
Bewoners van huizen 
 
Zie voor informatie over bewoners ook de handleiding Zoeken naar personen. 
 
Bewoners van huizen zijn niet altijd de eigenaren ervan. De belangrijkste bron voor gegevens over 
bewoners na 1811 is het bevolkingsregister. Hierin werden ingezetenen tot 1892 op adres 
ingeschreven, eerste op wijk- en huisnummer, vanaf 1876 op straatnaam en huisnummer. Hierin 
staan dus per woning de opeenvolgende bewoners. Vanaf 1892 werden ingezetenen alfabetisch op 
achternaam van de hoofdbewoner ingeschreven en wordt het woonadres in een aparte kolom 
vermeld.  
 
Ook in de akten van de burgerlijke stand worden de adressen van geboren of overleden personen 
vermeld. Deze adressen zijn echter nog niet in de index op de burgerlijke stand opgenomen, deze 
akten zijn alleen op naam te doorzoeken. Hiermee kan wel gekeken worden of de eigenaar het pand 
zelf bewoonde.  
Voor 1811 geven trouw- en begraafboeken informatie over het woonadres, hierin wordt echter 
alleen de straat en soms een huisnaam vermeld. De adressen in trouwboeken geven meestal het 
ouderlijk huis waaruit zij trouwden. 
 
Een aantal belastingen werden in het verleden eenmalig geheven onder ingezetenen met een 
vermelding van hun woonadres. Deze registers zijn echter meestal alleen voor Delft bewaard, zie ook 
het overzicht per plaats: 
- Haardstedengeld 1600, een belasting op het aantal haardsteden per woning, waarin ook veel oude 
huisnamen vermeld worden. 
- Personele Quotisatie 1690 en 1745, belasting op vermogen, hierin zijn dus alleen meer welgestelde 
bewoners te vinden. 
- Familiegeld 1680 en 1715, belasting op vermogen. 
- Impost 1749,  een verbruiksbelasting (het noordelijkste stadsdeel van Delft met 
verpondingsnummers 1-700 ontbreekt hierin). 
- Belastingen op consumptiegoederen, zoals wijn, zout en zeep. 
 
Enkele andere heffingen werd huis aan huis bij de bewoners geheven, zoals het lantaarn- en 
emmergeld en het wacht- en tuchtgeld (ter bekostiging van politietaken) in de jaren 1807-1811, dat 
deels voor de eerder genoemde in de plaats kwam.  
Gegevens over bewoners zijn verder te vinden in de ledenadministratie van de Hervormde Kerk, in 
Delft met name ook in de straatgewijze ‘predikantenboekjes’ (die maar ten dele bewaard zijn 
gebleven). Ze waren waarschijnlijk een afschrift van de bevolkingsadministratie van de wijkmeesters 
die in Delft geheel verloren is gegaan.  
 


