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i n l e i d i n g

Historische situering

Bij Koninklijk Besluit (kb) van 22 december 1849 (Stbl. 64) kregen alle Neder-
landse steden en gemeenten opdracht om per 1 januari 1850 volgens een
bijgevoegd model bevolkingsregisters aan te leggen èn bij te houden ten
einde de loop van de bevolking voortdurend te kunnen volgen. Als bron
vormt deze dynamische registratie een belangrijke aanvulling op de regis-
ters van de burgerlijke stand, een administratievorm waarin gegevens be-
treffende de bevolking op enkele momenten (geboorte, huwelijk, echt-
scheiding en overlijden) worden geboekstaafd.

Al lang voordat deze dynamische bevolkingsregistratie werd inge-
voerd bestonden er andere administratievormen waarin gegevens over
de ingezetenen werden aangetekend. Vóór 1795 waren deze voorname-
lijk bedoeld als basis voor belastingheffing. Ook de eerste landelijke volk-
stelling, die van oktober 1795, werd formeel voor specifieke doeleinden
georganiseerd. Deze telling van de ‘volksmenigte’ van iedere provincie
diende om het aantal grondvergaderingen vast te stellen dat een afge-
vaardigde naar de Nationale Vergadering mocht aanwijzen. Anders was
dit met de algemene telling van 1829, die bij kb van 29 september 1828
(Stbl. 57) werd bevolen1. Deze telling had als doel het opzetten in elke
plaats van een ‘Volksregister, bevattende alle zoodanige opgaven en be-
richten betrekkelijk de bevolking, welker kennis in het belang van de Staat
nuttig en noodzakelijk zou zijn’2. Gevraagd werd naar naam, voornamen,
leeftijd, geboorteplaats, burgerlijke staat, godsdienst en beroep. De plaat-
selijke besturen werden niet verplicht deze volksregisters ook bij te hou-
den. De telling werd in alle steden en gemeenten gehouden, maar lang
niet overal werden de registers ook werkelijk aangelegd, laat staan actu-
eel gehouden.

In enkele provincies werden pogingen gedaan om een min of meer
uniforme bevolkingsadministratie op te zetten die niet alleen de toestand
op één bepaald moment toonde, maar waarin ook de (dagelijkse) veran-
deringen bijgehouden zouden worden. In 1825 en 1826 werden hiervoor
voorschriften gegeven in respectievelijk Zeeland en Utrecht3. In 1845 stel-
den Provinciale Staten van Zuid-Holland een Reglement op het daarstellen
en bijhouden van Registers van Bevolking en inwoning [...] op4. De colleges
van Burgemeesters en Wethouders moesten ervoor zorgen ‘dat tweemaal
in het jaar, zoo veel mogelijk na den gewonen verhuistijd van huis tot huis
worde rondgegaan, ten einde op te nemen of alle opgaven betrekkelijk de
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veranderingen in het personeel der huisgezinnen en van derzelver ver-
huizing, zijn gedaan en aangeteekend [...]’5.

Op lokaal niveau was de wenselijkheid om de loop van de bevolking
voortdurend bij te houden reeds lang voor 1850 ingezien. De plaatselijke
overheden wensten te weten wie zich in hun plaats vestigden, onder an-
dere om redenen van openbare veiligheid. Ook de aangifte van verhui-
zingen binnen de plaats zelf werd door vele lokale overheden aan regels
gebonden. Sommige besturen schakelden daarbij de hulp in van onbezol-
digde ‘wijkmeesters’. Van nieuwingekomenen verlangde men verklarin-
gen van woonplaatsverandering, veelal met een bewijs van goed gedrag,
afgegeven door het bestuur van de oude woonplaats. In de periode 1813-
1850 vindt men gegevens over binnenkomende en vertrekkende bevol-
king in de eventueel aanwezige losse bewijzen van woonplaatsverande-
ring en/of afzonderlijke registers.

Registratie van vestiging en vertrek werd verplicht gesteld in het
Burgerlijk Wetboek van 1838 (art. 76), maar deze verplichting werd niet
algemeen opgevolgd. Veel beknopter dan de latere bevolkingsregisters
bieden dergelijke registers van ingekomen en vertrokken bevolking ge-
woonlijk gegevens als naam, leeftijd, beroep, oude en nieuwe woonplaats
en eventueel gezinsleden van de verhuizende. Opgemerkt zij, dat meestal
slechts een deel (de meer welgestelden) van de inkomenden en vertrek-
kenden in deze registers geregistreerd zijn6.

Het bevolkingsregister volgens kb 22 december 1849 (Stbl. 64) werd
gebaseerd op de resultaten van de derde algemene volkstelling van 1849.
De volkstelling werd inhoudelijk voorbereid door de afdeling Binnenlands
Bestuur (afdeling 1) van het Departement van Binnenlandse Zaken en had
tot doel: ‘de naauwkeurige kennis van het zielental of van den stand der
bevolking op den 19 November aanstaande en het aanleggen van naauw-
keurige volksregisters in iedere gemeente, bevattende alle zoodanige op-
gaven nopens de bevolking wier kennis uit een maatschappelijk oogpunt
in eene wel geordende maatschappij, zoowel door de Regering en der
verdere besturen als voor de enkele individuen bij de uitoefening van hun
regten als staatsburgers kunnen gerekend worden nuttig en noodzakelijk
te zijn’7.

De overheid achtte een goede registratie van belang voor gemeente
en ingezetenen, om daaruit gegevens te kunnen verkrijgen omtrent het
‘aandeel van de bevolking in de politieke regten’ en betreffende de leef-
tijdsopbouw van de bevolking in verband met het te leveren contingent
voor de nationale militie en schutterij. Bovendien zouden problemen in
verband met de armenzorg (het domicilie van onderstand) uit de wereld
kunnen worden geholpen. Wellicht het belangrijkste argument van de
minister was, dat de bevolkingsregistratie nuttig zou kunnen zijn voor de
toekomstige kies-, provincie- en gemeentewetgeving.
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Visuele kennismaking

Afbeelding 2 laat het bovenste gedeelte van de linkerzijde van blad 153 uit
deel 5 van het bevolkingsregister van de gemeente Breda over 1880-1889
zien. Voor ieder gezin en ieder afzonderlijk levend persoon bij deze inwo-
nenden is één blad ter beschikking, bestaande uit twee tegenover elkaar
liggende bladzijden. De ware grootte van het voorgedrukte formulier op
het gehele blad is 53 x 40 cm (breedte x hoogte). Het voorgedrukte formu-
lier telt 20 kolommen:
1 volgnummer binnen de ‘leef’eenheid
2 datum van inschrijving in de gemeente
3 familienaam
4 voorna(a)m(en)
5 geslacht
6 relatie tot het hoofd van het gezin
7 geboortedatum
8 geboorteplaats
9 burgerlijke staat tijdens de inschrijvingsperiode
10 datum en aard van veranderingen in de burgerlijke staat
11 kerkgenootschap
12 (hoofd)beroep/ambt
13 woonplaats binnen de gemeente
14 datum van vestiging in de gemeente
15 vorige woonplaats
16 datum van vertrek uit de gemeente
17 waarheen vertrokken
18 datum van overlijden
19 opgaven omtrent het wettige domicilie (=woonplaats voor de wet)
20 aanmerkingen

Bij overlijden of metterwoon verlaten van de gemeente werden de naam
en verdere gegevens van de betreffende persoon overeenkomstig de
voorschriften doorgehaald.

Wat betreft de representativiteit van de afbeelding zij opgemerkt, dat het
formulier van het register over 1850-1859 iets afwijkt van de latere regis-
ters: de hoofden der kolommen zijn anders gerangschikt en niet genum-
merd (zie afbeelding 1, p.92). Na 1900 diende in kolom 12 (beroep/ambt)
tevens aangegeven te worden of men als ondergeschikte of als hoofd
werkzaam was (kb 3 oktober 1899 Stbl. 210).
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2 a d m i n i s t r at i e v e  
o n t s ta a n s g e s c h i e d e n i s

Formele grondslag

Het kb van 22 december 1849 dat ten grondslag lag aan het bevolkingsre-
gister van 1850 werd achtereenvolgens vervangen door het kb van 3 no-
vember 1861 (Stbl. 94) en het kb van 27 juli 1887 (Stbl. 140). De in 1848 in-
gestelde Rijkscommissie voor Statistiek, die onder meer tot taak had het
ontwerpen van voorschriften voor de eenheid, de volledigheid en de
nauwkeurigheid in de statistieke stukken8, kwam al spoedig met ontwer-
pen voor nieuwe bevolkingsregisters. Wat daarvan na advies van de pro-
vinciale besturen overbleef werd vervat in een kb (3 november 1861, Stbl.
94) ter vervanging van het besluit van 22 december 18499. Volgens het
laatstgenoemde kb moesten alle personen worden ingeschreven die vol-
gens de artikelen 74-79 van het toenmalig Burgerlijk Wetboek in de be-
trokken gemeente hun ‘wettige domicilie’ hadden, dat wil zeggen de
plaats waar men zijn burgerlijke rechten uitoefende. Nadere uitvoerings-
besluiten van de Commissarissen des Konings gaven voorbeelden van cate-
gorieën die wel of niet opgenomen dienden te worden. Dit principe werd
bij het kb van 1861 (Stbl. 94) verlaten. De oude grondslag had tot een regi-
stratie geleid die ‘slechts een gecompliceerd juridisch beeld van de bevol-
king gaf en niet met de werkelijkheid overeen kwam’10. Voortaan moest
de werkelijke inwoning of woonplaats tot grondslag dienen. De kb ’s van 1861
en 1887 (Stbl. 140) spreken van ‘alle personen die in de gemeenten werke-
lijk wonen of aldaar hun gewoon en duurzaam verblijf houden’, dat wil
zeggen met inbegrip van tijdelijk afwezigen, maar zonder de toevallig
aanwezigen11.

In het kb van 1861 wordt ook nadere uitleg gegeven omtrent op te ne-
men categorieën. Minderjarigen en onder curatele gestelden werden
voortaan geregistreerd in de woonplaats waar ze werkelijk verbleven en
niet op het adres van ouders of voogd. De inschrijving van dienstboden
had tot dusverre aanleiding gegeven tot grote moeilijkheden. De minister
gaf er daarom de voorkeur aan om deze voortaan in afzonderlijke regis-
ters te doen noteren, echter zonder dit verplicht te stellen. Het kb gaf in
art. 30 de mogelijkheid tevens een verblijfsregister bij te houden, bestemd
ter inschrijving van personen die tijdelijk in de gemeente verbleven, doch
elders hun werkelijke woonplaats hadden. Ook diegenen van wie het niet
duidelijk was of zij zich werkelijk in de gemeente wilden vestigen, konden
hierin voorlopig worden opgenomen12. Het ligt voor de hand, dat bevol-
kingsgroepen die frequent van woonplaats veranderden grote problemen
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opleverden. ‘Bedelaars, landloopers en poldergasten’, zo schreef de minis-
ter in 1870 aan de koning, ‘zijn de gemeente waar zij [...] bij de volkstelling
van 1 December 1869 zijn beschreven [...] niet na enkele maanden, maar
meest reeds na weinige dagen vergeten [...]’13. Om de registratie van deze
groepen te vergemakkelijken werden in het kb van 5 mei 1870 (Stbl. 73)
nieuwe bepalingen vastgesteld. Voor de bevolking van gestichten, kazer-
nes, schepen en dergelijke kwamen eveneens bijzondere bepalingen.

Toen het kb van 1861 in 1877 niet bleek te worden nageleefd door het
bestuur van het gesticht Meerenberg en vervolgens bij arrest van de Hoge
Raad (13 januari 1879)14 werd bepaald dat dit besluit onverbindend was,
zag de minister daarin nog niet onmiddellijk aanleiding tot het nemen
van wettelijke maatregelen. In 1885 echter weigerde een nieuwe inwoner
van Middelburg een verklaring van woonplaats te overleggen. Toen deze
in 1886 bij arrest van de Hoge Raad ontslagen werd van rechtsvervolging,
bleek een wettelijke grondslag noodzakelijk. De hieruit resulterende Wet
op de bevolkingsregisters (1887) en de eruit voortvloeiende maatregelen
van bestuur brachten inhoudelijk nauwelijks verandering in de wijze van
registreren15.

Nadat verschillende grote gemeenten, waaronder Amsterdam en
Rotterdam, al aan het eind van de negentiende eeuw waren overgegaan
op een kaartsysteem begon men omstreeks 1920 in het gehele land met
het aanleggen van het bevolkingsregister in de vorm van gezinsregisters
in boek- of kaartvorm met de mogelijkheid daarnaast persoonskaarten te
gebruiken (kb van 11 augustus 1920, Stbl. 698 en 12 december 1922, Stbl. 670).
Met het kb van 31 maart 1936 (Stbl. 342) werd de losbladige persoonskaart
in het bevolkingsregister volledig ingevoerd. De huidige bevolkingsad-
ministratie is geregeld bij het Besluit Bevolkingsboekhouding 1967 (Stbl. 442),
in werking getreden per 1 januari 1968. Dit Besluit is ingetrokken bij het
van kracht worden van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Per-
soonsgegevens (Wet gba), die per 1 oktober 1994 in werking is getreden.

Uitvoeringsprocedures en de inrichting der registers

Het bevolkingsregister berustte blijkens het kb van 22 december 1849
(Stbl. 64) en van 3 november 1861 (Stbl. 94) aanvankelijk uitdrukkelijk onder
de ambtenaar van de burgerlijke stand, aan wie de zorg voor het nauw-
keurig bijhouden van het register was opgedragen. Het kb van 27 juli 1887
(Stbl. 140) spreekt alleen in algemene termen over de zorg van het ge-
meentebestuur voor het bijhouden van het bevolkingsregister. Het kb van
1849 droeg in art. 11 de gemeentebesturen op door middel van politie-
verordeningen te voorzien in de uitvoering van de voorschriften van 
genoemd kb , met name inzake de veranderingen in de woonplaats der in-
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gezetenen. Eerst het kb van 1861 regelde op landelijk uniforme basis het
doen van aangifte voor de bevolkingsregisters (verplichte aangifte bij het
gemeentebestuur binnen één maand). Plaatselijke verordeningen tot het
bevorderen van de regelmatige bijhouding van de bevolkingsregisters
bleven in stand voor zover deze niet in strijd waren met de bepalingen
van genoemd kb16.

Bij de aanleg van de registers van 1860 en later werd, evenals bij het
bevolkingsregister van 1850, uitgegaan van de algemene tienjaarlijkse
volkstellingen. De gegevens van de desbetreffende volkstelling werden
getoetst aan de inhoud van de meest recente bevolkingsregisters17. Aan
ieder gezin en aan elk ‘afzonderlijk levend’ persoon werd in het register
een apart blad gewijd. Mutaties werden in principe aangetekend bij de
eerste registratie. Oudere gegevens werden dan doorgehaald. Bij uitein-
delijk vertrek uit de gemeente werd de gehele vermelding doorgehaald.
Na verwerking van de volkstellingsgegevens konden latere inschrijvin-
gen volgens de wet slechts plaatsvinden onder overlegging van een ge-
tuigschrift inzake woonplaatsverandering, afgegeven door of vanwege
het gemeentebestuur van de laatste woonplaats (voor Nederlandse inge-
zetenen), of onder overlegging van een paspoort (voor vreemdelingen).
Wanneer men verhuisde naar een andere gemeente, vroeg men een ‘ge-
tuigschrift van werkelijke woonplaatsverandering’ aan, waarop onder
andere vermeld diende te staan de plaats waar men zich wilde vestigen.
Dit getuigschrift (verhuisbiljet) overlegde men bij de inschrijving in de ge-
meente van vestiging. Voor deze was de inschrijving rond als zij tevens
het (minder uitgebreide) duplicaat-getuigschrift ontvangen had van de
gemeente van vertrek18. Van iedere wijziging in het aantal en de toestand
der geregistreerde gezinnen diende aantekening gehouden te worden.
Huwende kinderen kregen een eigen blad in het register en werden (met
verwijzing) doorgehaald bij het ouderlijk gezin. De namen van de overle-
denen en van diegenen die de gemeente metterwoon hadden verlaten,
werden doorgestreept, terwijl zij die zich in de gemeente vestigden en de
nieuwgeborenen achter de laatst ingeschrevene werden bijgeschreven.
De verplichting tot het doen van aangifte voor de bevolkingsregisters be-
rustte bij het hoofd van het gezin of bij de afzonderlijk levende persoon bij
wie iemand kwam inwonen. Dit gold ook voor inwonend dienstperso-
neel. Dit systeem werkte goed, mits alle partijen zich aan de regels hielden
en de gemeenten de administratieve gegevens correct overnamen en bij-
hielden. Daar schortte het echter nogal eens aan19.

Bij het aanleggen van nieuwe registers – zoals gezegd vaak in het jaar
na een volkstelling – werden personen, waarvan men reden had aan te ne-
men dat ze nog in de gemeente vertoefden, overgenomen in het nieuwe
register. De enige aanwijzing uit de registers zelf dat er een zekere mate
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van controle op de gegevens was, vindt men soms in de kolom ‘Aan-
merkingen’. Uit een opmerking als ‘vt 1899 vertrokken’ is op te maken,
dat de betreffende persoon bij de volkstelling van 1899 niet meer werd
aangetroffen. Ook vindt men wel als inschrijfdatum ‘vt 1899’ waaruit te
concluderen is dat ook de aanmelding niet altijd correct geschiedde20. In
deze kolom kunnen we dikwijls ook opmerkingen als ‘ambtshalve’ aan-
treffen (meestal een incidentele correctie).

Inrichting en opbouw der registers konden op verschillende manie-
ren plaatsvinden. In grote lijnen zijn er in de systematiek twee principes te
herkennen: alfabetisch op familienaam of perceelsgewijs naar de volgor-
de der wijken of huisnummers. Voorts konden de registers gesplitst wor-
den in delen volgens de plaatselijke indeling in dorpen, buurtschappen,
wijken en dergelijke. Eventueel bijgehouden hulpregisters (voor dienst-
boden, badgasten21, de bewoners van keten22 en vaartuigen23) volgden in
het algemeen de systematiek van de hoofdregisters. De interne opbouw
van de afzonderlijke registerdelen was afhankelijk van de methode die
men in een gemeente benutte voor de bevolkingsregistratie als geheel. Bij
wijksgewijze registratie kan de nadere indeling per pand zijn of alfabe-
tisch op naam van de ingeschrevenen. Indien de inschrijving direct in de
registerdelen geschiedde, zal er meestal sprake zijn van een alfabetisch-
chronologische volgorde. Indien men personen eerst losbladig registreer-
de en de gegevens later in delen overnam, kan er een alfabetisch-lexico-
grafische volgorde aangehouden zijn. Helaas treft men ook mengvormen
van beide systemen aan. In gemeenten die de bevolkingsregistratie niet
baseerden op een indeling in wijken kan men perceelsgewijs ingedeelde
registers vinden – of alfabetisch-chronologisch of lexicografisch – (meest-
al op naam van de ingeschrevenen). Soms ook vindt men registratie met
de naam van het gezinshoofd als ingang.

Het opstellen van een alfabetische index (zie afbeelding 3) op het be-
volkingsregister werd voorgeschreven voor gemeenten met een perceels-
gewijs ingedeeld bevolkingsregister. In de periode 1850-1859 moesten de
naam en de voornamen van ieder in het bevolkingsregister ingeschreven
persoon in de index worden vermeld (kb 22 december 1849, Stbl. 64, art. 7).
Na 1860 moesten eveneens alle ingeschreven in de index worden opgeno-
men, doch bij een huisgezin bestaande uit een man, vrouw en kinderen
kon worden volstaan met de opname van het hoofd van het gezin (kb 3
november 1861, Stbl. 94, art. 28; kb 27 juli 1887, Stbl. 140, art. 28). Vanzelf-
sprekend was er geen verplichting tot het houden van een alfabetische in-
dex voor gemeenten met een alfabetisch op naam ingericht bevolkingsre-
gister. Deze gemeenten dienden evenwel een huizenregister of -klapper
aan te leggen, waarop de nummers der huizen in volgorde moesten wor-
den ingeschreven24.
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De hulpregisters nader beschouwd

De dienstbodenregisters (zie afbeelding 4)
De negentiende-eeuwse dienstbodenregisters zijn niet de eerste vormen
van registratie van dienstboden. Sinds het midden van de zeventiende
eeuw vindt men in verschillende gewesten van de Republiek lijsten van
dienstboden. Deze werden aangelegd voor fiscale doeleinden: de heffing
van dienstbodengeld, koffie- en theegeld, familiegeld en dergelijke25. In
tegenstelling tot deze kohieren had de invoering van de hier behandelde
dienstbodenregisters geen fiscaal doel.

In het kb van 22 december 1849 over de bevolkingsregistratie werd de
mogelijkheid dienstboden en andere niet zelfstandig wonenden (meestal
personeel) afzonderlijk te registreren nog niet genoemd. Toch zijn er in
een flink aantal gemeenten vormen van dienstbodenregisters te vinden
die stammen van vóór 1861, het jaar waarin deze mogelijkheid door de
wetgever bijkb (3 november) geboden werd. Al omstreeks 1850 adviseer-
den de gouverneurs van een aantal provincies een bijregister voor dienst-
boden te beginnen26. Nadat enige jaren ervaring was opgedaan met het
bijhouden van de bevolkingsregisters, ontdekte men ook op het departe-
ment van Binnenlandse Zaken dat dienstboden en ander inwonend per-
soneel relatief vaak verhuisden. De meeste dienstboden bleven niet lan-
ger dan anderhalf jaar in een betrekking27. Zolang men de dienstboden re-
gistreerde bij hun werkgevers, ontstond door het grote aantal mutaties
een administratief probleem: de registratie nam te veel plaats in beslag en
het grote aantal doorhalingen bevorderde de helderheid van het bevol-
kingsregister niet. Door de mogelijkheid te bieden de dienstboden afzon-
derlijk te registreren konden de gemeenten dit probleem zo niet voorko-
men dan toch lokaliseren28. Door inwonenden zoals dienstboden van wie
de registratie veel mutaties onderging afzonderlijk te registreren werd het
hoofdregister ontlast.

Overigens dient men de term ‘dienstbode’ hier niet op te vatten in de
huidige sexe-gebonden betekenis. In oudere registers worden nog regel-
matig mannen als ‘dienstbode’ vermeld29. De procedures die gevolgd
werden bij het inrichten van dienstbodenregisters en de criteria waaraan
een persoon moest voldoen om opgenomen te worden verschilden van
gemeente tot gemeente. Over het algemeen werden personen geregis-
treerd, die in een dienstverhouding stonden tot het hoofd van het gezin
waar ze inwoonden. Vaak werden ook andere personen zonder verwant-
schap met het hoofd van het huisgezin in het dienstbodenregister ver-
meld30. Dit kan men in ieder geval opmaken uit de verschillende beroeps-
aanduidingen, zoals die in het register vermeld zijn31. Daarnaast kan men
uit de benaming van het register zelf een indicatie krijgen van wie erin op-
genomen werden32.
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Een zeer groot aantal gemeenten heeft kortere of langere tijd gebruik
gemaakt van de mogelijkheid tot afzonderlijke registratie van dienstbo-
den en vergelijkbare groepen33. De opbouw van de dienstbodenregisters
is afhankelijk van de methode die men in een gemeente benutte voor de
bevolkingsregistratie. De invoering van persoonskaarten in de twintigste
eeuw heeft het bijhouden van een dienstbodenregister administratief over-
bodig gemaakt. Een beperkt aantal gemeenten heeft nog enige tijd een
aparte kaartenbak voor dienstboden gehandhaafd34.

De instellingenregisters (zie afbeelding 5)
In het kb van 3 November 1861 (Stbl. 94) betreffende het vernieuwen en
bijhouden van de bevolkingsregisters is voor het eerst sprake van ‘instel-
lingenregisters’. De mogelijkheid werd geopend om afzonderlijke registers
aan te leggen van ‘personen die te zamen wonen in instellingen of gestich-
ten, aan wier hoofd bestuurders staan’ (art. 9). De gegevens ten behoeve van
de inschrijving dienden door de hoofden of bestuurders van de desbe-
treffende instellingen aan het gemeentebestuur te worden verstrekt. Korte
tijd later (kb 1 februari 1862, Stbl. 20) werd deze vorm van afzonderlijke
registratie uitdrukkelijk voorgeschreven voor bepaalde categorieën mili-
tair beroepspersoneel dat was gehuisvest in militaire gebouwen of op ma-
rineschepen. Invulling of bijwerking geschiedde door de militaire autori-
teiten. Dienstplichtigen en beroepspersoneel die buiten de militaire ge-
bouwen en schepen waren gehuisvest, werden op de gewone wijze in de
bevolkingsregisters van hun woonplaats ingeschreven. Deze bepalingen
werden vervolgens in 1877 (kb 23 september, Stbl. 185) uitgebreid tot an-
dere groepen ‘personen, zamenwonende in gebouwen of schepen, onder
bestuur of toezicht van het openbaar gezag’: militaire vrijwilligers en dege-
nen die tot hun huishouding behoorden voor zover zij in een militair ge-
bouw of schip nachtverblijf hadden; personen opgenomen in een inva-
lidenhuis, een krankzinnigengesticht, in de gestichten te Ommerschans
en Veenhuizen, en met name genoemde gevangenissen te ’s-Hertogen-
bosch, Doetinchem, Leiden, Hoorn, Alkmaar, Montfoort en Leeuwarden.
De zorg voor de inschrijving kwam te berusten bij het bestuur van de des-
betreffende gebouwen en schepen. Ook de registers zelf bleven voorals-
nog onder deze besturen. Jaarlijks in januari moesten aan het gemeente-
bestuur gegevens worden verstrekt over de loop van de bevolking. In
1887, 1899, 1916 en 1917 werden kleine wijzigingen op het besluit van
1877 aangebracht, onder andere met betrekking tot de lijst van met name
genoemde instellingen.

Door vele instellingen was vanzelfsprekend reeds eerder een bewo-
ningsadministratie bijgehouden, soms comform voorschriften van een la-
gere overheid. Als voorbeeld hiervan kunnen worden genoemd de regis-
ters van personen opgenomen in krankzinnigengestichten en de ‘stam-
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boeken’ voor bewoners van de landbouwkoloniën Ommerschans en
Veenhuizen. Sinds 1841 moesten op de krankzinnigengestichten registers
van opgenomen personen worden bijgehouden (kb 5 oktober 1841, Stbl. 41),
sinds 1859 op Ommerschans en Veenhuizen een stamboek (kb 19 augus-
tus 1859, Stbl. 82). Deze vorm van registratie bleef bestaan toen deze in-
stellingen in 1877 eigen bevolkingsregisters moesten gaan aanleggen en
bijhouden. Voor de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen werd om
praktische redenen bij het kb van 10 april 1862 (Stbl. 40) bepaald, dat de
inwoners niet in een bevolkingsregister behoefden te worden ingeschre-
ven, maar dat voor hen de sinds 1859 (kb 19 augustus, Stbl. 82) bestaande
stamboeken als zodanig zouden dienen. Deze bepaling bleef tot 1877 van
kracht. Sindsdien kunnen twee soorten ‘instellingenregisters’ worden on-
derscheiden: registers waarvan het aanleggen en bijhouden onder de zor-
gen van de besturen van de betreffende instellingen uitdrukkelijk was voor-
geschreven (krankzinnigen, gedetineerden, militairen) en die welke zich
als onderdeel van het hoofdregister van een gemeente onder de directe
zorg van het gemeentebestuur bevonden en waarvan het aanleggen en
bijhouden facultatief was.

Welke groepen personen kunnen nu concreet in de niet-verplichte
‘instellingsregisters’ worden aangetroffen? Voor de beantwoording van
die vraag dienen we te rade te gaan bij het kb van 26 september 1859 (Stbl.
101) betreffende de vierde algemene tienjarige volkstelling. Afgezien van
de hiervoor genoemde instellingen waarvoor het bijhouden van afzon-
derlijke registers verplicht was gesteld, werden daarin de volgende groe-
pen met name genoemd: kwekelingen van academies, seminaries, kost-
scholen en andere instellingen van opvoeding en onderwijs; personen in
kloosters of andere godsdienstige instellingen, in gast- en ziekenhuizen,
wees- of vondelingenhuizen, werkhuizen of bedelaarsgestichten.

De laatste dagen van de ‘instellingenregisters’ braken in 1920 aan.
Het kb van 11 augustus van genoemd jaar (Stbl. 698) beëindigde de voor-
geschreven aanleg van afzonderlijke registers voor personen die samen-
woonden in gebouwen onder bestuur of toezicht van het openbaar gezag.
Het werd nu aan de gemeentebesturen overgelaten om deze groepen al
dan niet, naast andere groepen samenwonenden, in afzonderlijke delen
van het bevolkingsregister in te schrijven. Bij hetzelfde kb werd de moge-
lijkheid geopend om losse gezinskaarten te gaan gebruiken. In die ge-
meenten waar daadwerkelijk op een alfabetisch gerangschikt kaartsys-
teem werd overgeschakeld, kwam daarmee een einde aan de ‘instellin-
genregisters’. Met de verplichting in 1936 (kb 31 maart 1936, Stbl. 342)
losse gezinskaarten te gebruiken kwam het definitieve einde van de ‘in-
stellingsregisters’. De afzonderlijke kaarten van instellingen werden in
het totale, alfabetisch gerangschikte kaartsysteem van de gemeente opge-
nomen. Voor de inwoners van instellingen blijft wel van kracht dat zij te
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samen op een gezinskaart kunnen worden ingeschreven. Bij hetzelfde kb
van 1936 werd bepaald dat de registers die indertijd waren aangelegd en
bijgehouden door de besturen van instellingen vóór 31 december 1940
aan de gemeentebesturen moesten worden afgestaan.

De militaire registers (zie afbeelding 6)
Voorschriften voor de aanleg en het bijhouden van de militaire bevol-
kingsregisters staan beschreven in kb ’s betreffende de gemeentelijke be-
volkingsregisters en de registers voor instellingen, gestichten, gebouwen
en schepen, staande onder bestuur of toezicht van het openbaar gezag.
Daarnaast zijn er kb ’s die specifiek betrekking hebben op de registratie
van militairen. De registratie betrof beroepsmilitairen (‘staande leger’) en
vrijwilligers in tijdelijke dienst die gehuisvest waren in militaire gebouwen
en op marineschepen. Miliciens of dienstplichtigen bleven ingeschreven
in het bevolkingsregister van hun woonplaats. De afzonderlijke registra-
tie van militairen in bevolkingsregisters kan in drie periodes worden in-
gedeeld: 1861-1877, 1877-1920 en 1920-1936. Vóór 1861 nam men de mili-
tairen hier en daar op in de volkstellingsregisters van 1829 en 1839 en het
bevolkingsregister over de periode 1850-1860. Deze registratie is lang niet
altijd volledig geschied. Een andere, oudere vorm van registratie wordt
gevormd door de serie stamboeken van regimenten in het archief van het
Ministerie van Oorlog, aanwezig in het Algemeen Rijksarchief te Den
Haag35. Deze dateren vanaf ca. 1750 en bleven naast de lokale militaire be-
volkingsregisters bestaan tot en met 1924.

In het kb van 3 november 1861 (Stbl. 94) werd bepaald, dat ook mili-
tairen ingeschreven dienden te worden in het gemeentelijk bevolkingsre-
gister aan de hand van door de commandanten van militaire gebouwen
en schepen verstrekte gegevens. Kort daarna, per kb van 1 februari 1862
(Stbl. 20), werd voorgeschreven dat de commandanten van garnizoenen
en marinevaartuigen de registratie zelf moesten gaan voeren. De registers
bleven echter berusten bij de gemeente en werden jaarlijks of bij verande-
ringen van garnizoen aan de commandanten ter hand gesteld om deze bij
te werken36. In 1877 vonden er grotere veranderingen plaats. Bij kb van 23
september 1877 (Stbl. 185) werd naast de zorg en uitvoering van de in-
schrijving ook het beheer van de registers overgelaten aan de comman-
danten van garnizoenen en marinevaartuigen37. De op rijkskosten buiten
de kazerne wonende militairen moesten vanaf 1897 ook in deze registers
worden opgenomen38. Het kb van 27 juli 1887 (Stbl. 142), dat volgde op de
wet op de bevolkingsregisters van 18 april 1887 (Stbl. 67) en dat onder
meer van toepassing was op de registratie van militairen, bracht geen gro-
te wijzigingen. Bij het kb van 11 augustus 1920 (Stbl. 698) gingen de in-
schrijving en bewaring geheel over naar de gemeenten. Van dezelfde
strekking was het kb van 12 december 1922 (Stbl. 670). Tenslotte schreef
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het kb van 31 maart 1936 (Stbl. 342) de invoering van de persoonskaart
ook voor militairen voor.

Betrouwbaarheid

De mogelijkheid tot het nauwkeurig bijhouden van de bevolkingsregis-
ters stond of viel met de daadwerkelijke medewerking van de ingezete-
nen om aangifte van veranderingen te doen. Deze medewerking was wel-
iswaar bij de wet verplicht gesteld maar bleef nogal eens achterwege. In
Amsterdam duurde het tot tenminste 1872 voordat het gemeentebestuur
aldaar in de Gemeenteverslagen de kwaliteit van de bevolkingsregisters
enigszins voldoende noemde39. Ook in de Bredase Gemeenteverslagen
werd in de periode 1851-1876 diverse keren geklaagd over het niet aange-
ven van vooral verhuizingen binnen de gemeente, ondanks duidelijke be-
palingen in de politieverordening. Daaruit blijkt, dat behalve met fouten
door ambtenaren (zoals het verkeerd overnemen van gegevens van de
volkstellingen of het vergeten van namen in de indices op het register) re-
kening moet worden gehouden met het ontbreken van gegevens omtrent
woonplaatsveranderingen en verhuizingen binnen de gemeenten van di-
verse personen. De naam van een bepaald persoon kan zo soms spoorloos
verdwijnen om bijvoorbeeld een aantal jaren later bij een volkstelling
weer op te duiken. Bij alfabetisch ingerichte registers is dikwijls binnen de
door de registers bepaalde periode wel de adreswijziging genoteerd,
maar niet de verhuisdatum. Tevens zij gewezen op een statisch element in
de bevolkingsregisters: verandering van beroep behoefde niet te worden
aangegeven. Vergelijking met het in trouwakten van de burgerlijke stand
vermelde beroep in Amsterdam leert dat hier opmerkelijke varianten
kunnen optreden. Juist de beroepsvermeldingen blijken in verschillende
plaatsen van verschillende kwaliteit. Ten slotte is het van belang te onder-
kennen welke samenlevingsvorm als registratie-eenheid gold: het gezin
of het huishouden (dus inclusief inwonend dienstpersoneel en verwan-
ten). Onderzoek in de Tilburgse bevolkingsregisters door A. Janssens
bracht aan het licht dat men er na 1900, maar vooral na 1910, meer en meer
toe overging (kern)gezinnen die in feite op één adres samenwoonden op
afzonderlijke bladen in te schrijven.

De mate van betrouwbaarheid van de informatie uit de dienstbodenre-
gisters is over het algemeen vergelijkbaar met die van de hoofdregisters.
Aan de hand van onderzoek door G. Welling in Amsterdam, Haarlem,
Delft en Nijmegen valt te concluderen, dat ook wat betreft de dienstboden
over het algemeen de oudere registers minder betrouwbaar zijn dan de
jongere. Een algemeen probleem is de onvolledigheid van gegevens. Dit
doet zich bijvoorbeeld voor, waar gegevens overgenomen zijn van kaar-
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ten naar een vastbladig systeem. Zo gaf men in Haarlem bij zo’n operatie
alleen de begindatum van de eerste registratie aan, alsmede de eindda-
tum van de laatste. De tussenliggende werden echter zonder datum ver-
meld. Daar het originele kaartsysteem niet meer voorhanden is, kan deze
lacune in de informatie niet meer opgevuld worden. Ook als men wil pro-
beren de gegevens van ‘dienstboden’ die zich uiteindelijk zelfstandig ves-
tigden op te zoeken in het hoofdregister kan men voor een akelige verras-
sing komen te staan: in Haarlem bijvoorbeeld kan men in het dienstbo-
denregister verwijzingen naar het hoofdregister en terug aantreffen,
zonder dat op een van beide plaatsen de voor het onderzoek belangrijke
data van de mutaties te vinden zijn.

De betrouwbaarheid van de instellingenregisters is dikwijls beter dan
die van de hoofdregisters. De naleving van de aangifteplicht was bij de in-
stellingen beter te controleren omdat de afstand tussen het bestuur en de
afzonderlijke bewoners veel kleiner was. Daarbij kwam het uiteraard wel
aan op de nauwgezetheid waarmee het desbetreffende bestuur een en an-
der afhandelde.

Ook in het geval van de militaire registers hangt de betrouwbaarheid
sterk af van het doen van aangifte van veranderingen door de betrokke-
nen en een correcte verwerking in de delen. Bovendien was van belang
een juiste samenwerking tussen de gemeentelijke en militaire autoritei-
ten, bijvoorbeeld ter voorkoming van een dubbele inschrijving. Ook blijkt,
dat het niet altijd duidelijk was welke gebouwen en categorieën van per-
soneel in aanmerking kwamen voor registratie in de militaire bevolkings-
registers40.
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3 v e r w i j z e n d e  n o t i t i e s

Vindplaatsen

Alle hier behandelde bevolkingsregisters vindt men in principe bij de ge-
meentelijke of streekarchiefdiensten. Voor gemeenten die geen eigen ar-
chiefdienst hebben of niet aangesloten zijn bij een streekarchiefdienst valt
het beheer van de registers onder de gemeentesecretaris. Ook de oude re-
gisters bevinden zich in zo’n geval meestal op de afdeling Bevolking. In
het verleden zijn vele registers verfilmd door de Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen (de kerk der Mormonen, gevestigd in Salt
Lake City (Utah), v.s.). Deze en andere films bevinden zich onder meer bij
het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag en soms ook bij de
Rijksarchieven. De oude instellingenregisters moesten volgens het kb van
31 maart 1936 (Stbl. 342) door de instelling aan de gemeente worden over-
gedragen. Hieraan is lang niet altijd strikt de hand gehouden. De militaire
bevolkingsregisters berusten in de gemeentearchieven van garnizoens-
plaatsen en marinehavens41.

Aanvullende bronnen

Bronnen betreffende de administratieve context van de
bevolkingsregistratie
Informatie over de administratieve achtergrond en de uitvoering van het
beleid kan men aantreffen in stukken betreffende de uitvoering van de al-
gemene tienjaarlijkse volkstellingen (kb ’s, circulaires van de Gouverneurs
en Commissarissen des Konings, gemeentelijke publikaties) en gemeente-
lijke politieverordeningen betreffende het doen van aangifte van woon-
plaatsverandering en verhuizing binnen de gemeente.

Bronnen die kunnen helpen bij de toetsing van de 
betrouwbaarheid van de bevolkingsregisters
De meest betrouwbare bronnen ter controle van de gegevens in de hoofd-
registers zijn de registers van de burgerlijke stand en (voor mannelijke in-
woners) de militieregisters. Controle is soms ook mogelijk met behulp
van de volkstellingsregisters, maar meestal zijn die van 1859 en later niet
meer aanwezig. In sommige gemeenten vindt men aparte registers van
vestiging en vertrek, met soms nog aanwezig de losse verklaringen van
woonplaatsverandering. Verder komen in aanmerking: de kohieren van
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de hoofdelijke omslag42 en eventueel gedrukte adresboekjes.
Omdat de dienstboden (en zij die als zodanig werden beschouwd) door

hun grote mobiliteit veelal enige malen opnieuw in de registers werden
ingeschreven zijn de gegevens van die personen op verschillende plaat-
sen te vinden en te vergelijken. Externe controle van de dienstbodenregis-
ters is soms mogelijk met behulp van verschillende fiscale bronnen.
Hierbij moet men denken aan registers voor de patentbelasting, de perso-
nele belasting, etcetera. Het probleem doet zich echter voor, dat de criteria
voor opname in dergelijke registers aanmerkelijk verschilden van die
voor opname in dienstbodenregisters. Het begrip ‘dienstbode’ werd bij-
voorbeeld in de wet op de personele belasting van 1896 veel beperkter
omschreven dan de vage criteria die men aanlegde voor opname in
dienstbodenregisters.

Controlemogelijkheden voor de betrouwbaarheid van de instellingen-
registers bieden met name de andere vormen van bewonersregistratie die
door de meeste instellingen werden bijgehouden in de vorm van stam-
boeken, inschrijvingsregisters, patiëntenregistraties, etcetera.

Bijzondere controlemogelijkheden voor de betrouwbaarheid van de
militaire registers bieden de stamboeken van de regimenten in het archief
van het Ministerie van Oorlog, aanwezig in het Algemeen Rijksarchief te
Den Haag43 en gedrukte naam- en ranglijsten der officieren.
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B.J. Kam, Meretrix en Medicus. Een onderzoek naar de invloed van de 
geneeskundige visitatie op handel en wandel van Zwolse publieke 
vrouwen tussen 1876 en 1900 (Nijmegen 1983).

Voorbeelden van het gebruik van de bevolkingsregisters in gezinshisto-
risch en verwant demografisch onderzoek vindt men in:
A.L. Heldens, ‘Demografische aantekeningen over de Bredase bevolking 

omstreeks 1860’, Jaarboek van de geschied- en oudheidkundige kring 
van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ xv (1962) 187-272.

Th. Engelen en H. Hillebrand, ‘Vruchtbaarheid in verandering. Een 
gezinsreconstructie in Breda, 1850-1940’, Tijdschrift voor Sociale 
Geschiedenis 11 (1985) 248-289.

F. de Haan en D. Stam, Jonge dochters en oude vrijsters. Ongehuwde vrouwen 
in Haarlem in de eerste helft van de negentiende eeuw (Haarlem, 
1986); zie ook

– – ‘Zelfstandige zusters of afhankelijke tantes. Aspecten van het 
leven van ongehuwde vrouwen in de eerste helft van de 
negentiende eeuw’, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 8 (1987)
99-124.

Chr. Gordon, The ‘bevolkingsregisters’ and their use in analysing the 
co-residential behaviour of the elderly; nidi report no. 9 (Den Haag 
1989).

C.G.W.P. van der Heijden, ‘Gezin en huishouden in Oost-Brabant 
1850-1900’, in: G.J.M. van den Brink, A.M.D. van der Veen en 
A.M. van der Woude (red.), Werk, kerk en bed. Demografische 
ontwikkelingen in oostelijk Noord-Brabant (’s-Hertogenbosch 1989).

J. Dorsman en M. Stavenuiter, ‘Vrijgezelle vrouwen in Amsterdam in de 
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tweede helft van de 19e eeuw’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 
16 (1990) 154-181.

M. Schrover en P. Vuijst, ‘Familiereconstructies en bevolkingsregister’, in:
Hoe krijg ik mijn bronnen aan de praat? Ideeën voor een geschied-
schrijving van onderaf (Utrecht 1990).

A. Janssens, Family and social change. The household as process in an 
industrializing context. Tilburg 1840-1920 (Nijmegen 1991). Zie ook:

– – ‘Huishoudens en produktie: thuiswevers en fabrieksarbeiders in 
Tilburg in de negentiende eeuw’, in: G.J.M. van den Brink, 
A.M.D. van der Veen en A.M. van der Woude (red.), Werk, kerk en
bed. Demografische ontwikkelingen in oostelijk Noord-Brabant
(’s-Hertogenbosch 1989).

F. van Poppel, Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van 
de 19e en vroeg-20e eeuw (Wageningen 1992; met name hoofdstuk ix:
‘Verweduwing en hertrouw in Den Haag’).

M. Stavenuiter, Verzorgd of zelfstandig. Ouderen en de levensloop in 
Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw (Groningen 
1993).

Migratie-onderzoek op basis van de bevolkingsregisters werd verricht door:
H. de Vries, Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland 

(1878-1895) (Wageningen 1971).
H. van Dijk, Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving

(Schiedam, 1976).
P. Kooy, Groningen 1870-1914. Sociale veranderingen en economische 

ontwikkeling in een regionaal centrum (Groningen 1986).
F. van Besouw, ‘Migratie tussen Utrecht en Jutphaas, 1850-1900’ (Niet

uitgegeven doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht 1988;
aanwezig in de Universiteitsbibliotheek aldaar).

A. Knotter, Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam 
in de tweede helft van de negentiende eeuw (Amsterdam/Zwolle 
1991; met name bijlage 11).

Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling is het levenslooponderzoek. Zie daar-
over:
J. Kok, ‘Collectieve strategie en individuele levensloop’, in: M. Baud en 

Th. Engelen, Samen wonen, samen werken? Vijf essays over de 
geschiedenis van arbeid en gezin (Hilversum 1994) 97-121.

Speciaal voor het gebruik van de dienstbodenregisters kunnen de volgen-
de studies worden genoemd:
W.G. Heeres, e.a. ‘Dienstboden te Delft rond de eeuwwisseling. Verslag 
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van een doctoraalwerkgroep economische en sociale 
geschiedenis’ (Niet uitgegeven, Universiteit van Amsterdam 
1981; aanwezig in de Universiteitsbibliotheek aldaar).

G.M. Welling, ‘Dienstboden geregistreerd. Een onderzoek naar de 
dienstbodenregisters van Haarlem en Delft 1891-1909’ (Niet 
uitgegeven doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam 1982;
aanwezig in de Universiteitsbibliotheek aldaar).

A.M. van der Woude, ‘De trek van alleenlopenden naar Eindhoven tussen
1865 en 1920’, in: G.J.M. van den Brink, A.M.D. van der Veen en A.M. van 

der Woude (red.), Werk, kerk en bed. Demografische ontwikkelingen 
in oostelijk Noord-Brabant (’s-Hertogenbosch 1989).
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4 m o g e l i j k e  g e b r u i k s w i j z e n  i n  
h i s t o r i s c h  o n d e r z o e k

Themata

Bovenstaand overzicht van het gebruik van de bevolkingsregisters als
bron geeft voldoende aanknopingspunten voor mogelijke andere ge-
bruikswijzen. In het algemeen zijn zij een onmisbare bron voor onderzoek
naar personen en hun sociale, demografische en verwantschapsrelaties.
Te noemen vallen familie-historisch, biografisch en prosopografisch on-
derzoek; onderzoek naar de geschiedenis van huizen en hun bewoners;
demografisch onderzoek inzake onder andere migratie, gezinsvorming
en -grootte; onderzoek naar sociale geledingen naar beroep, wijk, gods-
dienstige gezindte; onderzoek naar bijzondere groepen als prostituées,
dienstpersoneel, krankzinnigen, gevangenen en de garnizoensbevolking
(met name van beroepsmilitairen).

Combinatie en verrijking van de informatie

Enkele voor de hand liggende aanvullingen op de bevolkingsregisters lijken
aanwezig in de registers van de burgerlijke stand, militieregisters, reis- en
verblijfpasregisters van de politie, belastingregisters (patentbelasting en
gemeentelijke hoofdelijke omslag, memories van successie), kadastrale
registers, notariële akten, kohieren van het dienstbodengeld, stamboeken
van landbouwkoloniën, registers van huizen van bewaring en gevange-
nissen, en andere op naam gestelde vormen van registratie.
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n o t e n

Deze bijdragen betreffen de hoofdregisters (H.D. Wessels), de instellingsregis-
ters (F.W.J. Scholten), de militaire registers (J. Tabak) en de dienstbodenregis-
ters (G.M. Welling). Bij de opstelling van dit broncommentaar is geprofiteerd
van kanttekeningen en suggesties door mw. A.A.P.O. Janssens, mw. F. Koorn,
A.J.M. den Teuling en mw. B.M.A. de Vries.
De eerste van een reeks tellingen die tot en met 1970 om de tien jaar plaatsvon-
den. Voor een nauwkeurig overzicht van de negentiende eeuwse tellingen zie:
Geschiedenis van de Statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden; uitgegeven door
het Centraal Bureau voor de Statistiek ('s-Gravanhage 1902) 61 e.v.
Ibidem, 62.
J.L. Lentz, De bevolkingsboekhouding (Zwolle 1936) 13.
Ibidem, 18; D.B. Gohres en F.A. Helmstrijd, De bevolkingsboekhouding. De Wet
van 17 april (Stbl. 67) tot vaststelling van bepalingen betreffende het houden van be-
volkingsregisters en het Besluit bevolkingsboekhouding (Stbl. 1936, NR 342) (Alphen
aan den Rijn 1936) 23: Besluit Prov. St. 16 juli 1845 (goedgekeurd bij kb 13 ok-
tober 1845, no. 58).
Op dit Reglement werd wel degelijk toegezien. In de gemeente Katwijk bijvoor-
beeld werden in februari 1846 ‘Registers van inwoners’ samengesteld, die de
basis vormden voor wijksgewijs ingedeelde bevolkingsregisters, die tamelijk
nauwgezet werden bijgehouden tot en met het jaar 1849. Archief Gemeente
Katwijk, inv. nrs. 1311-1313.
Vergelijk onder andere H. van Dijk, Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een ste-
delijke samenleving (Schiedam, 1976) 425.
ara (2e afd.) Arch. Biza, 8e afd. (=tot 1857:1e afd.) Statistiek, inv. nr. 1, minuut
uitgaande brief 27 oktober 1849 nr. 3.
Geschiedenis van de Statistiek, 10.
ara, Arch. Kabinet des Konings 1339 (relativa bij kb 3-11-1861).
J.L. Lentz, a.w., 19.
Geschiedenis van de Statistiek, 63, noot 1.
Deze mogelijkheid werd overgenomen in het kb van 27 juli 1887 S. 141, art. 30.
In de Gemeentestem van 3 september 1921, no. 3649 geeft de auteur van een se-
rie artikelen over de bevolkingsboekhouding als zijn mening dat de verblijfs-
registers nagenoeg nergens gehouden werden.
ara, Arch. Kabinet des Konings 1841 (relativa bij kb 5-5-1870).
Arresten van de Hoge Raad te ’s-Gravenhage van 13 januari 1879 en 22 no-
vember 1886 vermeld in o.a. de Gemeentestem no. 1425, 1435 en 1838. Zie onder
andere Geschiedenis van de Statistiek, 72 en de Gemeentestem van 25 december
1920 no. 3613, p. 1.
J.L. Lentz, a.w., 20-21; D.B. Gohres en F.A. Helmstrijd, a.w., 30-37.
Als voorbeeld kan dienen de Bredase politieverordening van 18 juli 1850: de
gezinshoofden dienden aangifte te doen van vestiging of inwoning binnen 14
dagen bij de commissaris van politie en wel onder overlegging van een ge-
tuigschrift afgegeven door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats.
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Vervolgens werd de aangifte in de vergadering van b. en w. behandeld. Ver-
anderingen binnen de gemeente zelf dienden binnen acht dagen aangegeven
te worden bij de gemeentesecretarie. De Bredase politieverordeningen van
1864 en 1894 spreken alleen van verplichte aangifte ten gemeentehuize binnen
één maand.
Niet altijd werden de nieuwe registers aangelegd per tien jaren: men volstond
soms ook met het bijwerken van het oude register dat vervolgens opnieuw
voor tien jaren bijgehouden werd.
Deze laatste schreef de vertrokkenen ambtshalve af drie maanden na het ver-
sturen van het duplicaat-getuigschrift of binnen die tijd indien eerder van een
gemeente het bericht van vestiging onder afgifte van het getuigschrift werd
ontvangen. (kb van 3 november 1861, Stbl. 94 art. 14-17; kb van 27 juli 1887,
Stbl. 140 art. 14-17).
Zo werd een landelijke maatregel tot het aanleggen van een gemeentelijk re-
gister van afgegeven duplicaat-getuigschriften niet aangegeven: zie H.G.
Hartman, Bestuur en administratie der gemeenten in Nederland ('s-Gravenhage
1891) 288; zie ook De Gemeentestem van 10 september 1921, nr. 3650 p. 1 en 17
september 1921, nr. 3651 p. 1).
W.G. Heeres, e.a. ‘Dienstboden te Delft rond de eeuwwisseling. Verslag van
een doctoraalwerkgroep economische en sociale geschiedenis’ (Niet uitgege-
ven, Universiteit van Amsterdam 1981) 4-5; G.M. Welling, ‘Dienstboden gere-
gistreerd. Een onderzoek naar de dienstbodenregisters van Haarlem en Delft
1891-1909’ (Niet uitgegeven doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam 1982)
14-18.
Onder meer aanwezig bij de gemeente Katwijk.
Aanwezig in het Gemeentearchief van Amsterdam.
Onder meer aanwezig in Amsterdam en Deventer.
kb van 3 november 1861, Stbl. 94 art. 28 en 29; kb van 27 juli 1887, Stbl. 140 art.
28 en 29.
Zie M. Jongejan, ‘Weeldeboden en werkboden. Huispersoneel in Goes in de
achttiende en het begin van de negentiende eeuw’ (Niet uitgegeven doctoraal-
scriptie Erasmusuniversiteit Rotterdam, 1984) 20-29. Zie ook: Idem, ‘Dienst-
boden in de Zeeuwse steden 1650-1800’, Spiegel Historiael xix (1984) 214-221.
In 1850 reeds wees de gouverneur van Noord-Brabant de Brabantse steden en
gemeenten op de wenselijkheid van het aanleggen van zo’n bijregister. Hierbij
diende verwezen te worden naar het registerblad van het gezin bij hetwelk de
dienstbode (etcetera) inwoonden. Circulaire van 19 februari 1850 a no. 22 afd.
Policie, Provinciaal Blad van Noord-Brabant over 1850 nr. 27.
G.M. Welling, a.w., 63.
J.A. Klasens, De bijhouding van het bevolkingsregister hoofdzakelijk in de kleinere
gemeente (Heusden z.j.) 74.
Zie M. Jongejan, a.w., 1-10.
Zo worden in Assen uitdrukkelijk de kostgangers in deze registers vermeld.
Studenten, schuitenjagers, luitenants der artillerie kan men moeilijk beschou-
wen als dienstpersoneel; toch werden ze in Delft geregistreerd in het dienstbo-
denregister. Tot 1900 werd in Haarlem het dienstbodenregister gebruikt voor
de officiële registratie van publieke vrouwen.
Het ‘dienstbodenregister’ is onder vele namen bekend, onder andere: ‘register
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van dienst- en werkboden’; ‘register van dienstboden en knechts’; ‘register
van alleenlopenden’; ‘register van dienstboden, doorgehaalden en gestichts-
bewoners’.
Het oudst bekende dienstbodenregister stamt uit 1825 uit Berlicum, Noord-
Brabant. Dit is slechts voor één jaar. Doorlopende reeksen beginnen in Berken-
woude, Zuid-Holland in 1848.
Tot 1952 in Zuid- en Noord-Schermer.
‘Informatieblad Stamboeken van Militairen’. Uitgave Algemeen Rijksarchief,
Tweede Afdeling. Den Haag, z.j. De stamboeken zijn per (leger)onderdeel op-
gemaakt en bevatten veelal summiere persoonlijke gegevens, voornamelijk
over de afkomst. Van belang bij onderzoek in deze stamboeken is te weten bij
welk onderdeel iemand gediend heeft. Zie ook J.A.A. Bervoets, ‘De registratie
van militairen in Nederland en haar weerslag in de archieven, berustend in
het Algemeen Rijksarchief’, Gens Nostra xxvii (1972), 368-375 en J.P.C.M. van
Hoof, ‘Enkele richtlijnen voor het verrichten van genealogisch onderzoek naar
militairen, behoord hebbende tot de Nederlandse troepen te land’, Gens Nostra
xxxix (1984) 249-263. Van nut bij het onderzoek kan zijn H. Ringoir, Vredesgar-
nizoenen (Den Haag 1980), waarin per regiment de opeenvolgende garnizoens-
plaatsen vermeld worden.
Opmerkelijk hierbij is de bepaling in art. 5 van dit kb: ‘Bij verandering van
stand- of ligplaats kan het register, de opgaven behelzende der manschappen
die van stand- of ligplaats veranderen, door het bestuur der gemeente, welke
zij verlaten, ter beschikking worden gesteld van den kommanderenden offi-
cier ter overbrenging op de nieuwe stand- of ligplaats’.
Toelichting op het kb van 23 september 1877 (Stbl. 185) in: Luttenberg’s chrono-
logische verzameling, dl. 1876-1880, 214-218; Brief van de Minister van Binnen-
landse Zaken d.d. 28 september 1877, in: Bijvoegsel, 1877, 473-478.
Brief van de Minister van Oorlog d.d. 2 juni 1897, in: Luttenberg’s chronologische
verzameling, dl. 1896-1900, 196-197; H.G. Hartman, Bevolkingsregisters vermeer-
derd met voorschriften nopens de bevolkingsstatistiek (Goes, 1904) 26.
A. C. Meijer, ‘De negentiende-eeuwse “papieren mensch”. Een onderzoek naar
het Amsterdams bevolkingsregister als bron voor historici’, Nederlands Archie-
venblad 87 (1983) 390.
Zie hiervoor: Brief van de Minister van Binnelandse Zaken d.d. 28 september
1877, in: Bijvoegsel, 1877, 473-478; idem, 22 oktober 1881, in: Luttenberg’s chro-
nologische verzameling, dl. 1881-1885, 219-221; Brief van de Minister van Oorlog
d.d. 2 juni 1897, in: Luttenberg’s chronologische verzameling, dl. 1896-1900, 196-197.
De indruk bestaat, dat niet alle registers meer aanwezig zijn. Te Deventer ont-
breken bijvoorbeeld de delen na 1877. Art. 138 van het kb van 31 maart 1936
(Stbl. 342) bepaalde namelijk dat voor 31 december 1940 de registers in origi-
neel of in afschrift ingeleverd moesten worden bij de gemeentebesturen, voor-
zover dit nog niet gedaan was. Ook kan in dit verband nog verwezen worden
naar art. 5 van het kb van 1 februari 1862 (Stbl. 20), dat de mogelijkheid open-
de om de registers mee te geven aan de commandanten in geval van verande-
ring van garnizoensplaats.
Zie P.M.M. Klep, A. Lansink en W. van Mulken, De kohieren van de gemeentelij-
ke hoofdelijke omslag 1851-1922 (Arnhem-Nijmegen, 1982) Broncommentaren i.
Zie noot 35.
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b i j l a g e
Overzicht van de Koninklijke Besluiten die geheel of ten dele 
betrekking hebben op de inrichting en het bijhouden van de 
verschillende bevolkingsregisters

kb 22 december 1849 (Stbl. 64) ‘voorschriften omtrent het aanleggen van 
bevolkingsregisters in elke gemeente.’
Van toepassing werden verklaard de artikelen 6, 8, 11, 14 -18 van het 
kb van 23 oktober 1849 (Stbl. 56) (voorschriften inzake de derde alge-
mene volkstelling).

kb 3 november 1861 (Stbl. 94) ‘omtrent het vernieuwen en bijhouden der
bevolkingsregisters’.
Onder intrekking van het kb van 1849.

kb 3 november 1861 (Stbl. 95) ‘regelende de verplichting tot het doen van
aangifte voor de bevolkingsregisters’.

kb 1 februari 1862 (Stbl. 20) ‘regelende de inschrijving in de bevolkingsre-
gisters van de daarbij bedoelde personen behoorende tot de zee- en 
landmagt’.
Wijziging van de besluiten van 1861.

kb 10 april 1862 (Stbl. 40) ‘inschrijving in het bevolkingsregister van de
bevolking der aan het Rijk behorende gestichten te Ommerschans en
te Veenhuizen’.
Uitzondering op de toepassing van de besluiten van 1861 op die ge-
stichten.

kb 5 mei 1870 (Stbl. 73).
Aanvulling en wijziging van de kb ’s van 1861 (Stbl. 94 en 95).

kb 10 juni 1870 (Stbl. 90).
Aanvulling van het kb 1 februari 1862 (Stbl. 20).

kb 23 september 1877 (Stbl. 185) ‘tot regeling der inschrijving in registers 
van personen, zamenwonende in gebouwen of schepen, onder be-
stuur of toezigt van het openbaar gezag’.
Bij dit kb werden ingetrokken de kb ’s van 1862 (Stbl. 20 en 40) en van
1870 (Stbl. 90). De kb ’s van 3 november 1861 (Stbl. 94 en 95) en van 5 mei
1870 (Stbl. 73) waren ter zake niet langer van toepassing.

kb 30 december 1886 (Stbl. 252).
Wijziging en aanvulling van kb 23 september 1877 (Stbl. 185). De kb ’s 
van 3 november 1861 (Stbl. 94 en 95) en van 5 mei 1870 (Stbl. 73) wa-
ren ter zake niet langer van toepassing.

kb 27 juli 1887 (Stbl. 140) ‘voorschriften betreffende het houden van be-
volkingsregisters’. 
Intrekking van de kb ’s van 1861 (Stbl. 94) en van 5 mei 1870 (Stbl. 73).

kb 27 juli 1887 (Stbl. 141) ‘voorschriften regelende de verplichting der in-
gezetenen tot het doen van aangifte voor de bevolkingsregisters’.
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Intrekking van de kb ’s van 1861 (Stbl. 95) en van 5 mei 1870 (Stbl. 73).
kb 27 juli 1887 (Stbl. 142) ‘tot regeling der inschrijving in registers van per-

sonen, samenwonend in gebouwen of schepen, staande onder be-
stuur of toezicht van Rijkswege’.
Intrekking van de kb ’s van 1877 (Stbl. 185) en van 1886 (Stbl. 252).

kb 12 februari 1889 (Stbl. 32).
Aanvulling van kb ’s 1887 (Stbl. 140 en 142).

kb 14 februari 1890 (Stbl. 24).
Bepalingen houdende nadere wijziging van het kb van 27 juli 1887
(Stbl. 142).

kb 29 maart 1899 (Stbl. 89).
Wijziging van het kb van 1887 (Stbl. 142); intrekking van het kb 14 fe-
bruari 1890 (Stbl. 24).

kb 3 oktober 1899 (Stbl. 210).
Wijziging van kb 27 juli 1887 (Stbl. 140).

kb 3 oktober 1899 (Stbl. 211).
Wijziging van kb 27 juli 1887 (Stbl. 142).

kb 3 november 1916 (Stbl. 493).
Aanvulling van het kb van 1887 (Stbl. 140), sedert gewijzigd onder
andere ten aanzien van personen samenwonende in gestichten en
dergelijke.

kb 12 juli 1917 (Stbl. 486).
Nieuwe wijziging van kb 27 juli 1887 (Stbl. 142).

kb 11 augustus 1920 (Stbl. 698) ‘tot vaststelling van voorschriften omtrent
het houden van bevolkingsregisters’.
Intrekking van de (reeds gewijzigde) kb ’s van 1887 (Stbl. 140 en 142).

kb 11 augustus 1920 (Stbl. 699).
Wijziging van het kb van 1887 (Stbl. 141).

kb 12 december 1922 (Stbl. 670) ‘tot vaststelling van voorschriften omtrent
het houden van bevolkingsregisters’.

kb 31 maart 1936 (Stbl. 342).
Verplichte invoering van de losbladige persoonskaarten.




