Zoekhulp bij :

Voorouders
Genealogie bij het
Waterlands Archief

Via het zoekscherm bij Voorouders kunt u zoeken in de voorouderdatabase van het Waterlands Archief.
U kunt op twee manieren zoeken: 1. Zoeken op naam; 2. Bladeren in bronnen.
Methode 1: Zoeken op naam
Hiermee kunt u alleen zoeken in
- de Bevolkingsregisters 1850-1940 van de regio Waterland
- notariële akten van Purmerend 1843-1868 (wordt steeds uitgebreid)

 Vul achternaam, evt. tussenvoegsel en evt. voornaam en periode in; als u
twijfelt over de juist schrijfwijze, gebruik dan een * sterretje. P*ter* levert
bijv. Pieter, Peter en Pieter C. op.
 Selecteer exacte zoekwijze, of klinkt als. Die laatste optie is interessant
in verband met variaties in spelling in de originelen (Mei/Meij/Mey), en
notatie in de database (Herman/Herman J./Herman Johannes)
 Klik op zoek (de blauwe/groene knop met vergrootglas).

Na het invullen van het blauwe zoekscherm kunt u verder verfijnen door evt. de
filters onder het zoekscherm aan te klikken. Werk altijd van boven naar beneden;
eenmaal geplaatste filters verdwijnen als u het blauwe zoekscherm opnieuw invult.
Ook kunt u verder verfijnen door het filter Register type in te schakelen: kies
Bevolkingsregister of Notarieel archief.
In de resultaatweergave kan verder gezocht worden door op de
verschillende kolommen te sorteren: klikhiervoor op de titel in de
donkere balk (achternaam, tussenvoegsel enz.). Door nogmaals te
klikken wordt de sortering omgedraaid.
Klik daarna op de gewenst naam, en zo verder op akte inzien.
Let op:

 Van de bevolkingsregisters 1850-1920 zijn alle personen in de database opgenomen. Van de periode
1920-1940 (gezinskaarten) zijn in veel gevallen alleen de hoofdbewoners in de database opgenomen; op
echtgenoten en kinderen kan niet worden gezocht. Er wordt hard aan gewerkt om dit euvel te verhelpen.

 Het veld Datum betekent bij bevolkingsregisters de geboortedatum; bij notariële akten betekent het
echter de aktedatum. In oudere notariële akten worden geen geboortedata vermeld.

Methode 2: Bladeren in bronnen
Hiermee kunt u bladeren door alle gedigitaliseerde DTB’s (tot 1811), bevolkingsregisters
(1850-1940), notariële akten en repertoria (alleen Purmerend 1843-1868 resp. 18431894), en Burgerlijke stand (alleen Purmerend 1923-1959)*.
Als u in het blauwe scherm aan de linkerzijde niets aanvinkt, bladert u door alle bronnen.
Door een bron aan te vinken kunt u gerichter zoeken.
Klik op zoek (de blauwe/groene knop met vergrootglas).
Hierna kunt u verder verfijnen door evt. de filters onder het zoekscherm aan te klikken.
Werk altijd van boven naar beneden; eenmaal geplaatste filters verdwijnen als u het
blauwe zoekscherm opnieuw invult.
Klik op het gewenst register in de lijst, en klik verder op register inzien.
* Overige registers van de Burgerlijke Stand zijn niet gedigitaliseerd door het Waterlands Archief. U kunt ze in de studiezaal op microfiche
raadplegen. Voor digitaal zoeken in deze registers verwijzen wij u naar externe websites als Wiewaswie, FamilySearch, MyHeritage, ZoekAkten.

Klappers op de DTB’s
De Doop-, trouw- en begraafregisters zijn (nog) niet ingevoerd in een database. Daarom kunt u hierin niet zoeken op
naam.
Wel zijn alle eerder gemaakte digitale klappers omgezet naar PDF en op de website geplaatst, op de pagina Klappers
op de DTB’s. Wellicht bestaat van het DTB dat u wilt doorzoeken, een digitale klapper in PDF. Zo ja, klik deze aan in de
lijst. Dan opent zich een document in PDF.
Zoeken met Control + F: Met contol + F opent u een simpel
zoekscherm, waarmee u de PDF kunt doorzoeken.
Met de gevonden gegevens (namen, datum, eventueel bladzijdenummer) kunt u in de gedigitaliseerde DTB’s de
originele inschrijving terugvinden, met Bladeren in bronnen.
Overige klappers staan tussen de DTB’s
De oudste, papieren klappers zijn gedigitaliseerd en worden tussen de DTB’s aangeboden onder Bladeren in bronnen.
Ze zijn te herkennen aan het woord klapper in hun naam. Hierin kan niet worden gezocht met Control+F, er kan alleen
worden gebladerd.

Printen van aktes: 2 methodes
1. Printen van een gehele pagina
Om een gehele pagina van een online Bevolkings-register, DTB etc.
uit te printen, klikt u in de resultatenlijst op het knopje Print. Voor
het printen van een detail, zie hieronder.
2. Printen van een uitsnede van een akte
Voor het printen van een akte uit Bevolkingsregister, DTB of notarieel archief
klikt u op het Selectie tool links onderaan de pagina.
U selecteert het te printen gedeelte door de linker muisknop ingedrukt te
houden, terwijl u de muis diagonaal over de afbeelding beweegt, van
linksboven naar rechtsonder. Zodra u de muisknop loslaat, wordt u gevraagd te
bevestigen of te annuleren. U kunt de selectie opslaan als JPG of PDF, en daarna
naar wens afdrukken.

‘Ontbrekende’ notariële akten
Bij het inzien van een online notariële akte kunt u er soms op stuiten dat er
geen knop ‘Akte inzien’ aanwezig is. In dat geval is de notariële akte niet
bewaard gebleven, omdat deze destijds door de notaris aan de
belanghebbende is overhandigd. U kunt dan wel klikken op
'Register inzien' om te bladeren door het register, maar daarin ontbreekt dus
de betreffende akte.
Wel kunt u, met behulp van het aktenummer en het jaartal, in de jaarlijkse
Repertoria van de betreffende notaris zoeken naar de korte omschrijving van
de akte. U vindt het repertorium van dat jaar op de pagina Bladeren in
bronnen.

Fouten melden: graag!
Ongetwijfeld bevat helaas ook onze database fouten. U kunt fouten melden
door te klikken op de knop Opmerking.

In het pop-up scherm dat daarna verschijnt, kunt u uw reactie of verbetering
plaatsen. Deze wordt beoordeeld door een medewerker van het Waterlands
Archief, en na goedkeuring verwerkt in de database.
Bij voorkeur hartelijk bedankt voor uw medewerking!
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