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GEMEENTEARCHIEF ZAANSTAD 
 
Zoekwijzer Bevolkingsregisters en aanverwante bronnen 
 

Inleiding 
Naast de burgerlijke stand (akten van geboorte, huwelijk en overlijden) hield elke gemeente een 
administratie bij van inwoners: het bevolkingsregister. Formeel werd het bevolkingsregister rond 
1850 ingevoerd, al verschilde dit per gemeente. Rond 1939 gingen alle gemeenten over op het 
systeem van persoonskaarten (niet bij het gemeentearchief aanwezig).  
In deze Zoekwijzer volgt eerst een algemene uiteenzetting en vervolgens een zoekinstructie. In 
bijlage 2 is per gemeenten een globaal overzicht van aanwezige registers opgenomen met 
bijzonderheden over de bevolkingsregisters en adresseringen. 
 

Soorten registers 
Volkstellingsregisters (ca. 1829-ca. 1850) 
Vanaf begin 19e eeuw werden er in Nederland op landelijke schaal volkstellingen gehouden. De 
eerste telling vond plaats omstreeks 1829, de laatste in 1971. Elke circa 10 jaar werd een volkstelling 
gehouden. De daarbij opgemaakte registers zijn de voorloper op de bevolkingsregisters die 
omstreeks 1850 werden aangelegd. De indeling van deze registers is vergelijkbaar met die van de 
vastbladige bevolkingsregistratie. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de volkstellingsregisters 
een momentopname weergeven, terwijl in de bevolkingsregisters wijzigingen werden bijgehouden 
zoals verhuizingen, geboorte of overlijden. 
 
Wijkregisters, registers van ingezetenen (ca. 1820-1850) 
Aanvankelijk werden inwoners geregistreerd op zogenoemde gezinsbladen, in eerste instantie vaak 
wijkregister of register van ingezetenen genoemd. Meestal zijn deze inschrijvingen geordend op 
adres (wijk- en huisnummer). In de registers werden alle mutaties in de gezinssamenstelling 
bijgehouden.  
Meestal zijn van een persoon de volgende gegevens opgenomen: naam, geboorteplaats, 
geboortedatum, religie, beroep en adres.  
Ook wordt de relatie tot het gezinshoofd aangegeven: bijv. vrouw (v), zoon (z), dochter (d), 
dienstbode (db). Daarnaast vermeldt het blad gegevens over de gemeente van herkomst, de datum 
van inschrijving en eventueel de gemeente waarnaar iemand vertrokken is en de datum van 
uitschrijving. Zodra iemand verhuisde of overleed, werd de naam doorgehaald in het register. 
 
Bevolkingsregisters/gezinsbladen (ca. 1850-ca. 1900) 
Vanaf circa 1850 is officieel sprake van het bevolkingsregister; bovengenoemde registers zijn 
voorlopers. De eerste bevolkingsregister zijn qua ordening en inhoudelijk sterk vergelijkbaar met de 
volkstellingsregisters/registers van ingezetenen. Vaak zijn de bevolkingsregisters verdeeld in de 
perioden circa 1850-1860 en circa 1860-1900. Als een nieuw register werd opgesteld, werden de 
meest actuele gegevens uit het voorgaande register overgenomen. 
De bevolkingsregisters vanaf 1860 zijn veelal zijn niet meer op adres geordend maar op naam van het 
gezinshoofd (meestal de man/vader van het gezin of na zijn overlijden de weduwe). Het 
bevolkingsregister van één periode beslaat meerdere boeken, vaak aangeduid met een letter. 
Bijvoorbeeld het Bevolkingsregister uit de periode 1860-1900, deel K. 



 

 

17-05-2018   Zoekwijzer Burgerlijke Stand - Pagina 2 van 19 

 

Er is een speciale kolom ‘adres’ aanwezig, waarbij men erop moet letten dat een doorhaling van het 
adres en een nieuwe notatie daaronder kan betekenen dat óf de persoon is verhuisd óf er een 
vernummering van de huizen heeft plaatsgehad.  
In deze periode werden van bepaalde groepen inwoners vaak aparte registers bijgehouden. Zo zijn er 
registers van dienstbodes en instellingen (bijvoorbeeld inwoners en personeel van gestichten en 
gevangenissen). 
Aan de hand van het bevolkingsregister zijn dus goed het verloop van de gezinssamenstelling en de 
eventuele verhuisbewegingen te reconstrueren. 
 
Gezinskaarten, alleenstaandenkaarten, registers van dienstboden, commensaals (kostgangers) en 
tijdelijk verblijfhoudenden/vreemdelingen(ca. 1900-ca. 1939) 
Tot 1920 gebeurde de registratie in vastbladige registers. Daarna zijn de meeste gemeentes 
overgestapt op losse kaarten, omdat dit systeem door de gemeentelijke administratie als handiger 
werd ervaren. De indeling van de kaarten bleef gelijk aan die van de gezinsbladen. De kaarten 
werden alfabetisch opgeborgen op naam van het gezinshoofd. Soms werden er extra toegangen 
gemaakt op naam van de vrouw, kinderen, dienstbode of andere inwonenden. 
Vaak zijn er ook speciale registers voor ‘alleenstaanden’, (waaronder ‘commensaals’/kostgangers en 
dienstboden) en voor mensen die tijdelijk in de gemeente woonden (tijdelijk verblijfhoudenden of 
vreemdelingen), bijgehouden. In Koog aan de Zaan is een speciale lijst bijgehouden van Nederlandse 
en Belgische vluchtelingen in de periode 1914-1936 (te Zaandam is een dergelijke lijst te vinden in 
het archief van het Comité Belgische Vluchtelingen Zaandam, PA-0177). De gemeente Zaandam had 
ook een speciaal registers voor schippers(gezinnen) en bewoners van gestichten en 
bejaardentehuizen. 
 
NB: omdat er op de registers uit deze periode gegevens staan over de religie van vaak nog levende 
personen, zijn deze niet openbaar (conform de Algemene Verordening Gegevensbeheer). Wanneer u 
toch inzage wenst, kunt u ontheffing krijgen mits u een onderzoeksverklaring ondertekent, waarna 
raadpleging op de studiezaal mogelijk is. 
 
Overige registers: ingekomen en vertrokken personen, huizenkaarten/woningkaarten 
Ook werden er registers bijgehouden van ingekomen en vertrokken personen. Hierin werd op datum 
bijgehouden welke personen zich in een gemeente vestigden en welke personen vertrokken.  
Ook maken  
Van sommige gemeenten zijn ook huizenkaarten of woningkaarten beschikbaar. Dit is de  
 

Geroofd tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Doordat in Nederland de bevolkingsadministratie bijzonder goed op orde was, kon gedurende de 
Tweede Wereldoorlog de Duitse bezetter hiervan goed gebruik maken voor de deportatie van Joodse 
inwoners en voor het werven van jonge mannen voor verplichte werkzaamheden. 
Op 21 mei 1943 heeft het verzet het Gewestelijk Arbeidsbureau aan de Oostzijde in Zaandam in 
brand gestoken om de carthotheek te vernietigen. De brandweer deed weinig moeite om te blussen, 
zodat veel administratie verloren ging. 
Op 24 december 1944 maakten de Duitsers bekend dat alle mannen van 17 tot 40 jaar  in de 
Zaanstreek zich moesten melden voor de arbeidsinzet. De Zaanse verzetsgroepen besloten om alle 
bevolkingsregisters in de Zaanstreek te laten verdwijnen. In de navolgende nachten werden daarvoor 
overvallen gepleegd in Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Zaandam en Zaandijk. De registers 
werden op verborgen plekken opgeslagen, bijvoorbeeld onder de vloer van een boerderij in de Enge 
Wormer. Al eerder, op 11 mei 1944 was het bevolkingsregister van Wormerveer geroofd en het deel 
van voor 1862 verbrand. Ook is tijdens de oorlogsjaren geprobeerd het bevolkingsregister van 
Westzaan weg te halen, maar dit mislukte. Kort na de bevrijding werden de wél meegenomen 
bevolkingsregisters door het verzet weer teruggebracht waar zij hoorden. 
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‘omgekeerde’ registratie, namelijk de inwoners gerangschikt op adres van inwoning.  
Te Wormerveer zijn inkwartieringskaarten van Duitse soldaten in de periode 1940-1945, geordend 
op straatnaam, aangelegd. 
 
Na circa 1939: Persoonskaarten en Gemeentelijke Basisadministratie 
Vanaf omstreeks 1939 werd een nieuw systeem ingevoerd: de persoonskaart. De exacte datum van  
invoering verschilt per gemeente, vandaar dat bij sommige gemeenten de gezinskaarten doorlopen 
tot 1940. Op veel gezinskaarten zijn stempels “naar P.K.” te vinden. Dit betekent dat de gegevens van 
die persoon zijn overgeheveld naar een persoonskaart. 
Bij verhuizing naar een andere gemeente werd de persoonskaart overgedragen aan de nieuwe 
woongemeente. Na overlijden werd de kaart naar het Centraal Bureau voor Genealogie (GBG) 
gestuurd. Tegen betaling is daar een afschrift uit een persoonskaart aan te vragen.  
De persoonskaarten bevinden zich dus niet bij het gemeentearchief. 
Per 1 oktober 1994 is de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) ingevoerd, een geautomatiseerd 
registratiesysteem. Ook hieruit kunnen bij het CBG uittreksels (persoonslijsten) worden opgevraagd, 
voor zover het personen betreft die langer dan twee jaar zijn overleden. Meer informatie is te vinden 
op de website van het CBG: www.cbg.nl.  
 

Hoe kan ik zoeken in het bevolkingsregister? 
Digitaal op naam doorzoekbaar 
Een groot deel van de bevolkingsregisters is via de website van het Gemeentearchief Zaanstad (op de 
pagina Personen) op naam doorzoekbaar. Via de pagina Personen is een overzicht van Op naam 
doorzoekbare bronnen beschikbaar. Daarin kunt u zien welke registers op naam doorzoekbaar zijn. 
Voor de bevolkingsregisters (gezinskaarten) uit de periode 1900-1939 geldt dat deze uitsluitend op 
naam van het gezinshoofd (veelal de vader) en inwonenden met een afwijkende achternaam te 
doorzoeken zijn. De bevolkingsregisters die nog niet op naam nader toegankelijk zijn, zijn al wel 
digitaal door te bladeren.  
Op termijn zullen ook de resterende delen van de bevolkingsregisters te doorzoeken zijn op naam. 
Enkele zoektips: 

 Linksboven vindt u het zoekscherm wat u kunt uitklappen. Met het plus-teken naast 
‘Persoon’ voegt u extra zoekregels in zodat u op een combinatie van twee personen kunt 
zoeken. 

 Namen werden vroeger sterk uiteenlopend gespeld. Daarom kan het zo zijn dat u een 
bepaalde persoon niet vindt, omdat diens naam net iets anders is gespeld als u verwacht. 
Met behulp van het zogenoemde getrunceerd zoeken kunt u soms meer resultaten krijgen 
(bijvoorbeeld Kuij*, waarbij u alle resultaten krijgt die met die naam beginnen). 

 
 

http://www.cbg.nl/
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Digitaal doorbladeren 
De registers die nog niet op naam doorzoekbaar zijn, zijn wel digitaal aanwezig. 
Deze kunt u vinden via de digitale inventarissen. Zoek daarvoor op de website in de Archieven op 
bijvoorbeeld Bevolkingsregister Westzaan en klik vervolgens op Inventaris 

 
Als er gedigitaliseerde akten beschikbaar zijn, is de rubriek in de inventaris herkenbaar aan het grijze 

+ teken:   
Binnen de rubriek zijn de inventarisnummers met scans herkenbaar aan een grijs bolletje: Bij het 
aanklikken van dit inventarisnummer verschijnen de scans als een filmstrip, die met de pijl door te 
bladeren is. 

 
 

Bij aanklikken van de scans zijn ze in volledig beeld te bekijken. De filmstrip staat nu links. 
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Het is mogelijk om de scan in z’n geheel te downloaden door onder de afbeelding op de link 
‘download deze scan als jpg’ te klikken. 
Daarnaast is het mogelijk om een uitsnede van de scan op te slaan, met behulp van de selectietool:   

 
Hierna is het mogelijk om een deel van de akte te selecteren en vervolgens het deel binnen de lijntjes 
op te slaan of te printen. 

 
 
Bevolkingsregister 1900-1939 alleen op de studiezaal in te zien 
Omdat er op de bevolkingsregisters uit deze periode gegevens staan over de religie van vaak nog 
levende personen, zijn deze niet openbaar (conform de Algemene Verordening Gegevensbeheer). 
Wanneer u toch inzage wenst, kunt u ontheffing krijgen mits u een onderzoeksverklaring 
ondertekent, waarna raadpleging op de studiezaal mogelijk is. Zie  
https://archief.zaanstad.nl/images/Stories/Dienstverlening/OnderzoeksverklaringBevolkingsregisters
_niet-openbaar_GAZ.pdf 
 
 

https://archief.zaanstad.nl/images/Stories/Dienstverlening/OnderzoeksverklaringBevolkingsregisters_niet-openbaar_GAZ.pdf
https://archief.zaanstad.nl/images/Stories/Dienstverlening/OnderzoeksverklaringBevolkingsregisters_niet-openbaar_GAZ.pdf
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De namen (van de gezinshoofden en inwonenden met een afwijkende achternaam) zijn wel digitaal 
te doorzoeken, waarna u naar de studiezaal zult worden verwezen. 
De indexen op de studiezaal 
De registers die nog niet op naam doorzoekbaar zijn, zijn niet altijd geordend op familienaam maar 
deels op adres.  
Er is in die gevallen een index aanwezig, ook wel klapper genoemd. In de indexen of klappers kunt u 
zoeken op achternaam en vindt u een verwijzing naar het nummer van het betreffende gezinsblad of 
de gezinskaart.  

Bijvoorbeeld: Deel K, blad 74, volgnummer 2. Dat wil zeggen dat de betreffende persoon is te 
vinden in het register met de inschrijvingen van Wijk K, op pagina 74 (vaak links of rechts 
bovenaan het blad te vinden) als tweede in de rij. 

Let op: soms vermeldt de index alleen de gezinshoofden, soms alle gezinsleden. In de index leest u in 
welk deel, op welke pagina en soms onder welk volgnummer op die pagina, de genoemde persoon is 
ingeschreven. Houdt u er wel rekening mee dat de klappers of indexen per gemeente op een andere 
manier kunnen zijn ingedeeld. Iedere gemeentelijke administratie hield er een eigen manier van 
indexeren op na. In sommige gevallen is er geen klapper aanwezig, omdat het bevolkingsregister zelf 
al alfabetisch (op familienaam van het gezinshoofd of op familienaam van de inwonende, tijdelijk 
verblijf houdende, kostganger of dienstbode is ingericht.  
Omdat op termijn alle bevolkingsregisters digitaal op naam te doorzoeken zijn, zijn de indexen niet 
gedigitaliseerd. Om deze te raadplegen, dient u naar de studiezaal van het gemeentearchief te 
komen. U kunt de indexen op microfiche raadplegen. 
 

Tips en weetjes 
Afkortingen 
In de bevolkingsregisters is veel gebruik gemaakt van afkortingen. In bijlage 1 vindt u een lijst met 
afkortingen en hun betekenis. 
 
Oude en nieuwe adressen 
Tot omstreeks 1800 werd in de meeste gemeenten een systeem gehanteerd waarbij de huizen 
werden aangeduid met een zogenoemd verpondingsnummer. De verponding was een 
grondbelasting en onder dit nummer stonden de huizen genoteerd in een verpondingsregister. 
Vanaf circa 1800 werden in de meeste gemeenten zogenoemde ‘gemeentenummers’ ingevoerd: 
vaak één doorlopende nummering van de huizen van het begin van het dorp of de stad tot het einde. 
In een grote plaats als Zaandam werd de stad in wijken verdeeld, aangeduid met een getal en binnen 
de wijk opnieuw met een getal. Bijvoorbeeld Wijk 7 huisnummer 8. Dit gebeurde overigens ook in 
Zaandijk. 
In de tweede helft van de 19e eeuw besloten ook alle andere gemeentebesturen om hun 
woonplaatsen te verdelen in wijken, maar nu werden deze allen aangeduid met een letter en binnen 
de wijk met een getal. Bijvoorbeeld Wijk B, huisnummer 38. In sommige gemeenten werd een 
vernummering van de huizen uitgevoerd wanneer er veel huizen waren bijgebouwd of juist waren 
gesloopt.  
In de eerste helft van de 20e eeuw (sterk verschillend per gemeente) maakte het systeem van wijk- 
en huisnummers plaats voor de huidige adressering op basis van straatnaam en huisnummer binnen 
deze straat. 
Vernummerlijsten zijn maar sporadisch bewaard gebleven, zodat een reconstructie van oude naar 
huidige huisnummers en omgekeerd vaak erg lastig is.  
 
Specificaties per gemeente 
In bijlage 2 is een globaal overzicht van aanwezige registers per gemeente opgenomen met 
bijzonderheden over de bevolkingsregisters en adresseringen. 
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Secuurheid 
De gegevens in het bevolkingsregister zijn niet altijd even secuur; voornamelijk in geboorte- en 
overlijdensdata kunnen fouten staan. Het is dus aan te raden om de gegevens die u aan het 
bevolkingsregister hebt ontleend altijd te controleren aan de hand van de aktes van de burgerlijke 
stand.  

 
Andere bronnen voor genealogisch onderzoek 

Adresboeken  
Van een aantal gemeenten werden in verschillende periodes adresboekjes uitgegeven. Deze waren 
te vergelijken met de hedendaagse telefoonboeken, al bevatten de adresboekjes nog geen 
telefoonnummers. De boekjes bieden naast de naam en het adres van de hoofdbewoner soms het 
beroep van de betrokkene. Ook bevatten ze advertenties van de plaatselijke middenstand. Deze 
boekjes maken geen deel uit van het bevolkingsregister, maar zijn wel een handige bron voor 
genealogisch onderzoek. 
De adresboeken zijn digitaal te doorzoeken via de website van het Gemeentearchief Zaanstad onder 
het kopje Bibliotheek. U kunt integraal zoeken door de adresboeken in de periode 1882-1968. 
 

Bouwdossiers, hinderwetvergunningen en kadaster 
Bij het Gemeenteachief Zaanstad zijn bouwdossiers aanwezig van de zeven voormalige 
Zaangemeenten uit de periode circa 1900-1974 en de gemeente Oostzaan uit de periode 1908-1999. 
Deze zijn geordend op adres. Ook zijn er hinderwetvergunningen aanwezig. Hieruit kan aanvullende 
informatie worden verkregen over bouwactiviteiten die eigenaren aan hun woning hebben 
uitgevoerd. Bedenk daarbij dat een bewoner van een huis niet noodzakelijk de eigenaar hoeft te zijn: 
een woning kan zijn verhuurd. 
Via het archief van het kadaster kan de historie van huizen en hun eigenaars worden getraceerd in de 
periode 1832-circa 1980. Zie daarvoor de aparte Zoekwijzer Kadaster. 
 
Recente informatie over huisnummers  
Tot slot is er in het archief van de Dienst Stadsontwikkeling en Openbare Werken van de gemeente 
Zaanstad (OA-0109) onder de rubriek 1.755.35 informatie te vinden over huisnummeringen in de 
periode 1974-1983. 
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Bijlage 1. Afkortingen 
A, a           ambtshalve 
A.              Apostolische Gemeente 
A.E.           Anglicaans-Episcopale Kerk 
A.I.            Afgescheiden Israëlitische Gemeente 
a.i.            ambtshalve ingeschreven 
AK             aparte kaart (van de betr. persoon) 
Arr.Rb.       Arrondissementsrechtbank 
B.D.           buitengewoon dienstplichtig 
B.S.           Burgerlijke Stand 
C, C1, C2    bij controle gebleken 
C.A.           Christelijk Afgescheiden Gemeente 
C.E.           Christelijk Evangelische Gemeente 
C.G.           Christelijk Gereformeerde Kerk 
Contr.        bij controle gebleken 
D               (gewoon) dienstplichtig 
d,              dochter 
D.              Doopsgezinde Gemeente 
D.E.           Duitse Evangelische Gemeente 
dv             dochter van 
E.B.           Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) 
E.L.           Evangelisch Luthers Kerkgenootschap 
E.P.           Engelse Presbyteriaanse Gemeente 
G.D.           gewoon dienstplichtig 
G.G.           Gemeente van Gedoopte Christenen 
G.G.           Gereformeerde Gemeente 
G.K.           Gereformeerde Kerken 
G.K.           Gestichtskaart 
G.O.K.        Gereformeerde Gemeente onder het Kruis 
Geen          Geen kerkgenootschap of vereniging met godsdienstig doel 
Gev. B.S.    geverifieerd in Burgerlijke Stand 
h,              huisvrouw 
H.              hoofd (in kolom beroep / bedrijf) 
H.A.           Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk 
H.A.E.A.      Hersteld Apostolische Zendings-gemeente in de Eenheid der  Apostelen 
H.K.          hulpkaart 
H.L.           Hersteld Evangelisch Luthersch Kerk-genootschap 
HL ?            onbekend 
hv              huisvrouw van 
i,                inwonend 
I.R.             invaliditeitsrente 
inw.            inwonend 
l.g.             laatste gemeente van inwoning 
L.H.            Leger des Heils 
L.S.            Landstorm 
N (+ datum)?  onbekend, nagezien/gecontroleerd? 
N.D.           niet dienstplichtig 
N.H.           Nederlands/Nederduits Hervormd Kerkgenootschap 
N.I.            Nederlands Israëlitisch Kergenootschap 
N.Zb.          Nederlandsche Zionistenbond 
O               ondergeschikte (in kol. beroep / bedrijf) 
O.C., O.R.    Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Cleresie (Oud Katholiek) 
O.G.           Oud-Gereformeerde Gemeente 
O.G.K.        Oud-Gereformeerde Kerk 
O.R.          ouderdomsrente (+ nummer enkantoor van toekenning) 
P               pensioen 
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P.I.            Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap 
P.P.           pensioen van het ABP 
Pers.          persoonskaart aangelegd (1939) 
PK             persoonskaart aangelegd (1939) 
R.              Remonstrantse Broederschap 
R.K.           Rooms Katholiek Kerkgenootschap 
S               scheiding 
S.              Schotse Gemeente 
sd              stiefdochter 
Shv            gescheiden huisvrouw van 
sz              stiefzoon 
T               scheiding van tafel en bed na 5 jaar 
Th.V.          Theosophische Vereniging 
Tvgd           toeziend voogd 
V.G.            Vrije Gereformeerde Gemeente 
v.o. (w.)      vertrokken onbekend waarheen 
v.o.c.          vertrokken onbekend waarheen, gebleken bij controle 
Vbl. Rg.       Verblijfregister 
VD               Vreemdelingendienst 
VT               volkstelling, b.v. (19)20 / (19)21 
W.               Waalse Gemeente 
z                  zoon 
Z.                Zendingsgemeente 
Z.A.             Nederlandse Vereeniging van Zevende-dags-Adventisten 
Z.a. ?           onbekend 
Z.R.              Zee-Risico, uitkering ingevolge de Oorlogszeeongevallenwet. 
zv                zoon van 
Bijzondere afkortingen 
!                  Cité, stad 

                gecremeerd 
HH               begraven op ereveld, 
"H               doodgeboren 
""                 gehuwd 
""                 ondertrouw 
HH               tak uitgestorven 
(")               onwettig geboren 
(*)              onwettig geboren 
"/"               gescheiden, ook 
"/"               union libre, vrij huwelijk 
)(                gescheiden 
*                 geboren 
*H               doodgeboren 
/1700           vermeld voor 1700 
/1750           avant, voor 1750 
?                 twijfelachtig, dubius 
?                twijfelachtig, onzeker, dubieus 
[]                begraven 
~                gedoopt 
++               tak uitgestorven 
=                 gedoopt 
10bre           december 
1700/           vermeld na 1700 
1750/           après, na 1750 
7bre             september 
8bre             oktober 
9bre             november 
Xbre             december 
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Bijlage 2. Overzicht van bevolkingsregisters per gemeente 
 
De periodeaanduidingen zijn bij benadering 
 

Bevolkingsregister Assendelft, OA-0135 
Inhoud 
Volkstellingsregister 1829, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregisters 1850-1860, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1862-1880, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index 
Bevolkingsregister 1862-1937, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index 
Register van alleenstaanden, 1896-1912, geordend op familienaam 
Register van alleenstaanden, 1912-1925, geordend op familienaam 
Register van alleenstaanden, 1925-1939, geordend op familienaam 
Register van ingekomen en vertrokken personen, 1815-1872, chronologisch geordend 
Register van ingekomen en vertrokken personen, 1884-1894, chronologisch geordend 
Dienstbodenregister, ca. 1862-1937, geordend op familienaam 
Register van voorlopige inschrijvingen, 1917-1918, chronologisch geordend 
 
In het archief van het gemeentebestuur Assendelft (OA-0028, inventarisnummer 678) zijn ook 
stukken aanwezig betreffende ingekomen en vertrokken personen in de periode 1938-1942. 
Ook bevinden zich in dit archief een lijst met de vernummering van de huizen rond 1890 
(inventarisnummer 990) en een overzicht van de huizen met hun bewoners in diezelfde tijd, kort na 
deze vernummering (inventarisnummer 991). 
 
Wijk- en huisnummers 
In de 19e eeuw bestond er in Assendelft één doorlopende nummering van de huizen. Rond 1890 
werd een kleine vernummering uitgevoerd (OA-0028, inv.nr. 990). 
Vanaf circa 1890 was de nummering als volgt: 

 Gemeentenummer 1-164a: Zuideinde 

 Gemeentenummer 165-213: Kerkbuurt 

 Gemeentenummer 214-453: Noordeinde 

 Gemeentenummer 453a-469: Vrouwenverdriet 

 Gemeentenummer 470-507: Nauerna 

 Gemeentenummer 508-517: Veenpolder 

 Gemeentenummer 518-532: Busch en Dam 

 Gemeentenummer 533-555b: Wijkermeerpolder 
In 1909 is een tweede vernummering uitgevoerd; inmiddels was er ruim hetzelfde aantal huizen 
bijgekomen zodat het totaal aantal gemeentenummers nu over de 1100 beliep. De volgorde van 
nummering bleef ongewijzigd. Vermoedelijk in de jaren ’20 of ’30 van de 20e eeuw is in de gemeente 
Assendelft het systeem van de huidige straatnamen en huisnummers ingevoerd. Vernummerlijsten 
uit 1909 en daaropvolgend zijn niet bewaard gebleven maar in het bevolkingsregister over deze 
periode is echter het oude gemeentenummer doorgehaald, het nieuwe gemeentenummer eronder 
genoteerd en tot slot het huidige adres. In het bevolkingsregister tot 1939 (geordend op familienaam 
van de hoofdbewoner) is naast het oude adres wel het huidige adres genoemd, zodat op basis 
daarvan een reconstructie gemaakt kan worden. 
 

Bevolkingsregister Koog aan de Zaan, OA-0136 
Inhoud 
Volkstellingsregister 1829, geordend op adres, met index 
Registers van ingezetenen 1823-1829, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index 
Register van ingezetenen 1829-1850, geordend op adres, met index  
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Bevolkingsregister 1850-1860 en supplement, geordend op adres, met index op het supplement 
Bevolkingsregister 1861-1887, geordend op adres, met indices 
Bevolkingsregister en huisregister 1887-1900, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met 
index 
Bevolkingsregister 1887-1893, geordend op adres, zonder index 
Bevolkingsregister 1893-1900, geordend op adres, zonder index 
Bevolkingsregister 1900-1921, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, zonder index 
Gezinskaarten, 1921-1939, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, zonder index 
Bevolkingsregister 1921-1945, geordend op adres, zonder index 
Bevolkingsregister 1900-1921, geordend op adres, met index 
Gezinskaarten 1900-1939, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index 
Registers van ingekomen en vertrokken personen, 1839-1854, 1855-1874, 1875-1894, chronologisch 
geordend, het bevolkingsregister dient als toegang 
Register van ingekomen personen, 1861-1937, chronologisch geordend, het bevolkingsregister dient 
als toegang 
Register van vertrokken personen, 1896-1937, chronologisch geordend, het bevolkingsregister dient 
als toegang 
Register van verhuizingen binnen de gemeente, 1896-1939, chronologisch geordend, het 
bevolkingsregister dient als toegang 
Verblijfsregister (register met geïnterneerde Nederlandse en Belgische militaire vluchtelingen, 1914-
1936, chronologisch geordend. 
 
In het archief van de gemeente Koog aan de Zaan (OA-0148) zijn vreemdelingenregisters uit 
1862/1869 aanwezig (inventarisnummer 329). 
 
Wijk- en huisnummers 
Van voor 1829 tot omstreeks 1887 bestond er in Koog aan de Zaan een indeling in wijken, 
genummerd met een getal. Desondanks was er één doorlopende huisnummering voor het gehele 
dorp. De huisnummering is minimaal tussen 1829 en 1850 éénmaal gewijzigd. Dit is zichtbaar in het 
register van ingezetenen over deze periode. 
Vanaf circa 1887 werden deze wijkaanduidingen gewijzigd van een getal in een letter: Wijk A tot en 
met Wijk G. Gelijktijdig kregen de huizen een nieuw nummer; één nummering per wijk.  
Een zeer globale reconstructie van het verloop van deze wijken is als volgt (niet alle straten binnen 
de wijk zijn genoemd, op basis van onderstaande gegevens lijkt de wijknummering van zuid naar 
noord te zijn geweest):  

 Wijk A: Breedweer, Machinistenstraat, Lagendijk (tegenwoordig Zuideinde), “Over de sloot” 
(vermoedelijk de westkant van het Zuideinde voor de demping van de wegsloot), Pinkepad 

 Wijk B: Lagendijk (tegenwoordig Zuideinde), Reëlenstraat 

 Wijk C: De Ruyterstraat, Julianastraat, Kerkstraat, Domineespad, Lagendijk (tegenwoordig 
Raadhuisstraat) 

 Wijk D: Schoolpad, Lagendijk, Vermaningspad 

 Wijk E: Lagendijk, “Over de sloot” (vermoedelijk de westkant van de Lagendijk voor de 
demping van de wegsloot), Boschjesstraat, Schipperslaan, Jan Bestevaerpad/Jan 
Bestevaerstraat, 

 Wijk F: Lagendijk, Sluisstraat 

 Wijk G: Lagendijk, Badhuisstraat, Jan de Wittepad/Jan de Wittestraat, 
Stationsweg/Stationsstraat, “Spoorweg” (nu Provincialeweg), “In het veld” (ten westen van 
de spoorlijn) 

Deze nummering is omstreeks 1900 gewijzigd; in het bevolkingsregister over de periode 1887-1900 
zijn deze nieuwe nummers in het rood genoteerd. 



 

 

17-05-2018   Zoekwijzer Burgerlijke Stand - Pagina 12 van 19 

 

Laatstgenoemde nummering bleef tot omstreeks 1922 gehanteerd. Daarna is de huidige indeling van 
straatnamen en huisnummers van kracht geworden. Helaas zijn geen vernummerlijsten bewaard 
gebleven; een exacte reconstructie op huisnummerniveau is buitengewoon lastig. 
 

Krommenie, OA-0137 
Inhoud 
Staat van ingezetenen 1811, geordend op naam 
Volkstelling 1829, geordend op adres, met index 
Volkstelling 1839, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1850-1861, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1861-1879, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, zonder index 
Bevolkingsregister 1879-1910, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index 
Bevolkingsregister 1910-1925, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index 
Gezinskaarten 1900-1937, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met indices 
Straat- en huisregister (huizenkaarten) 1900-1937, geordend op adres 
Register van alleenstaanden, 1862-1869, geordend op familienaam 
Register van alleenstaanden, 1890-1924, geordend op familienaam 
Register van alleenstaanden, 1925-1937, geordend op familienaam 
 
In het archief van het Gemeentebestuur van Krommenie (OA-0036) bevinden zich registers van 
ingekomen en vertrokken personen uit de periode 1875-1945 (met hiaten) (inventarisnummers 756-
781), van tijdelijk verblijvende personen (1890, 1899 en 1914-1954) (inventarisnummers 782-784) en 
ongedateerde registers van bewoners van huizen in Krommenie en Krommeniedijk 
(inventarisnummers 785-788). 
 
Wijk- en huisnummers 
Te Krommenie is, voor zover bekend, geen indeling in wijken geweest, maar al in de 19e eeuw een 
aanduiding van straatnamen en huisnummers. Naar alle waarschijnlijkheid was er wel één 
doorlopende nummering van de huizen, van het zuiden naar het noorden. Of er vernummeringen 
hebben plaatsgevonden is niet bekend. Straatnamen waren soms afwijkend van de huidige; in 1904 
werd de huidige straatnaamgeving van kracht en officieel kenbaar gemaakt met behulp van 
straatnaamborden. Toen is ook de huidige huisnummering ingevoerd. Helaas zijn vernummerlijsten 
niet bewaard gebleven.  
 

Bevolkingsregister Oostzaan, OA-0142 
Inhoud 
Bevolkingsregister 1859-1870, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1870-1880, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1880-1887, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1887-1900, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1900-1910, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1910-1923, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1923-1938, geordend op adres, met index 
Register van ingekomen en vertrokken personen 1883-1911, chronologisch geordend 
Register van ingekomen en vertrokken personen 1911-1923, chronologisch geordend 
Register van ingekomen en vertrokken personen 1924-1936, chronologisch geordend 
 
Wijk- en huisnummers 
Oostzaan was vanaf 1859 tot minimaal 1939 verdeeld in de wijken A tot en met C. Deze was als volgt: 

 Wijk A: Zuideinde, Zuiderkerkbuurt, Weerpad (zuidkant), Overtoom, Barnegat, IJpolder VIII 

 Wijk D: Weerpad (noordkant), Kerkbuurt, Noorderkerkbuurt, Noordeinde 
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 De Heul, De Haal, Spoorweg, Achterdichting 
Diverse malen zijn de huizen vernummerd (onder meer voor 1889, voor 1909 en voor 1920), maar de 
indeling van de wijken is wel hetzelfde gebleven. Vernummerlijsten zijn niet bewaard gebleven maar 
in het archief van het gemeentebestuur van Oostzaan (OA-0107) is op lijsten met gegevens van 
volkstellingen (inventarisnummer 433) wel te zien welke huisnummers bij welke straten hoorde; 
helaas is een reconstructie op het niveau van elk huis daarmee niet mogelijk. 
 

Bevolkingsregister Westzaan, OA-0138 
Inhoud 
Volkstellingen 1829, 1839, 1840 en 1849, geordend op adres, met index 
Register van ingezetenen ca 1820-1845, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1850-1860, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1862-1891, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index 
Bevolkingsregister 1891-1919, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index 
Register van tijdelijk verblijfhoudenden 1862-1919, alfabetisch geordend op familienaam 
Wijkregisters uit 1886, 1888-1891, 1899 en 1930, geordend op adres 
Gezinskaarten 1900-1937, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index op 
inwonenden 
Woningkaarten (huizenaarten) 1900-1937, geordend op adres 
Register van ingekomen en vertrokken personen 1936-1939, 1940-1936 (niet openbaar), 
chronologisch geordend 
Register van verhuizingen 1892, 1894, 1896, chronologisch geordend 
 
Wijk- en huisnummers 
De huizen in Westzaan werden van oudsher van zuid naar noord genummerd. Alle huizen kregen 
omstreeks 1810 nieuwe gemeentenummers die omstreeks 1860 weer werden herzien. In het 
bevolkingsregister over de periode 1850-1860, geordend op adres, is het oude gemeentenummer 
doorgehaald en rechts daarvan het nieuwe nummer van het huis genoteerd. 
Rond 1886 is een indeling in wijken van kracht geworden (de vernummering is te zien in het 
wijkregister uit 1888). Omstreeks 1920 is een vernummering uitgevoerd, de wijkindeling is 
ongewijzigd gebleven. Met ingang van 1939 is de huidige straatnaam- en huisnummercombinatie 
ingevoerd. Op de meeste gezinskaarten staan de beide wijk- en huisnummers én het huidige adres 
geschreven. Gelijktijdig werd de vroegere Krabbelbuurt J.J. Allanstraat genoemd. De indeling vanaf 
circa 1920 tot 1939 was als volgt (van zuidoost naar noordoost en van noordwest naar zuidwest weer 
terug naar het beginpunt): 

 Wijk A1-Wijk A44: Overtoom 

 Wijk A45-Wijk94, 101-120: begin Zuideinde-Bakkersloot 

 Wijk A95-100a: Groene Jagerstraat 

 Wijk B: Zuideinde vanaf de Bakkersloot tot de Veerzagersloot/Korenbloemsloot (Kikkertse 
Kluft) 

 Wijk C: J.J. Allanstraat vanaf de Veerzagersloot/Korenbloemsloot tot de Tarweakkersloot  

 Wijk D: J.J. Allanstraat vanaf de Tarweakkersloot tot de Willem Dekkersloot/Dirk de 
Langesloot 

 Wijk E: J.J. Allanstraat vanaf de Willem Dekkersloot/Dirk de Langesloot tot de Weelsloot 

 Wijk F10-Wijk F15: Watermolenstraat 

 Wijk F56-Wijk F81: Parkstraat 

 Wijk F overig: Kerkbuurt 

 Wijk G146-Wijk G152 (even nummers): Provincialeweg 

 Wijk G overig: Weiver 

 Wijk H: Middel 

 Wijk K1: Middel 
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 Wijk K3a-Wijk K5, Wijk K31-Wijk K38: Nauernasche Vaartdijk 

 Wijk K6-Wijk K39: Watermolenstraat 

 Wijk K40-einde: Overtoom 

 Wijk P1, P75-83: Kanaaldijk 

 Wijk P2-Wijk P11, Wijk P11a-Wijk P11f, Wijk P62-Wijk P62, Wijk P71-Wijk P74: Overtoom 

 Wijk P12-Wijk P61z, Wijk P64-Wijk P69: Veldweg  
 

Bevolkingsregister Wormerveer, OA-0139 
Inhoud 
(gegevens van voor 1862 zijn door brand in 1944 verloren gegaan) 
Bevolkingsregister 1862-1879, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index 
Bevolkingsregister 1880-1899, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index 
Bevolkingsregister 1900-1918, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index 
Register van alleenstaanden 1862-1880, geordend op familienaam 
Register van alleenstaanden 1880-1899, geordend op familienaam 
Register van alleenstaanden 1900-1918, geordend op familienaam 
Gezinskaarten 1900-1937, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index 
Register van alleenstaanden 1900-1937, geordend op familienaam 
Inkwartieringskaarten 1940-1945, geordend op straatnaam 
 
Wijk- en huisnummers 
Tot 1898 functioneerde in Wormerveer een indeling in wijken, aangeduid met een letter (korte tijd 
met een romeins cijfer). Globaal was die indeling als volgt (van zuid/west naar noord/oost): 

 Wijk A: Vier winden, Zaandijkerweg, Pieterpad, Zaanweg 

 Wijk C: Zaanweg, Warmoesstraat 

 Wijk D: Schoolpad, Hennepad, Blauwe hof 

 Wijk E: Zaanweg, Goudastraat 

 Wijk F: Goudastraat, Wandelweg, Tuinstraat, Weverstraat 

 Wijk G: Station 

 Wijk H: Karnemelkspad 

 Wijk J: Sluispad 

 Wijk K: Marktstraat 

 Wijk L: Krofthuizen, Nieuwstraat 

 Wijk M: Kromeniërrijweg, Vaartdijk 

 Wijk N: Krommeniërpad, Zevenhuizen 

 Wijk O: Noorddijk, Zaanweg 

 Wijk P: West-Knollendam 
In 1898 is de huidige indeling in straatnamen en huisnummers ingevoerd. Een vernummerlijst op het 
niveau van huisnummer is helaas niet bewaard gebleven. 
 

Bevolkingsregister Zaandam, OA-0141 
Inhoud 
Nominatieve staat van de bevolking 1824, geordend op familienaam 
Volkstelling 1829, geordend op adres, met index  
Volkstelling 1839, geordend op adres, met index  
Volkstelling 1849, geordend op adres, met index  
Wijkregister 1845-1870, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1849-1862, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregisters 1862-1880, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1870, geordend op adres, met index 



 

 

17-05-2018   Zoekwijzer Burgerlijke Stand - Pagina 15 van 19 

 

Bevolkingsregister 1862-1880, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1880-1890, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1890-1900, geordend op adres, met index 
Alleenstaandenregister 1880-1900, chronologisch geordend op datum van inschrijving, met index 
Schippersregisters 1880-1890, 1890-1900, 1900-1939, chronologisch geordend op datum van 
inschrijving, met index 
Gezinskaarten 1900-1940, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index (zie verderop ) 
voor de betekenis van de genummerde kolommen) 
Register van inwonenden in rusthuizen, bejaardentehuizen etc., 1900-1940, geordend op locatie 
Stratenregister (huizenkaarten) 1890-1940, geordend op adres 
Registers van aangifte en dagstaten van ingekomen en vertrokken personen 1820-1929, 
chronologisch geordend 
Dagstaten van verhuizingen binnen de gemeente 1928-1929, chronologisch geordend 
Register met verhuisde personen over 1937, chronologisch geordend op datum van uitschrijving  
Verblijfsregister van tijdelijk verblijvenden 1928-1937, chronologisch geordend op datum van 
inschrijving 
Register met het aantal woningen en inwoners 1880-1890, geordend op adres 
Volkstelling 1899-1900, geordend op adres 
Register met vernummering van de huizen 1899-1900, geordend op adres 
Register met vernummering van de huizen 1909, geordend op adres 
Register met vernummering van de huizen 1900-1939, geordend op adres 
Registers met opgave van bewoners 1879-1880, 1889-1898 
Alfabetische index op de algemene indicateur van ingekomen stukken bij de gemeente Zaandam 
betreffende inschrijvingen in het bevolkingsregister, 1900, z.j. 
Register van personen die ouderdomsrente genieten 1914-1918, geordend op familienaam 
 
In het archief van het gemeentebestuur van Zaandam (OA-0054) zijn registers van volkstellingen uit 
1839 aanwezig (inventarisnummers 771 en 772). 
 
Betekenis van de kolommen op de gezinskaarten 1900-1940 
Op sommige gezinskaarten zijn de betekenissen van de kolommen aangegeven, op sommige echter 
ook niet. Een overzicht: 
 1. Volgnummer 
 2. Achternaam 
 3. Voorna(a)m(en) 
 4. Geslacht  (M = man, V = vrouw) 
 5. Relatie tot het hoofd van het gezin  (H = hoofd, V = vrouw, D = dochter, Z = zoon. Andere 

relaties werden zoveel mogelijk voluit geschreven, zoals 'neef' (vgl. volgnr. 11), of 'schoon-
vader') 

 6. Geboortedatum 
 7. Geboorteplaats 
 8. Geloof  (in dit geval: H.D.Isr. = Hoogduits Israëlitisch, Ned. Isr. = Nederlands Israëlitisch ; ofwel 

in beide gevallen: Joods) 
 9. Huwelijkse staat (H = gehuwd, O = ongehuwd, W = weduwe of  weduwnaar) 
 10. Veranderingen in de huwelijkse staat, met datum van verandering 
 11. Beroep 
 12. Datum van vestiging in de gemeente  (staat hier niets, dan woonde de betreffende persoon al 

in Zaandam toen deze kaart in 1900 werd aangemaakt, of is hij/zij na 1900 in Zaandam 
geboren) 

 13. Plaats waar men bij vestiging vandaan kwam 
 14. Datum van vertrek uit de gemeente 
 15. Plaats waar men bij vertrek naartoe ging 
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 16. Datum van overlijden 
 17. Eventuele opmerkingen 
 
Wijk- en huisnummers 
In Zaandam werd tot in de jaren ’60 van de 19e eeuw een indeling in wijken gehanteerd, aangeduid 
met een getal, met daarbinnen een volgnummer van de huizen (wijk 1 t/m 10). De indeling was 
ongeveer hetzelfde als de in 1879 ingedeelde wijken, toen met behulp van letters (A-L, later ook wijk 
M als deel van wijk L). Onderstaand een concordans van oude naar nieuwe wijkindeling en een 
schema van de nieuwe wijkverdeling van Zaandam in 1879 (de geografische aanduidingen tussen 
haakjes geven de zuidelijke grenzen aan). 
 

 
 

Op de studiezaal is een concordans aanwezig van straatnamen naar vroegere wijkindelingen.  
Inventarisnummer 505 is een omnummerlijst op huisnummerniveau van de wijkindeling van cijfers 
naar letters (1879-1880). 
In de periode 1889-1898 vond er binnen de wijken nog een vernummering plaats (inventarisnummer 
506). 
Sinds circa 1900 is in een groot deel van de stad de huidige straat- en huisnummering ingevoerd 
(inventarisnummer 507 en 508). In het zuidelijk deel van de stad (Zuiddijk, het Weerpad, het 
Smidspad, het Kokspad, het Dr. Roggerspad en de Westzanerdijk) bleef de oude adressering nog wel 
van kracht: er vonden omnummering binnen deze wijken plaats in 1900 en 1910. In 1917-1918 kwam 
ook daar de huidige adressering (inventarisnummers 510-512). Zie tot slot ook inventarisnummer 
504. 
Indexen op familienaam zijn opgemaakt per wijk, helaas bestaan er geen indices op de complete 
stad, zodat het voor de periode tot 1900 (invoering gezinskaarten) soms lastig te achterhalen is waar 
iemand woonde. 
 

Bevolkingsregister Zaandijk, OA-0140 
Inhoud 
Register met opgaven van het aantal leden per godsdienstige gezindte, ca. 1809 
Volkstelling 1829, geordend op adres, met index 
Register van ingezetenen 1815-1849, geordend op adres, met index 
Register van ingezetenen 1825-1849, geordend op adres, met index 
Register van dienstboden en alleenstaanden 1829-1849, geordend op familienaam 
Bevolkingsregister 1850-1862, geordend op adres, met index 
Bevolkingsregister 1863-1889, geordend op familienaam van de hoofdbewoner, met index 
Bevolkingsregister 1890-1909, geordend op adres, met index 
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Bevolkingsregister 1920-1939, geordend op adres, met index 
Register van tijdelijk verblijfhoudenden 1862-1861 en register van in- en uitgeschrevenen 1872-1882, 
chronologisch geordend 
Register van ingekomen en vertrokken personen 1851-1872, 1882-1899, chronologisch geordend 
Register van vreemdelingen 1921-1965 (niet openbaar), chronologisch geordend 
Wijkregisters 1890-1910, 1920, 1930, geordend op adres. 
 
In het archief van het gemeentebestuur (OA-0079, inv.nr. 600-611) bevinden zich ook registers met 
namen van gezinshoofden, per wijk en huisnummer, in de periode 1838-1889. Daarnaast zijn er 
woningkaarten aanwezig (inv.nr. 620). 
Ook zijn er in het archief van het gemeentebestuur vanaf 1917 (OA-0061) registers van inwonenden 
in de periode 1936-1939 aanwezig (inventarisnummer 810). 
 
Wijk- en huisnummers 
In Zaandijk werd rond 1850 het dorp verdeeld in wijken, genummerd 1 tot en met 3. Er was echter 
wel één doorlopende huisnummering. Zo kan er in de bevolkingsregisters als aanduiding voorkomen 
Lagendijk 2,120, dat wil zeggen wijk 2 huisnummer 120.  
In 1920 is de huidige straatnaam- en huisnummering ingevoerd. Vernummerlijsten zijn niet 
aanwezig, een globale reconstructie van de wijkindeling naar de huidige straten volgt hieronder: 

 Wijk A: Lagedijk, Zaagselpad, Smidslaan, Guispad, Eerste Guispaddwarsstraat, 
Wilhelminastraat, Bijenkorfstraat, Stationsstraat 

 Wijk B: Lagedijk, Guispad, Schoolpad, Schoppenmakerspad, Schoenmakerspad, Bosschstraat, 
Parkstraat, Bredenhofstraat, Parklaan, Karl Marxstraat, Goeman Borgesiusstraat, Domela 
Nieuwenhuisstraat, P.W. Takkade, Verlanenpad (een zijpad van de Lagedijk), Tuinpad 
(tegenwoordig Tuinstraat), Talmastraat, Oud Heinstraat 

 Wijk C: Lagedijk, Gorterspad, Ezelspad, Arie de Bruijnspad, Vleeshuispad 

 Wijk D: Lagedijk, Kerkstraat, Kerkplein, Langepad, Nieuwe Vaartkade, Domineestuin, 
Beukenlaan, Hazepad 

 Wijk E: Lagedijk, Hazepad, Bakkerspad, Zonnepad, Wiesbaden (?), Schans, Hederskindpad 
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Bijlage 3. Voorbeeld gezinskaart 
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Op de voorzijde van deze pagina ziet u de gezinskaart van Izak de Haan uit het Bevolkingsregister 
1900-1939 van de gemeente Zaandam. Hier staat als het ware de geschiedenis van het gezin De Haan 
in deze periode. Vader Izak de Haan was godsdienstleraar van de kleine  joodse gemeente in 
Zaandam. Twee van zijn kinderen werden landelijk bekend: Carolina Lea de Haan (volgnr. 3), 
schrijfster onder het pseudoniem Carry van Bruggen, en Jakob Israel de Haan (volgnr. 8), journalist en 
schrijver. De kolommen geven het volgende aan: 
 1. Volgnummer 
 2. Achternaam 
 3. Voorna(a)m(en) 
 4. Geslacht  (M = man, V = vrouw) 
 5. Relatie tot het hoofd van het gezin  (H = hoofd, V = vrouw, D = dochter, Z = zoon. Andere 

relaties werden zoveel mogelijk voluit geschreven, zoals 'neef' (vgl. volgnr. 11), of 'schoon-
vader') 

 6. Geboortedatum 
 7. Geboorteplaats 
 8. Geloof  (in dit geval: H.D.Isr. = Hoogduits Israëlitisch, Ned. Isr. = Nederlands Israëlitisch ; ofwel 

in beide gevallen: Joods) 
 9. Huwelijkse staat (H = gehuwd, O = ongehuwd, W = weduwe of  weduwnaar) 
 10. Veranderingen in de huwelijkse staat, met datum van verandering 
 11. Beroep 
 12. Datum van vestiging in de gemeente  (staat hier niets, dan woonde de betreffende persoon al 

in Zaandam toen deze kaart in 1900 werd aangemaakt, of is hij/zij na 1900 in Zaandam 
geboren) 

 13. Plaats waar men bij vestiging vandaan kwam 
 14. Datum van vertrek uit de gemeente 
 15. Plaats waar men bij vertrek naartoe ging 
 16. Datum van overlijden 
 17. Eventuele opmerkingen 
Zoals te zien is, werd iemands naam bij vertrek uit de gemeente op de kaart doorgehaald. Kwam men 
dan later weer terug, dan werd men opnieuw op de kaart genoteerd. Dat is bijvoorbeeld te zien bij 
Jakob Israel, die in maart 1901 naar Culemborg vertrok, maar in oktober van datzelfde jaar alweer 
terug kwam (zie de twee inschrijvingen onder de volgnummers 8 en 9). 
 
 


