BEVOLKINGSREGISTRATIE, ca. 1826 - ca. 1940
Bevolkingsregisters zijn dynamisch. De registratie heeft immers betrekking op het persoonlijke
levenspad waarin telkens dingen wijzigen, zoals gezinssamenstelling, de bewoners per woning,
verhuizingen, nationaliteiten, beroepen etc.
De soorten registers
► Wijkregisters, ca. 1826 – 1862
Deze registers zijn in 1828 opgemaakt omdat in dat jaar de eerste algemene volkstelling
werd gehouden (later waren er nog volkstellingen in 1839, 1850 en 1909). Er werd
geregistreerd wie op een bepaald moment op een bepaald adres woonde.In de wijkregisters
van Schiedam werden verhuizingen al vanaf het eerste begin opgenomen. Dit was niet in
elke gemeente het geval. Wijkregisters zijn wel minder volledig dan de latere
bevolkingsregisters.
In 1850 werden de registers officieel. De inschrijving bleef straatsgewijs tot 1862.
► Bevolkingsregisters, 1862 – ca. 1918
Vanaf 1862 werd niet meer op adres geregistreerd, maar op naam van het gezinshoofd. Op
één blad kunnen meerdere gezinnen voor komen met dezelfde naam. Van alle gezinsleden
en eventuele inwonenden zijn de namen en voornamen opgenomen, evenals gegevens als
geslacht, geboorteplaats- en datum, religie, relatie tot het gezinshoofd, beroep,
huwelijksdatum, data van vestiging in en vertrek uit de gemeente (ingekomen uit,
vertrokken naar), overlijden.
Van de inwoners van gestichten, en van dienstboden en werklieden zijn in de periode 18501918 in de gemeenten Schiedam en Kethel en Spaland ook aparte registers aangelegd
Tot ongeveer 1890 bestaat het adres uit een wijkletter en een nummer. Pas later nummerde men de huizen
per straat. Via het register Kooijman kunt u de wijkaanduiding omzetten naar straat / huisnummer. Register
Kooijman

► Gezinskaarten, ca. 1918 - 1939
In deze periode komen er op één blad niet meer verschillende gezinnen met dezelfde naam
voor. Ieder gezinshoofd had een persoonlijke kaart. Op de gezinskaart kunt u, net als in de
bevolkingsregisters, de samenstelling van het gezin en de persoonlijke gegevens van
afzonderlijke gezinsleden vinden.
► Persoonskaarten, ca. 1939 tot 1994
Vanaf 1938 werd het systeem van gezinskaarten vervangen door ‘persoonskaarten’. Zo’n
kaart was persoonsgebonden. De kaart werd aangelegd bij de geboorte (in een bepaalde
gemeente) en voorzien van registraties en mutaties tot het moment van overlijden. Bij
overlijden werd de persoonskaart uit het Persoonsregister gelicht en naar het Centraal
Bureau voor Genealogie gezonden.
De gegevens op de persoonskaart zijn niet openbaar zolang betrokkene in leven is. Na overlijden kan een
afschrift van de persoonskaart bij het Centraal Bureau voor Genealogie worden opgevraagd.

► GBA, vanaf 1994
Vanaf 1994 geschiedt de bevolkingsregistratie nog uitsluitend gedigitaliseerd in de
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

►

Belangrijk te weten
Doorhalingen
Het doorhalen van gegevens in de bevolkingsregistratie geeft geen verschrijvingen aan maar
moet worden gezien als wijzigingen. Bij verhuizing of bij overlijden werden aantekeningen
die daardoor achterhaald waren doorgehaald.
Fouten in de bevolkingsregistratie
Het is raadzaam om de juistheid van gegevens te controleren via de registers van de
burgerlijke stand (authentieke akten). Fouten in de registratie zijn het gevolg van gebrek aan
controle op de inschrijving.
Afkortingen
Voor de verklaring van afkortingen die voor kunnen komen in de bevolkingsregistratie is een
andere informatiefolder beschikbaar: Lijst met afkortingen bevolkingsregistratie
Digitaal in SchiedamGen en op microfiche in de studiezaal beschikbaar
•
•
•
•
•

Schiedam
ca. 1828 - ca. 1940
Kethel en Spaland
1846 - ca. 1939
Oud- en Nieuw-Mathenesse
tot 1874
Nieuwland, Kortand en ’s-Graveland
tot 1855
In SchiedamGen kunt u niet op naam zoeken, maar moet u de scans doorbladeren. In de studiezaal zijn
alfabetische indexen (klappers) op de microfiches beschikbaar

De inhoud van de kolommen op de gezinskaarten
Op de gezinskaarten werden de gegevens (als bij de eerdere bevolkingsregistratie) in 18 of 20
kolommen genoteerd. Op de kaart is echter niet aangegeven welke informatie elke
afzonderlijke kolom bevat. De kolomindeling is als volgt:
20-koloms kaart
1.
volgnummer
2.
familienaam
3.
voorna(a)m(en)
4.
geslacht
5.
relatie tot het gezinshoofd
6.
geboortedatum
7.
geboorteplaats
8.
burgerlijke staat
9.
veranderingen in de burgerlijke staat
10. gezindte
11. nationaliteit
12. beroep
13. uitoefening van het beroep ja/nee
15. datum inschrijving in de gemeente Schiedam
16. vorige woonplaats
17. datum uitschrijving uit de gemeente
Schiedam
18. waarheen vertrokken
19. datum van overlijden
20. opmerkingen

18-koloms kaart
1.
volgnummer
2.
datering inschrijving
3.
familienaam
4.
voorna(a)m(en)
5.
geslacht
6.
relatie tot het gezinshoofd
7.
geboortedatum
8.
geboorteplaats
9.
burgerlijke staat
10. veranderingen in de burgerlijke staat en datering
11. gezindte
12. beroep
13. datum inschrijving in de gemeente Schiedam
14. vorige woonplaats
15. datum uitschrijving uit de gemeente
Schiedam
16. waarheen vertrokken
17. datum van overlijden
18. opmerkingen

