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Overzicht met uitleg van de velden 
 
 

 

 
 
 

Kolom Naam van kolom Uitleg 
A ID identificatie van record 

B Archiefvormer De organisatie die archiefstukken heeft gevormd, bijeengebracht en beheerd 

C Archiefnummer Het unieke identificatienummer door het Gemeentearchief Ede (de archiefbe-
herende instelling/ archiefvormer) toegekend aan het archief (verzameling do-
cumenten) 

D Titel van archief De unieke naam van het archief door het Gemeentearchief Ede (de archiefbe-
herende instelling/ archiefvormer) toegekend aan het archief (verzameling do-
cumenten) 

E dorp De naam door het Gemeentearchief Ede (de archiefbeherende instelling/ ar-
chiefvormer) toegekend aan het archief (verzameling documenten) 

F buurt Plaats van het pand 

G volgnummer der  
inschrijving 

Bij de volkstelling van 1849 werd aan ieder hoofd van een gezin een 
inschrijfbiljet overhandigd. Woonden op dat adres niet tot het gezin behorende 
personen, dan krijgen zij een afzonderlijk biljet en werden als afzonderlijk 
huisgezin beschouwd.   

H huisnummer Huisnummer dat op de lijst staat 

I Achternaam De achternaam van de 

J Voornaam De voornaam van de inwoner 

K Tussenvoegsel Het tussenvoegsel van de 

L Geslacht Man of vrouw 

M leeftijd De leeftijd op 1849. 
Omdat bij eerdere vollkstellingen gebleken was dat de opgegeven leeftijden van 
vooral vrouwen nogal onnauwkeurig waren, werd in 1849 besloten naar het 
geboortejaar te vragen.  

N Soort verblijf De overheid wilde onderscheid hebben in de vaste inwoners en doorreizende 
personen. Hiervoor moest bij de registratie de volgende verdeling worden 
gemaakt: 
 
• gewoon verblijvende: zij die vast in de gemeente en op het adres woonden 
• tijdelijk verblijvende: zij die niet vast in de gemeente woonden, maar er wel 
langer dan een maand verbleven 
• doortrekkende: personen die niet langer dan een maand in de gemeente 
verbleven  

O Burgerlijke staat 
 

P geboorteplaats De plaats waar de bewoner geboren is 

Q godsdienst 
 

R beroep 
 

S bijzonderheden Diverse informatie over de bewoners 

 
 


