Zoekhulp: Overige bronnen bij voorouderonderzoek
Naast de primaire bronnen voor voorouderonderzoek in de regio Waterland (met name
Bevolkingsregisters en Doop-, trouw- en begraafregisters, digitaal toegankelijk via onze website, en Burgerlijke Stand, via microfiches in de studiezaal te doorzoeken, of digitaal via externe
websites) liggen er in de depots van het Waterlands Archief nog talloze andere archiefbronnen,
die u verder kunnen helpen bij uw voorouderonderzoek. In tal van akten, kohieren en lijsten
staan namelijk namen van kopers en verkopers, getuigen, belastingbetalers, kerkleden en
ingezetenen – die uw voorouders kunnen zijn! Maar hoe kunt u erbij komen?
Naamlijsten en namen zijn terug te vinden in bijvoorbeeld:
1. Notariële akten
2. Rechterlijke vonnissen
3. Staatboeken van de weeskamers
4. Belastingregisters
5. Kerkelijke lidmaten- en attestatieregisters
6. Poorterboeken
7. Akten van indemniteit
8. Lijsten van ingekomen en vertrokken personen
9. Volkstellingsregisters
10. Adresboeken
11. Militieregisters
De inventarissen van deze bronnen zijn te vinden in het archievenoverzicht op de website door te zoeken via
Archieven en documentatie. De originele bronnen zijn op te vragen en in te zien in de studiezaal van het Waterlands
Archief.
Een aantal van deze bronnen zijn digitaal ontsloten door middel van transcripties en uittreksels. Een en ander wordt
hieronder per bron toegelicht.

1. Notariële akten (1575-1935)
De werkzaamheden van een notaris in vroeger eeuwen kwamen grotendeels overeen met die van de huidige notaris.
Hij was bevoegd om in akten rechtsovereenkomsten op te maken. Vaak met betrekking tot familie- en erfrecht
(trouwbeloften, huwelijksvoorwaarden, testamenten, boedelinventarissen, boedelscheidingen e.d.) en
vermogensrecht (o.a. contracten van koop- en verkoop, huurcontracten, obligaties, dat zijn schuldbekentenissen met
of zonder hypotheek). In de oudere notariële archieven vinden we echter ook veel getuigenverklaringen (attestaties).
De akten (of minuten) zijn gebundeld in protocollen en bevatten schatten aan historische informatie.
De zoektocht naar een mogelijke voorouder in de notariële archieven kan bemoeilijkt worden door het feit dat nooit
zeker is naar welke notaris iemand gegaan is. Soms koos men een notaris in de eigen woonplaats; soms juist niet.
De meeste notariële akten aanwezig bij het Waterlands Archief zijn nog niet gedigitaliseerd; zij kunnen in de studiezaal
worden opgevraagd en ingezien. Er is geen index aanwezig. Wel zijn er door de notarissen vanaf 1843 (en door
sommigen al eerder) repertoria bijgehouden, korte samenvattingen per jaar van de afgesloten akten.
U vindt de inventarissen op de notariële archieven in het archievenoverzicht door dóór te klikken op:
- Archieven en documentatie → Systematisch zoeken → Overheids-en semi-overheidsarchieven →
Notarieel → Notarieel archief van 1575 - 1925→ Selecteer verder op plaats, periode en notaris.
- Archieven en documentatie → Vrij zoeken → Vul in: Notarissen → Selecteer verder op plaats,
periode en notaris.

Wel online doorzoekbaar zijn:


Notarieel Archief Purmerend 1843-ca. 1865 (1892):
Voor dit archief loopt een invoerproject; steeds meer akten worden digitaal doorzoekbaar.
U kunt zoeken op naam via Voorouders/Zoeken op naam
En u kunt bladeren via Voorouders/Bladeren in bronnen.



Edam register Pont:
Voor Edam zijn veel 17e en 18e eeuwse notariële akten ontsloten via het register Pont. Dat bevat
uittreksels van alle akten, die op een of andere manier informatie bevatten met betrekking tot de
Edamse familie Pont (en bevat dus lang niet alle akten uit die periode!). De notariële akten zelf zijn
niet gedigitaliseerd. Register Pont: Protocollen Edamse notarissen (1574 - 1575; 1625 - 1783)
PDF’s zijn te doorzoeken met Control+F.



Zuiderwoude notaris Sijbrand Roos:
Van Zuiderwoude zijn uittreksels van de notariële protocollen van notaris Sijbrand Roos online
doorzoekbaar; de notariële akten zelf zijn niet gedigitaliseerd.:
Protocollen notaris Roos (Zuiderwoude, 1679-1700)
PDF’s zijn te doorzoeken met Control+F.

2. Rechterlijke vonnissen (1538-1811)
De Oud-rechtelijke archieven (ORA) bevatten documenten rond de plaatselijke rechtspraak door schout en schepenen
van een stad of dorp. Bestuur en rechtspraak waren nog niet gescheiden zoals tegenwoordig; die scheiding kwam pas
tot stand in 1811, toen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht bij verschillende organen werden
ondergebracht. In de Oud-rechtelijke archieven van de verschillende plaatsen in Waterland vindt u schepenrollen
1
(rechtspraak in geschillen) en criminele rollen (criminele rechtspraak) , maar ook akten van transporten en
2
hypotheken, boedelinventarissen etc. (vrijwillige rechtspraak) .
1= Hoge criminele rechtspraak vond alleen plaats in steden en hoge heerlijkheidheden die daartoe gerechtigd waren. In de regio Waterland
waren dat Edam, Monnickendam, Purmerend en de heerlijkheid Oosthuizen. In de dorpen ging de schepenbank over de lage rechtspraak; als
het halsrecht in het geding kwam, werd de baljuw ingeschakeld.
2= tot 1811 kon men in Holland voor aan-en verkopen van onroerend goed en hypotheken e.d. niet alleen terecht bij een notaris, maar ook bij de
schepenbank. Pas na 1811 werden deze taken voorbehouden aan de notaris.

De Oud-rechtelijke archieven zelf zijn niet gedigitaliseerd; alleen de inventarissen zijn digitaal doorzoekbaar.
U vindt de inventarissen op de Oud-rechtelijke archieven in het archievenoverzicht door dóór te klikken op:
- Archieven en documentatie → Systematisch zoeken → Overheids-en semi-overheidsarchieven →
Oud-rechtelijke archieven en weeskamers → selecteer de gewenste plaats; selecteer verder;
- Archieven en documentatie → Vrij zoeken → vul in: ORA

Wel online doorzoekbaar zijn transcripties van het
Oud-rechtelijk Archief van Purmerland en Ilpendam, archief 0022, inventarisnr. 3642 t/m 3661
(Transporten en hypotheken 1680-1811; Allerhande schepenakten 1659-1811).
Selecteer het gewenste inventarisnummer uit de lijst.
PDF’s zijn te doorzoeken met Contol+F.

3. Staatboeken van de Weeskamers (1593-1811)
Weeskamers waren belast met het beheer van nalatenschappen van wezen. Het waren dus géén weeshuizen, maar
colleges die er voor waakten dat erfenissen van wezen niet door anderen 'verteerd' zouden worden. In de
staatboeken werd het beheer bijgehouden. Ze bevatten tevens informatie over de (half-)wezen en hun familie.
U vindt de inventarissen van de Weeskamerarchieven het archievenoverzicht door dóór te klikken op:
Archieven en documentatie →Vrij zoeken → typ in de vrije zoekregel Weeskamer;
Selecteer het weeskamerarchief van de gewenste gemeente uit de lijst die in beeld verschijnt.
De weeskamerarchieven zijn onderdeel van de Oud-rechtelijke archieven (ORA).
De weeskamerarchieven zelf zijn niet gedigitaliseerd; u kunt slechts de inventarissen doorzoeken.
Voor het inzien van de originelen kunt u de studiezaal bezoeken.
Wel online doorzoekbaar zijn uittreksels van de staatboeken uit de weeskamerarchieven van
Beemster (inventarisnummers 4081-4084) en van Edam (inventarisnummers 3983-4005):
Beemster Weeskamer (1634-1810)
Edamse Weeskamer (1621-1811)
PDF’s zijn te doorzoeken met Contol+F.

4. Belastingregisters (voor 1811)
Belastingen heffen was iets wat de steden, dorpen en waterschappen tot 1811 min of meer naar eigen inzicht en
behoefte konden doen. De onderlinge verschillen tussen provincies, steden en dorpen konden groot zijn.
a. Belastingen op roerende goederen werden vaak als impost (indirecte belasting, verwerkt in de prijs) geheven op
consumptiegoederen als bier, wijn, zout, zeep etc. Daarnaast waren er ook directe belastingen op bijv. vee (hoorngeld,
oorgeld). De inning van de belastingen vond meestal plaats via verpachting: de meest biedende particulier kocht op
een (jaarlijkse) veiling het recht om een
bepaalde belasting in een stad of district te innen. In de
archieven zijn daarom vrijwel geen details over de inningen
van deze belastingen bewaard gebleven.
b. Belastingen op onroerende goederen werden geheven op
basis van het aantal haardsteden, schoorstenen, deuren
en vensters.
Daarnaast was er een belasting op grondbezit, verponding
genoemd. Deze registers zijn terug te vinden in de stads- en
dorpsarchieven van voor 1811.

Een voorbeeld van belastingregisters in een archief

Deze archiefstukken zijn niet gedigitaliseerd. U kunt de stukken opvragen en inzien in de studiezaal.
U vindt de stukken in de inventarissen op de gemeentearchieven door dóór te klikken op:
- Archieven en documentatie → Systematisch zoeken → Overheids-en semi-overheidsarchieven →
Stads-, dorps- en gemeentebesturen → selecteer plaats en archiefblok (voor 1795 of 1811) → kijk
of er een kopje belastingen of financiën is, of vul in: impost, verponding, hoorngeld e.d. (de
gebruikte termen kunnen wisselen per inventaris).
- Archieven en documentatie → Vrij zoeken → vul in: impost, verponding, belasting e.d. →
selecteer verder.

Voorbeeld uit de inventaris van 0680
Dorpsbestuur Broek in Waterland 1387-1812

c. Kohierbelastingen:
Hieronder verstaat men belastingen op vermogen, inkomen en welstand. Vaak werd dit personele quotisatie
genoemd. Geldgebrek vanwege oorlogen e.d. noopte de overheden om belastingen te heffen die vaak de naam van
e
e
e
e
e
e
het tarief droegen: de 1000 penning, de 500 , 400 , 200 , 100 en zelfs 50 penning. Deze belastingheffingen drukten
op vermogen in de vorm van landerijen, visserijen, molens, veren, los- en lijfrenten, handelsvoorraden, meubels,
juwelen, geldbedragen, enz. Ook familiegeld
was een vermogensbelasting.
Naast deze jaarlijkse personele belastingen was er
soms sprake van gedwongen leningen, capitale
leninge genaamd. Dit als een penibele positie van
de staatskas directe geldinning noodzakelijk maakte.

Deze archiefstukken zijn niet gedigitaliseerd. U kunt de stukken opvragen en inzien in de studiezaal.
U vindt de stukken in de inventarissen op de gemeentearchieven door dóór te klikken op:
- Archieven en documentatie → Systematisch zoeken → Overheids-en semi-overheidsarchieven
→ Stads-, dorps- en gemeentebesturen → selecteer plaats en archiefblok (voor 1795 of 1811) →
e
Kijk of er een kopje belastingen is, of vul in: personele quotisatie, 1000 penning, capitale
le(e)ning e.d. (de gebruikte termen kunnen wisselen per inventaris, en let op variaties in spelling).
e
- Archieven en documentatie → Vrij zoeken → Vul in: personele quotisatie, 200 penning, capitale
lening e.d. → Selecteer verder.

d. ‘Indirecte’ belastingen, gekoppeld aan rechtshandelingen:
Hiertoe worden gerekend collaterale successiebelasting (heffing op
nalatenschap in de ‘zijlijn’: broers en zusters en niet-erfgenamen) en
transportbelasting (op verkoop of ruil van (onroerende) goederen). In
Holland werd tot 1805/1811 ook impost op trouwen en begraven geheven.
De impost op het trouwen werd direct voldaan als het voorgenomen
huwelijk werd gemeld bij de secretarie (ondertrouw). Er waren vier statusklassen en een
pro-deogroep. De ‘indirecte’ belastingen werden geïnd door de secretarissen van de steden/dorpen.
Aangezien dit type belastingen verbonden is aan rechtshandelingen, zijn ze terug te vinden in de Oud-rechtelijke
archieven, archiefstukken die destijds zijn afgescheiden van de stads- en gemeentearchieven.
De collaterale successiebelasting en transportbelasting zijn niet gedigitaliseerd. U kunt de stukken opvragen en inzien
in de studiezaal. U vindt de stukken in de inventarissen van de gemeentearchieven door dóór te klikken op:
- Archieven en documentatie → Systematisch zoeken → Overheids-en semi-overheidsarchieven →
Gaarders- en ontvangers → Selecteer de gewenste plaats; kies inventaris; vul in: collaterale successie*,
transportbelasting of verkoop onroerend goed of iets dergelijks;
- Archieven en documentatie → Vrij zoeken → Vul in: collaterale successie* of transportbelasting e.d.;
selecteer een plaats → Selecteer verder of vul een zoekterm in.
De impost op het trouwen en begraven is (in de meeste gevallen) opgenomen in de serie Doop-, trouwen begraafboeken (DTB) en gedigitaliseerd. U kunt door de registers bladeren via
Voorouders/Bladeren in bronnen. U kunt hierin niet op naam zoeken, alleen bladeren. Filter de
gewenste plaats, en scroll naar de vermelding Gaarder, Impost op trouwen of Gaarder, Impost op
begraven.

Een aantal Gaardersboeken zijn nog niet gedigitaliseerd; zij kunnen op studiezaal worden aangevraagd en ingezien.
U vindt deze Gaardersregisters via Archieven en documentatie → Systematisch zoeken op
Gaardersarchieven, of volg deze links (zoek in de inventaris het betreffende inventarisnummer op):
- Archiefnr. 0042 Gaardersarchief Beemster, inventaris nummer 1: Impost op trouwen en begraven
1790-1798;
- Archiefnr. 0762 Gaardersarchief Edam, inv.nrs. 19 t/m 23: Impost op trouwen en begraven 17211770;
- Archiefnr. 0770 Gaardersarchief Monnickendam en Katwoude, Inv.nrs. 9 t/m 21: Impost op
trouwen en begraven.

5. Kerkelijke lidmatenregisters en attestaties (1581-1811)
Een belangrijke hulpbron bij voorouderonderzoek voor 1811 zijn de lidmatenregisters en communicantenlijsten van
de protestantse en katholieke kerken. Hierin werd bijgehouden wie belijdend lid was van de kerk. Bij verhuizing naar
een andere woonplaats moest bij de kerk een attestatie getoond worden, een verklaring van de dominee/pastoor dat
men tot de belijdende leden hoorde, waarna men in de nieuwe kerk ingeschreven kon worden.
De lidmatenregisters en attestaties van een deel van de Waterlandse kerkgemeenschappen is in het verleden bij de Doop-, trouw- en begraafregisters (STB) gevoegd, en is
online in te zien met Voorouders/Bladeren in bronnen. U kunt hierin niet op naam
zoeken, alleen bladeren. Filter de gewenste plaats, en scroll naar de vermelding lidmaten.
De lidmatenregisters die nog niet gedigitaliseerd zijn bevinden zich nog in de kerkarchieven. Soms zijn er geen aparte
lidmatenregisters, maar zitten de lijsten of losse inschrijvingen ‘verstopt’ in kerkeraadsnotulen e.d. U kunt de stukken
aanvragen en inzien in de studiezaal. De inventarissen van de kerkarchieven kunt u doorzoeken met:
- Archieven en documentatie → Systematisch zoeken → Niet-overheids-en
verzamelingen → Kerken → Selecteer plaats en archiefblok → Selecteer inventaris →
Zoek op lidmaten, attestaties, communicanten e.d.
- Archieven en documentatie → Vrij zoeken → vul in: lidmaten, attestaties,
communicanten e.d. → Selecteer verder.

6. Poorterboeken (burgerboeken) (voor 1811)
In de stadsarchieven van Edam, Monnickendam en Purmerend, de drie steden in Waterland, komen gegevens voor
over poorters voor. Dat waren gegoede en bevoorrechte stedelingen, die speciale rechten en plichten hadden.
De Poorterboeken zijn niet gedigitaliseerd. U kunt de stukken opvragen en inzien in de studiezaal. U vindt de stukken
in de inventarissen op de stadsarchieven door dóór te klikken op:
- Archieven en documentatie →
Systematisch zoeken → Stads-,
dorps- en gemeentebesturen →
Selecteer een plaats; selecteer
verder op onderwerp, m.n. stedelijke
aangelegenheden, stedelijk bestuur,
stedelijke regering.
- Archieven en documentatie →
Vrij zoeken → vul in: poorter,
poorter* of burger*; de begrippen
verschillen per inventaris.
Selecteer een plaats en
selecteer verder.

7. Akten van indemniteit (voor 1811)
Nieuwkomers (m.n. niet-welgestelden) in een stad of dorp moesten tot ca. 1800 een akte van indemniteit kunnen
overleggen: een verklaring van hun vroegere woonplaats dat die bij zou springen mocht de nieuwkomer in armoede
vervallen. Zonder zo’n verklaring was het zinloos om naar een andere plaats te verhuizen. Hiermee beschermden met
name de steden zich tot een al te grote toevloed van armoedzaaiers. Seizoenarbeiders waren vrijgesteld.
Ook in de archieven van veel plaatsen in Waterland (helaas niet in alle!) zijn akten van indemniteit te vinden. Ze zijn
niet gedigitaliseerd, maar kunnen in de studiezaal worden aangevraagd en ingezien.
U vindt de akten van indemniteit in de inventarissen van de Stadsdorps- en gemeentebesturen:
- Archieven en documentatie → Vrij zoeken →
Vul in: indemniteit → selecteer een van de
archiefblokken, en klik verder op de dikgedrukte
titels in de inventaris.

8. Lijsten van ingekomen en vertrokken personen (na 1811)
In veel gemeentearchieven van na 1811 komen registers
of lijsten voor van ingekomen en vertrokken personen.
Zeker voor de periode van voor de invoering van het
Bevolkingsregister (in 1850) kan dit een belangrijke bron
zijn om verhuisbewegingen te traceren.
De lijsten van ingekomen en vertrokken personen zijn
nog niet gedigitaliseerd. U kunt de stukken opvragen en
inzien in de studiezaal.
U vindt de lijsten van ingekomen en vertrokken personen in de inventarissen van de archieven door
dóór te klikken op:
- Archieven en documentatie → Systematisch zoeken → Stads-, dorps- en gemeentebesturen →
Selecteer een plaats en archiefblok (in dit geval na 1811) → selecteer Bevolking, selecteer verder of
vul een zoekterm in.
- Archieven en documentatie → Vrij zoeken → Vul in: ingekomen of vertrokken. Selecteer een van
de archiefblokken uit de lijst, en klik in de inventaris verder op de dikgedrukte titels, en selecteer
verder.

9. Volkstellingsregisters (na 1811)
Voorafgaand aan de invoering van het bevolkingsregister in 1850
werden er enkele malen volkstellingen gehouden in de Waterlandse
gemeenten, namelijk in 1829-1830 en 1839-1840. Huis aan huis
werden alle inwoners genoteerd, ook het inwonend personeel.
Deze volkstellingsregisters zijn nog niet gedigitaliseerd.
U kunt de stukken opvragen en inzien in de studiezaal.
U vindt de volkstellingsregisters in de inventarissen
van de archieven door dóór te klikken op:
- Archieven en documentatie → Vrij zoeken → Vul in: volkstelling; selecteer een plaats.
De stukken zijn niet nader geïnventariseerd.

10. Adresboeken (na 1811)
In sommige gemeenten werd jaarlijks een adresboek uitgegeven. Van de Waterlandse gemeenten zijn er
een aantal bewaard gebleven (namelijk van Monnickendam, Ilpendam, Landsmeer, Purmerend en
Wormer); ze zijn opgenomen in de bibliotheek van het Waterlands Archief. U kunt ze aanvragen en inzien
in de studiezaal.
U vindt de adresboeken in de catalogus van de bibliotheek door te klikken op:
Boeken en tijdschriften → Vul in: adresboek of adresboek*.

11. Militieregisters (na 1795)
In de gemeentearchieven (m.n. na 1800) zijn lijsten met dienstplichtigen te vinden, soms met de omschrijving
nationale militie, dan weer militaire dienst, dienstplicht of schutterij. Geen van deze stukken is gedigitaliseerd.
U kunt de stukken opvragen en inzien in de studiezaal.
U vindt de stukken in de inventarissen op de gemeentearchieven door dóór te klikken op:
- Archieven en documentatie → Systematisch zoeken → Overheids-en en semioverheidsarchieven → Stads-, dorps- en gemeentebesturen → selecteer plaats en
archiefblok →kijk of er een blokje militaire zaken, landsverdediging o.i.d. is, klik dit open;
- Archieven en documentatie → Vrij zoeken → vul in: militaire zaken, landsverdediging
o.i.d, klik dit open → Selecteer verder.

Uit de inventaris op 0055
Gemeente Purmerend, 1814-1929

Deze lijst is niet volledig. We hebben getracht enkele voor de hand liggende bronnen te behandelen.
Naast de bij het Waterlands Archief aanwezige bronnen, zijn er ook prachtige bronnen waarvoor u bij een
andere website/studiezaal zult moeten aankloppen. Bijvoorbeeld:



Huwelijksbijlagen: Voor de huwelijksbijlagen van de regio Waterland kunt u bij het Noord-Hollands
Archief in Haarlem terecht.
Memories van successie: taxaties van de nalatenschap van een overledene door een gemeentelijke
ontvanger. Ook deze documenten van de regio Waterland bevinden zich in het Noord-Hollands
Archief in Haarlem.

Purmerend, 21-04-2015

