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GEMEENTEARCHIEF ZAANSTAD 

 

Zoekwijzer Doop-, trouw- en begraafboeken 

 

Genealogisch onderzoek voor 1811 

Vanaf 1811 kunt u voor genealogisch onderzoek gebruik maken van de akten van de 

burgerlijke stand. Voor die tijd bent u aangewezen op de collectie doop, trouw- en 

begraafboeken (afgekort tot dtb). Het Gemeentearchief Zaanstad heeft deze van de zeven 

voormalige Zaangemeenten en Oostzaan. 

• KA-0028: Assendelft 

• KA-0029: Koog aan de Zaan 

• KA-0030: Krommenie 

• KA-0031: Oostzaan 

• KA-0032: Westzaan 

• KA-0033: Wormerveer 

• KA-0034: Zaandam 

• KA-0035: Zaandijk 

 

Inhoud 

De inventarissen (KA-0028 t/m KA-0035) zijn raadpleegbaar op de website. U ziet daarin 

exact welke registers per gemeente aanwezig zijn. De inventarissen zijn eveneens 

opgenomen in de map met inventarissen op de studiezaal. 

De collectie bevat meer dan alleen doop-, trouw- en begraafboeken van de kerken. Er zijn 

namelijk ook registers van huwelijksaangiften, ondertrouw en huwelijk en overlijden die 

door het gerecht (de overheid) werden bijgehouden.  De overheid hield onder meer 

registers bij van de “impost” op het huwelijk en begraven, dat wil zeggen het geld die 

respectievelijk de nabestaanden verschuldigd waren voor het begraven en het bruidspaar 

voor hun huwelijk. Met behulp van deze registers zijn data te achterhalen en kan tevens een 

inschatting worden gemaakt hoe welgesteld iemand was. Er golden verschillende klassen en 

bijbehorende tarieven: pro deo, 3 gulden, 6 gulden, 15 gulden en 30 gulden (afhankelijk van 

jaarinkomen en / of functie). Bij ongehuwd overlijden van iemand met eigen bezit moest het 

dubbel recht worden betaald door de nabestaanden  

Verder zijn er doop-, trouw- en begraafboeken van de Hervormde/Gereformeerde kerk en 

van de Rooms-Katholieke en Doopsgezinde kerken en tevens lidmatenregisters, die vaak ook 

een periode na 1811 omvatten. 

In tegenstelling tot Hervormden en Rooms-Katholieken, lieten Doopsgezinden hun kinderen 

níet direct na de geboorte dopen. Pas wanneer zij ongeveer 18 20 (of soms wel  30) jaar oud 

waren lieten zij zich dopen en deden belijdenis van hun geloof. Exacte leeftijden zijn dan ook 

vaak lastig te achterhalen, evenals de namen van de ouders. In sommige gevallen zijn er wel 

Doopsgezinde geboorteboeken aanwezig, waarmee wel exacte geboortedata zijn te 

achterhalen. 

 

Zoeken in de collectie 

De collecties van de voormalige Zaangemeenten en Oostzaan zijn digitaal raadpleegbaar. 

Momenteel zijn deze nog niet op naam toegankelijk, daar wordt aan gewerkt. 

U vindt de betreffende inventarissen door in de zoekbalk doop-, trouw- en begraafboeken in 

te typen (of het toegangsnummer van de betreffende gemeente, bijvoorbeeld KA-0029). 
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U klikt op de resultaten binnen de archieven, waarna de betreffende inventarissen worden 

getoond.  
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Klik de inventaris van de door u bedoelde gemeente aan. Onder de inventarisnummers vindt 

u de scans. 

 
 

Op de studiezaal van het gemeentearchief zijn veel klappers (indexen op naam) aanwezig 

waarin u kunt zoeken naar de betreffende persoon. In deze klappers is duidelijk aangegeven 

naar welk dtb-register het verwijst. Ook zijn er klappers aanwezig van de registers van 

Wormer en Jisp. De dtb-collectie van beide laatstgenoemde plaatsen zijn aanwezig bij het 

Waterlands Archief.  

 

Overige 

In de kerkarchieven die bij het Gemeentearchief Zaanstad aanwezig zijn, zijn in een aantal 

gevallen aanvullende lidmatenregisters aanwezig. Zie daarvoor de mappen met 

inventarissen op de studiezaal. U kunt deze registers, met behulp van het bijbehorende 

toegangs- en inventarisnummer, in origineel ter inzage vragen bij de dienstdoende 

studiezaalmedewerkers. 

 

 


