Het Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch
en
de bevolkingsregisters, 1870-1890
In deze registers staat de Bossche bevolking genoteerd uit de periode 1870-1890. Aan de hand van
indexen zijn de verschillende gezinnen en personen terug te vinden, die op één adres woonden
(behalve de dienstboden).
Let op: de stad was in wijken verdeeld (aangeduid met letters) en alle huizen binnen deze wijk kregen
een opeenvolgend nummer. De huizen waren dus niet per straat genummerd. Zie voor meer
informatie de inventaris, archiefnummer 24.
Indexen
Familienaam bekend:
Er zijn fiches van de klappers over de periode 1870-1880, 1880, 1880-1890. In de index staan geen
kinderen, de inwoners van gestichten slechts tot circa 1875, gevangenen tot september 1872,
militairen onvolledig en dienstboden helemaal niet (zie onder).
1870-1880
Bij iedere wijk staan eerst de namen van de bewoners, gerangschikt op de eerste
letter van de familienaam, die er in 1870 woonden. Eerst per letter, daarbinnen per
wijk. Na iedere wijk aanvullingen tot 1879.
1880
Hierin staat de toestand van 1880. Per wijk, op de eerste letter van de achternaam,
numeriek volgens de huisnummers.
1880-1890
Aanvullingen (op eerste letter van de familienaam, alle wijken door elkaar). Niet
volledig.
Voorbeelden:
‘bev. reg. 1870-1890, klapper 1870-1880’:
Boekdeel
Blad
Familienaam
Voornamen
Wijk + nummer van het huis
14
104
Errens
Johannes
E 48
141
Eerenbeemt vd
Geertruida
62
176
Eras
Franciscus
82
Franciscus Eras woont in wijk E; huisnummer 82. Hij is terug te vinden in
register/microfiche : ‘bev. reg. 1870-1890, boekdeel 14, blad 176.
‘bev.reg. 1879-1890, klapper 1880 ‘:
Boekdeel
Blad
familienaam
voornamen
Wijk + nummer van het huis
16c
1072 Ek, van
Martha
E 248
16
339
Esch, van
Maria
264
23
584
Eerd, van
Martinus
285
Martinus van Eerd woont in 1880 in wijk E, huisnummer 285. Hij is terug te vinden in
register/microfiche: ‘bev. reg. 1870-1890, boekdeel 23, blad 584.

‘bev. reg. 1870-1890’
Boekdeel
Blad
familienaam
voornamen
wijk + nummer v.h. huis
7
607
Ebert
Ligetta
B 386
16
530
Eysman
Hartog
E 172
21
55
Elings
Andreas
H 51
2
310
Elbers
Arnoldus
K 42
Arnoldus Elbers woont in wijk K, huisnummer 42. Hij is terug te vinden in het register
/microfiche ‘bev. reg. 1870-1890, boekdeel 2, blad 310’.
Naar het register zelf toe:
Voor vinden van het gezin of de persoon in het bevolkingsregister zelf noteert u uit de klapper/index:
de naam Arnoldus Elbers
Het boekdeel 2
Het bladnummer 310
De letter van de wijk en het huisnummer (K 42) zijn niet nodig om de persoon (en zijn gezin) in het
bevolkingsregister terug te vinden! Neem uit de lade met de fiches “bev. reg. 1870-1890” dat fiche
waarop het juiste boekdeel en het goede blad staat.
Hierop 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.
Verdere moeilijkheden en mogelijkheden.
Gestichtsbewoners (Klooster, Weeshuis, Gasthuis e.d.)
De bewoners hiervan staan tot circa 1875 in de klappers. Zie de inventaris voor meer informatie.
‘bev. reg. 1870-1879 deel 29 Gs’
‘bev. reg. 1870-1879 deel 30 Gs.’
‘bev. reg. 1880-1889 deel 28 Gs’
Reinier van Arkel is later apart:
Patiënten en personeel 1877-1949: zie ‘bev.reg. 1910-1920. Chronologisch ingeschreven; index
patiënten 1877-1899; niet in registers van vestiging/vertrek opgenomen.
Dienstpersoneel:
Chronologisch ingeschreven op de eerste letter van de familienaam; geen index. Wel opgenomen in
registers van vestiging en vertrek.
‘bev. reg. 1870-1879 deel 27 Db’
‘bev. reg. 1870-1879 deel 28 Db’
‘bev. reg. 1880-1889 deel 27 Db’
Militairen:
Circa 1873 tot circa 1889. met getypte klappers.
‘bev.reg. 1870-1890 deel mil. Reg. I’
‘bev.reg. 1870-1890 deel mil. Reg. II’

Gevangenen:
Vrouwengevangenis, 1872-1879: ‘bev.reg. gev. Vrouwen 1872-1879’
Vrouwengev. Woerden 1861-1872
Huis van Verzekering 1884-1886: ‘bev. reg. Huis. v. verz. 1884-1886”
Schippers:
Opgenomen in de normale bevolkingsregisters, vooral in wijk D.
Registers van vestiging 1870-1890 en van vertrek 1870-1890: Chronologisch op eerste letter
achternaam met verwijzing naar deel en blad van het bevolkingsregister.
Ook aanwezig:
Registers aanneming naturalisatie, Verklaringen naturalisatie, Verblijfsregister buitenlanders,
Afgegeven binnenlandse paspoorten (zie hiervoor de inventaris) en adresboeken.

