876-

1949: Chronologisch ingeschreven; geen index. Niet in vestiging/vertrek. 

 

Dienstpersoneel: 

 

Bev. Reg. 34-34. Chronologisch ingeschreven op de eerste letter van de familienaam. Geen index, 

wel in vestiging/vertrek. 

 

Gevangenissen: 

 

Gevangenen 1905-1911, personeel 1905-1923 chronologisch ingeschreven; geen naamindex, niet in 

vestiging/vertrek. 



 

Militairen: 

 

Bev. Reg. Militairen I en II ; 1890-1912, 1912-1924. Alfabetische naamlijst voorin elk deel. Niet in 

vestiging/vertrek. 

Registers van vestiging, 1910-1920. 

Registers van vertrek, 1910-1920. 

Ingeschrevenen en afgeschrevenen: chronologisch op eerste letter familienaam. Geen naamindex. 

Wel een verwijzing naar deel en folio van het bevolkingsregister. 

 


