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 HAAGS BEVOLKINGSREGISTER  1913 - 1939,  gezinskaarten 
 

betekenis van de kolommen 
   
 

Een deel van de gezinskaarten bevat genummerde kolommen. De nummers hebben de volgende betekenis: 
 

Kaarten met 17 kolommen:   

 
 1 datum van inschrijving te ‘s-Gravenhage  

 2 achternaam  

 3 voornamen  

 4 geslacht  

 5 relatie tot het gezinshoofd (vrw = echtgenote, z(n) = zoon, d = dochter)  

 6 geboortedatum  

 7 geboorteplaats  

 8 burgerlijke staat bij inschrijving (H = gehuwd, O = ongehuwd, W = weduw(e)/naar, 

   S = gescheiden, T = gescheiden van tafel en bed)

 9 datum van verandering van burgerlijke staat (datum van huwelijk of echtscheiding) 

 10 kerkgenootschap  

 11 beroep of ambt (H = hoofd, O = ondergeschikte) 

 12 datum van vestiging te ‘s-Gravenhage  

 13 vorige woonplaats  

 14 datum van vertrek uit ‘s-Gravenhage  

 15 plaats waarheen de persoon is uitgeschreven  

 16 datum van overlijden  (zonder vermelding van een plaatsnaam wil zeggen: te ‘s-Gravenhage)  

 17 nationaliteit en overige aantekeningen  

    

Kaarten met 20 kolommen: 

 
 1 volgummer 

 2 achternaam 

 3 voornamen 

 4 geslacht 

 5 relatie tot het gezinshoofd (vrw = echtgenote, z(n) = zoon, d = dochter) 

 6 geboortedatum 

 7 geboorteplaats 

 8 burgerlijke staat bij inschrijving (H = gehuwd, O = ongehuwd, W = weduw(e)/naar, 

   S = gescheiden, T = gescheiden van tafel en bed) 

 9 datum van verandering van burgerlijke staat (datum van huwelijk of echtscheiding) 

 10 kerkgenootschap of godsdienstige vereniging 

 11 nationaliteit 

 12 ambt, beroep, bedrijf bij inschrijving  (H = hoofd, O = ondergeschikte) 

 13 ambt, beroep of bedrijf gewijzigd 

 14 adres(sen) te ‘s-Gravenhage 

 15 datum van inschrijving te ‘s-Gravenhage 

 16 vorige woonplaats 

 17 datum van uitschrijving uit ‘s-Gravenhage 

 18 plaats waarheen de persoon is uitgeschreven  

 19 datum van overlijden  (zonder vermelding van een plaatsnaam wil zeggen: te ‘s-Gravenhage)  

 20 aanmerkingen / aantekeningen  (zoals b.v. nationaliteit) 

NB. Kolom 20 bevat vaak een adres. Dit betreft nooit een adres te ‘s-Gravenhage, maar altijd het 

adres in de stad of het dorp waar de persoon naartoe vertrokken is. 
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