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BS Amsterdam
In het Stadsarchief van Amsterdam zijn in totaal 60.698 registraties van personen openbaar gemaakt
verdeeld over 14 indexen. Dit zijn de registraties van mensen in 1918 geboren, zoals schrijfster Hella
Haasse en atlete Fanny Blankers-Koen.
Index op archiefkaarten 23454
Index op bevolkingsregister tijdelijk verblijf 78
Index op bevolkingsregisters geannexeerde gemeenten 1104
Index op bijzondere registers 1228
Index op comportementsboeken 67
Index op gezinskaarten 3250
Index op marktkaarten 483
Index op militieregisters 6389
Index op overgenomen delen 1161
Index op paspoortaanvragen '40-'45 3053
Index op pensioenkaarten 4
Index op persoonskaarten 8291
Index op politierapporten '40-'45 6781
Index op tewerkgestelden '40-'45 5355

Indexen overzicht
Archiefkaarten 1939-1994

Gezinskaarten 1893-1939

Averijgrossen 1700-1810

Huiszittenhuizen 1808-1870

Begraafregisters 1553-1811

Lidmaten Doopsgezinden 1668-1829

Begraafplaatsen 1660-2010

Marktkaarten 1922-1954

Bevolkingsregisters 1851-1853

Militieregisters 1828-1940

Bevolkingsregisters 1853-1863

Notariele Akten

Bevolkingsregisters 1864-1874

Ondertrouwregisters 1565-1811

Bevolkingsregisters 1874-1893

Overledenen Gasthuis 1739-1812

Bevolkingsregisters Geannexeerd

Paspoorten 1940-1945

Overgenomen Delen 1892-1920

Patientenregisters 1818-1899

Bijzondere Registers 1864-1935

Pensioenkaarten 1894-1915

Tijdelijk Verblijf 1854-1934

Persoonskaarten 1939-1994

Boedelpapieren 1634-1938

Politierapporten 1940-1945

Trouw- en Begraafboete 1685-1795

Poorters 1531-1652

Comportementboeken 1785-1971

Signalementenregister 1880-1917

Confessieboeken 1535-1732

Tewerkgestelden 1940-1945

Doopregisters 1564-1811

Transportakten 1563-1811
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Woningkaarten 1924-1989

Waterloo Gratificaties 1817-1819

Bron: HCC-genealogie

‘Nieuwe Van der Aa’ na 25 jaar gereed
Van 1839-1851 is het ‘Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden’ van A.J. van der Aa
verschenen. Na bijna 170 jaar is er nu een opvolger: www.Plaatsengids.nl.
Frank van den Hoven wilde in 1993 een boek kopen met informatie over verleden en heden van alle
plaatsen in ons land. Als verzamelaar van oude ansichtkaarten en brieven met poststempels van heel
Nederland stuitte hij namelijk geregeld op plaatsnamen waar hij meer over wilde weten. Na het
nodige zoeken constateerde hij dat als landelijk werk in dit kader alleen het 14-delige
‘Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden’ bestond, van 1839-1851 geschreven door A.J. van
der Aa. Een bij vele genealogen bekend standaardwerk. Dit werk bleek later wel te zijn herdrukt,
maar is inhoudelijk nooit herzien, en was dus inmiddels behoorlijk verouderd. “Als niemand het doet,
laat ík die ‘nieuwe Van der Aa’ dan maar gaan maken”, bedacht Van den Hoven. En dat heeft hij
geweten…
Topografische gids en website
Na vijf jaar noeste arbeid verscheen in 1998 als ‘beginnetje’ zijn eendelige ‘Topografische gids van
Nederland’: 800 pagina’s met bondige beschrijvingen van 15.000 huidige en verdwenen plaatsnamen.
Ondertussen bleef hij doorwerken en informatie vergaren voor zijn ‘nieuwe Van der Aa’. In 2008
besloot Van den Hoven er een website van te gaan opbouwen, omdat je die, in tegenstelling tot een
boek, dagelijks kunt bijwerken en mensen dan geen dikke boeken meer hoeven te kopen terwijl ze er
doorgaans maar een klein stukje uit nodig hebben, namelijk de specifieke plaatsen die hun interesse
hebben. Dit project is onlangs gereedgekomen. De website omvat cultuurhistorische, toeristische en
maatschappelijke informatie over alle 6.500 nog bestaande buurtschappen, dorpen en steden in ons
land, plus alle 355 huidige en vele honderden in de loop der jaren opgeheven gemeenten. In
papiertermen zijn het gemiddeld drie A4’tjes informatie per plaats, in totaal dus circa 20.000 pagina’s
tekst, met daarbij nog circa 20.000 afbeeldingen. Als je dat zou afdrukken, zou dat een 50-delige
‘Van der Aa’ worden, oftewel twee boekenplanken vol.
Wat heeft ú daaraan?
Wat is het specifieke nut van deze website voor genealogen? U vindt er per plaats een bondig stukje
geschiedenis en/of links naar lokale geschiedkundige sites en instanties, waaronder alle circa 1.000
heemkundekringen, voor als u meer wilt weten over de plaats(en) waar uw familie vroeger gewoond,
geleefd en gewerkt heeft. Met nog vele andere nuttige links naar aanvullende informatie over de
plaats elders op het internet. U vindt er oudere spellingen van plaatsnamen, zodat u weet op welke
huidige plaats een oude spelling die u in een DTB-register of ander archiefstuk ziet staan betrekking
heeft. U vindt er niet alleen de huidige, maar ook de vroegere status van een plaats, bijvoorbeeld van
wanneer tot wanneer een plaats een zelfstandige gemeente is geweest, onder welke gemeente het
wanneer gevallen heeft, onder welke gemeente het tegenwoordig valt en welke grenscorrecties er
eventueel hebben plaatsgevonden. Zodat u, afhankelijk van de plaats en het jaar waar u met uw
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genealogische zoektocht bent aanbeland, weet in welk gemeentearchief u verder moet zoeken. In
tegenstelling tot de bekende aardrijkskundige woordenboeken is de site dus geen momentopname van
een bepaald jaar, maar schetst het de hele gemeentelijke geschiedenis van een plaats vanaf begin 19e
eeuw t/m 2019. En de site linkt per plaats naar lokale genealogische informatie, zoals de overzichten
van begravenen op een begraafplaats, de DTB-registers en lokale en regionale genealogische
websites.
Bron: HCC-genealogie

Weer 1.000 dossiers Brabantse bedrijven toegankelijk!
Onlangs is er weer een deel van het historische handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant online op naam doorzoekbaar gemaakt. Het gaat om ca.
1.000 archiefdossiers van opgeheven bedrijven. Daarmee staat de teller inmiddels op 152.000
dossiers.
Bron: BHIC.
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