
Overzicht bevolkingstellingen en bevolkingsregisters  
 van de stad Mechelen 

 
 
Gemeente Periode Toegangen Bewaarplaats 
Mechelen1 1796  STADSARCHIEF 

 18032  STADSARCHIEF 

 18043  STADSARCHIEF 

 18084  STADSARCHIEF 

 1813  STADSARCHIEF 

 1814  STADSARCHIEF 

 1818  STADSARCHIEF 

 1821  STADSARCHIEF 

 1825  STADSARCHIEF 

 1829  STADSARCHIEF 

 1840  STADSARCHIEF 

                                                           
1 Voor de registers van de tellingen van 1856, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930 en 1947 is er een classeur waarin per straat aangegeven staat in 
welk register ze terug te vinden zijn. 
Naast de eigenlijke bevolkingsregisters zijn er voor Mechelen onder meer ook nog volgende archiefstukken die van belang kunnen zijn:  
- Bevolkingsregisters van vreemdelingen. 1856-1908. 2 registers  
- Bevolkingsregister van niet-Mechelse militairen. 1920-1922. 1 register (bevat heel weinig gegevens) 
- Hulpregisters van de dienstboden en werklieden. 1894-1901. 4 registers (tussen 1856 en 1901 diende men dienstboden en werklieden apart te 
registreren, daarvóór en daarna zijn deze in principe in de eigenlijke bevolkingsregisters te vinden. Deze 4 registers zijn licht beschadigd. 
- Register van inschrijvingen en schrappingen conform de internationale conventie van 25 augustus 1876. [Eerste helft negentiende eeuw]. 1 register. 
Deze stukken bevinden zich ook in het depot op het gelijkvloers en dit aansluitend op de bevolkingsregisters. 
Wat buitenlanders betreft, zie ook de bakken met fiches die zich bij de bakken met fiches op de telling van 1920 bevinden (kleine ruimte naast de 
leeszaal genealogie). 
2 Telling 1803: er is een tweede onvolledig exemplaar van sectie E. 
3 Telling 1804 omvat secties A, D en E. Sectie B en C ontbreken. 
4 Telling 1808 is volledig: A, B, C, D en E. 



 1846-1855 1 alfabetische index en 1 index van inschrijvingen5 STADSARCHIEF 

 1856-1865 3 alfabetische indexen6 STADSARCHIEF 

 1866-1879 7 alfabetische indexen 7 STADSARCHIEF 

 1880-1889 7 alfabetische indexen STADSARCHIEF 

 1890-1899 7 alfabetische indexen en 1 index van 
schrappingen8 

STADSARCHIEF 

 1900-1909 12 alfabetische indexen9 en 1 index van 
schrappingen 

STADSARCHIEF 

 1910-1919 13 index en 1 index van schrappingen STADSARCHIEF 

 1920-
192910 

32 fichebakken11, 2 indexen van schrappingen en 1 
van inschrijvingen12 

STADSARCHIEF 

 1930-1947 9 alfabetische indexen en 2 indexen van 
schrappingen 

STADSARCHIEF 

 1948-
1959(?) 

? DIENST 
BEVOLKING 

                                                           
5 Dit register beslaat de periode 1850-1856, is alfabetisch opgevat maar verwijst niet naar de bevolkingsregisters. Voor elke nieuw ingeschreven staat 
wel de datum van inschrijving aangegeven.  
6 Binnen deze indexen wordt er alfabetisch gerangschikt op achternaam. Per beginletter is er eerst een overzicht van wie er al was in 1856. Daarna is er 
per jaar ingeschreven wie er bij kwam. Let wel: binnen elke van deze onderdelen is er in oplopende volgorde gerangschikt op basis van het nummer  
register. Men werkte dus niet volledig alfabetisch. Dit systeem wordt per letter hernomen. Bij elke naam staan het nummer van het register en de folio. 
Er zijn twee indexen: één beperkte en één uitgebreide die uit twee delen bestaat. 
7 Deze indexen zijn niet strikt alfabetisch: per letter krijgt men eerst in alfabetische volgorde de mensen die er in 1866 al waren, daarna staat er voor elk 
van de volgende jaren een alfabetisch overzicht van de nieuwkomers. Dit systeem wordt per letter herhaald. Bij elke naam worden de nummer van het 
register en de folio aangegeven. Hetzelfde is van toepassing voor de alfabetische indexen op de bevolkingsregisters van 1880-1889 en 1890-1899. 
8 Deze index geeft per jaar een alfabetisch overzicht van de mensen die geschrapt werden. Dit systeem is ook bij de indexen van schrappingen op de 
bevolkingsregisters van andere jaren van toepassing. 
9 Deze indexen zijn niet strikt alfabetisch. De hoofdindeling is alfabetisch op basis van de beginletter van de familienaam. Per letter krijgt men echter 
eerst een overzicht van de mensen die er in 1900 al  waren, daarna komen er per volgende jaar alfabetische overzichten van de nieuwkomers en de 
mensen die in het desbetreffende jaar geboren werden. Dit wordt per letter herhaald. Bij elke persoon staan de nummer van het bevolkingsregister en de 
folio aangegeven. Geschetst systeem geldt eveneens voor de alfabetische indexen op de bevolkingsregisters van 1910-1919, 1920-1929 en 1930-1947. 
10 De bevolkingsregisters van deze periode zijn niet opgedeeld aan de hand van de straatnamen maar alfabetisch op familienaam. 
11 Per straat en daarbinnen per huisnummer gerangschikt. 
12 Deze index omhelst de periode 1921-1930 is alfabetisch ingedeeld op basis van de familienamen. Binnen elke letter is er een bijkomende 
onderverdeling per jaar. 



 1960-
[Jaren 
1980] 

 DIENST 
BEVOLKING 

Walem13 181514  STADSARCHIEF 

 181615  STADSARCHIEF 

 183016  STADSARCHIEF 

 184617  STADSARCHIEF 

 1858-1866  STADSARCHIEF 

 1870-1880 1 alfabetische index  STADSARCHIEF 

 1881-1890 1 alfabetische index18 STADSARCHIEF 

 1891-1900 1 alfabetische index19 STADSARCHIEF 

 1901-1910 1 alfabetische index20 STADSARCHIEF 

 1911-1920 1 alfabetische index DIENST 
BEVOLKING 

 1921-1930 1 alfabetische index DIENST 
BEVOLKING 

 1931-1947 1 alfabetische index21 DIENST 
BEVOLKING 

 1948-1960  DIENST 
BEVOLKING 

                                                           
13 Bij de bevolkingsregisters van Walem bevinden zich ook een register van aankomst (1955-1983), een register van vertrek (1955-1983), een register 
van Belgische identiteitskaarten (1952-1978), register van inschrijving van de identiteitsbewijzen uitgereikt aan kinderen jonger dan 12 jaar en  register 
van geboorten en overlijdens die in een andere gemeente hebben plaats gehad Walem 
14 Aan te vragen onder Bruikleen Rijksarchief Antwerpen, Modern Archief Walem, nummer 126. 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 Aan te vragen onder Bruikleen Rijksarchief Antwerpen, Modern Archief Walem, nummer 120. 
18 Er zijn geen verwijzingen naar de nummers van de registers, wel naar de foliëring die over de registers heen doorloopt. 
19 Binnen elke letter is er nog een rangschikking per register. 
20 Binnen de letters van het alfabet is er niet volledig alfabetisch gerangschikt. Bovendien zijn er ook geen verwijzingen naar de nummers van de 
registers maar wel naar de doorlopende foliëring. 
21 Idem. 



 1961-1970  DIENST 
BEVOLKING 

 1970-  DIENST 
BEVOLKING 

 ? 2 bakken met fiches DIENST 
BEVOLKING 

Heffen22 1820 1 alfabetische index (ontbreekt) 
Telling uit bruikleen RAA 

STADSARCHIEF 

 1846-1855 1 alfabetische index23  STADSARCHIEF 

 1856-1866  STADSARCHIEF 

 1867-1875  STADSARCHIEF 

 1876-1890 
(?) 

1 alfabetische index STADSARCHIEF 

 1891-1900 1 alfabetische index24 STADSARCHIEF 

 1901-1910 1 alfabetische index STADSARCHIEF 

 1911-1920 1 alfabetische index DIENST 
BEVOLKING 

 1921-1930 1 alfabetische index (hier bestaat ook een kaft met 
een getypte index op) 

DIENST 
BEVOLKING 

 1930-1947 1 alfabetische index DIENST 
BEVOLKING 

 1948-1960  DIENST 
BEVOLKING 

 1961-1970  DIENST 
BEVOLKING 

 1970-  DIENST 
BEVOLKING 

                                                           
22 Bij de bevolkingsregisters van Heffen bevinden zich eveneens drie registers van aankomst (1931-1949, 1950-1972 en 1972-1976), drie registers van 
vertrek (1931-1949, 1950-1972 en 1972-1976), en register van militairen met onbepaald verlof (1908-1947), een register van Belgische 
identiteitskaarten (1952-1976), een register van mensen met buitenlandse identiteitskaarten (1965-1971) en een kadastrale legger van eind 19de-begin 
20ste eeuw. 
23 Idem. 
24 Idem. 



Leest25 1819  STADSARCHIEF 

 1847  STADSARCHIEF 

 1857-1867 1 alfabetische index26 STADSARCHIEF 

 1868-1877 1 alfabetische index27 STADSARCHIEF 

 1878-1890 1 alfabetische index28 STADSARCHIEF 

 1891-1900 1 alfabetische index29 STADSARCHIEF 

 1901-1910 1 alfabetische index STADSARCHIEF 

 1911-1920 1 alfabetische index30 DIENST 
BEVOLKING 

 1921-1930 1 alfabetische index31 DIENST 
BEVOLKING 

 1931-1947  DIENST 
BEVOLKING 

 1948-1960  DIENST 
BEVOLKING 

 1961-1970  DIENST 
BEVOLKING 

 1971-1977  DIENST 
BEVOLKING 

Hombeek 1821-1846  STADSARCHIEF 

 1847-1856  STADSARCHIEF 

 1857-1866 1 index STADSARCHIEF 

                                                           
25 Bij de bevolkingsregisters van Leest bevinden zich eveneens  registers van vertrek en registers van aankomst (1901-1970). Voor de periode 1901-
1930 werden vertrekken en aankomst in hetzelfde register genoteerd, vanaf 1931 tot en met 1977 in afzonderlijke registers. 
26 Binnen de letters van het alfabet is er niet volledige alfabetisch gerangschikt. Bovendien zijn er ook geen verwijzingen naar de nummers van de 
registers maar wel naar de doorlopende foliëring. 
27 Idem. 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Idem 
31 Idem. 



 1867-1880 1 index STADSARCHIEF 

 1881-1890 1 index STADSARCHIEF 

 1891-1900 1 index STADSARCHIEF 

 1901-1910 1 index (zit bij de DIENST BEVOLKING want  
eveneens index op 1911-1920) 

STADSARCHIEF 

 1911-1920 1 index (zie opmerking hierboven) DIENST 
BEVOLKING 

 1921-1930  DIENST 
BEVOLKING 

 1931-1940  DIENST 
BEVOLKING 

 1931-1947  DIENST 
BEVOLKING 

 1948-1960 1 kastlade met indexfichen DIENST 
BEVOLKING 

 1961-1970  DIENST 
BEVOLKING 

 1970-  DIENST 
BEVOLKING 

Muizen 1847-1867  STADSARCHIEF 

 1868-1871  STADSARCHIEF 

 1872-1891  STADSARCHIEF 

 1892-1900  STADSARCHIEF 

 1901-1911  STADSARCHIEF 

 1912-1921  DIENST 
BEVOLKING 

 1922-1930  DIENST 
BEVOLKING 

 1931-1947 8 bakken met alfabetisch op familienaam 
gerangschikte steekkaarten (waarvan 4 met 
vrouwen en 4 met mannen) 

DIENST 
BEVOLKING 

 1947-1959  DIENST 



BEVOLKING 

 1960-1969  DIENST 
BEVOLKING 

 1970-  DIENST 
BEVOLKING 

Hofstade 
(?) 

[1830-
1840] 

 STADSARCHIEF 
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