
 

   Het Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch 

     en 

   de bevolkingsregisters 1900-1910 

 

In deze registers staat de Bossche bevolking genoteerd uit de periode 1900-1910. Aan de hand van 

indexen zijn de verschillende gezinnen en personen terug te vinden, die op een 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. Er bestaat wel een 

omnummeringslijst uit 1909, toen de wijkindeling werd afgeschaft. Zie voor meer informatie de 

inventaris, archiefnummer 24. 

 

Indexen 

Familienaam bekend: 

Er zijn fiches van de klappers over de periode 1900-1905 en 1905-1910, gerangschikt op de eerste 

letter van de familienaam. (‘bev. reg. 1900-1910, klapper 1900-1905’ en ook voor de periode 1905-

1910). In de index staan geen kinderen, inwoners van Reinier van Arkel, militairen, gevangenen en 

dienstboden (zie onder) 

Bij de schrijven in de klapper begon men op de rechterbladzijde; personen die later ingeschreven zijn, 

staan op de linkerbladzijde. 

1900-1905: Op de rechterpagina alfabetisch de inwoners (geen kinderen); links de aanvullingen 

tot 1905 (ongeveer bij dezelfde familienaam als rechts). 

1905-1910: Op de rechterpagina alfabetisch de inwoners (geen kinderen); links de aanvullingen 

tot 1910 (ongeveer bij dezelfde familienaam als rechts). 

 

Voorbeeld van een pagina: 

Familienaam:  Voornamen:  Deel folio:  Wijk nummer:  

Balink,   Jean Bernard  A1   A 

      188   126 

   Theodora Johanna E1   E 

      55   29 

Balsfoort van,   Johannes Gijsbertus M2   M       L  

      263   205     365 



Wijk- en huisnummer bekend:  

 

Is een bepaald adres al bekend, bv. bij een verkoop van een huis of geboorteaangifte: gebruik dan de 

fiches ‘1900-1910’ huizenklappers’. Deze zijn gemaakt in 1903 en bijgehouden tot het voorjaar van 

1909. 

Kijk op wijk- en huisnummer en daar staan een aantal gezinshoofden, met een verwijzing naar het 

deel en het folio van het desbetreffende bevolkingsregister. Is de naam doorgestreept dan is de 

persoon inmiddels verhuisd of overleden. 

 

Bijvoorbeeld: 

 

Wijk Huisnr. Straat  deel en folio naam 

B 67 Vischstraat B1 101 Hooften, G. v. 

    B1 102 Brandering, H. 

    B1 101 Schoep, A.A. 

 

Naar het register zelf toe. 

 

Noteer uit de klapper in welke wijk, welk deel en op welk folio de gezochte familie. De letter van de 

wijk is niet nodig. 

U neemt uit de lade met fiches ‘Bev. Reg. 1900-1910’ 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 

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

Er is een afzonderlijk register/microfiche: ‘Bev Reg. 1900-1910 Ges’. Opgenomen in de index. 

Reinier van Arkel is apart: (ook niet in vestiging/vertrek) 

Patiënten 1877-1949: zie ‘Bev. Reg. 1910-1920’. Chronologisch ingeschreven; geen index 

(wel tot 1899). 

Personeel 1876-1949: zie Bev. reg. 1910-1920’. Chronologisch ingeschreven; geen index 

Schippers (en woonwagenbewoners): 

Er is een afzonderlijk register/microfiche: ‘Bev.Reg. 1900-1910 Sch.’. Opgenomen in de index. 

Dienstpersoneel: 

‘Bev. Reg. 1900-1910 Db’. Chronologisch ingeschreven op eerste letter familienaam, geen index. Wel 

in de registers vestiging/vertrek opgenomen. 

Militairen:  

Zie ‘Bev. Reg’ 1910-1920, Militairen I”. Betreft de periode 1890-1912. Alfabetische naamlijst voorin. 

Niet in vestiging/vertrek. 

 

 



Gevangenissen: 

Zie ‘Bev. Reg. 1910-1920, gevangenis’. Betreft de periode 1905-1911 (gevangenen) en 1905-1923 

(personeel). Chronologisch ingeschreven; geen naamindex. Niet in vestiging/vertrek. 

 

Registers van Vestiging,  1900-1910. 

Registers van Vertrek,   1900-1910. 

 

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

Wel een verwijzing naar het bevolkingsregister: Wijk nr. en folio. 

 


