
GEBRUIKTE BRONNEN 

In het onderstaande krijgt u uitleg over de in het HKA 
gebruikte bronnen. Vetgedrukt is steeds de naam van de 
bron zoals gebruikt in het HKA. Dan volgt een opgave van het totaal aantal records in het 
HKA dat op deze bron betrekking heeft (N=...) en een beschrijving van de bron. Door een 
witregel gescheiden van het vorige volgt een opsomming van de betekenis van de veldnamen 
die in de records bij een bepaalde bron worden gebruikt. 
De volgorde van de bronnen is chronologisch. De opsomming begint met een uitleg van de 
veldnamen die gebruikt worden in de verwijzingsrecords en in de records met genealogische 
en biografische commentaren (voorafgegaan door de veldnaam: GEN). 

Verwijzingsrecord 

invoer: 1989 
N=2680 
Algemeen concordantie-record voor alle gebouwen in de binnenstad, met huidig adres, 
kadastrale aanduiding uit 1832, verpondingsnummer, wijknummer 1808-1860 en enkele 
andere gegevens (literatuur, afbeeldingen). 

 STR[ = straatnaam (in hoofdletters) en tegenwoordig huisnummer 
 BD[ = globale datering bouwperiode naar de stijl van de gevel volgens: Alkmaar, 

gevels van de binnenstad (1980) 
 Kad. = kadastrale aanduiding 1832 
 PN[ = evt. huisnaam (-namen) 
 Vp = verpondingsnummer van de gebouwen (1730-1806) 
 Wk. / BWk. = adres gebruikt van 1808 tot 1860 (wijkletter + huisnr.) 
 XH = evt. volgnummer in kohier 10e penning huizen van 1561 
 LIT[ = evt. literatuur over pand 
 AFB[ = evt. afbeeldingen (onvolledig, vnl. ALT = Ach Lieve Tijd) 

GEN[ 

Genealogische en biografische commentaren, bijeengebracht uit diverse (meest) gedrukte 
bronnen (zie bronvermelding) of uit combinatie van gegevens elders in het HKA opgenomen 
(dan meestal zonder bronvermelding). 
Deze commentaren geven een sterk verkorte weergave van de hoofdzaken uit de 
gealogische literatuur. Ondanks mogelijke tegenstrijdigheden tussen diverse auteurs vindt 
men in het HKA geen uitvoerige discussie. Waar twijfels rezen zijn vraagtekens geplaatst. De 
gegevens zijn vaak aangevuld met data uit het HKA. Betreft in de regel geen zelfstandige 
records; de tekst is willekeurig daar toegevoegd waar een van de hoofdpersonen ook 
voorkomt. Herhalingen zijn zoveel mogelijk vermeden. 

BRON[RAA, Coll. Aanw. 733 (- 873)] 
invoer: 1993 
N=140 
Losse transportakten (grossen) van huizen en land te Alkmaar. 
NB.1 De akten zelf zijn niet bekeken. Alleen de omschrijving volgens de inventaris is 
overgenomen. Bij series ook data van eerdere aankomsttitels. 
NB.2 Akten voor 1600 zijn opgenomen in HKA-2. 

DAT[ = periode 1421- 1963 

BRON[RAA, SA (div. inv.nrs), reg.-] 
invoer: 1992 
N=482+385 
Regesten uit inventaris: W.A.Fasel, Het Stadsarchief Alkmaar 1254-1815, deel 2, voorzover 
betrekking hebbend op onroerend goed. 

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/genealogie/historisch-kadaster-alkmaar/gebruikte-bronnen


Betreft meestal koopakten van percelen die op enig moment eigendom van de stad zijn 
geworden en de grossen van akten van voorgaande eigenaren (retroacta). 
NB. Uitgesplitst naar perceel. De akten voor 1600 zijn in HKA-2 opgenomen. 

DAT[ = periode 1484- 1810 
reg. = regestnummer in inventaris 

BRON[ARA, Arch. Graf.Rekenkamer, registers inv.nr.751*, Verhuyrbouck van Egmont 
beginnende 1572; deel G, verkoping van het riet in de Egmonder Meren in 1574 met 
vermelding van de oude koper van 1573] 

invoer: 1991 
N=52 

DAT[ = periode 1573-1574 
blok / stuk = oude aanduiding kavel (opp. in roeden) 
(naam) = pachters en pachtprijs 1573 en 1574 

BRON[RAA, SA 715 / Quohier nieuwgetimmerde huizen] 

invoer: 1993 
N=3 
Kohier van de nieuwgetimmerde en vernieuwde huizen in Alkmaar sedert 1654. 
Opgemaakt ten behoeve van de verponding, 1665. RAA, Archief stad Alkmaar voor 1815, 
inv.nr. 715. 

DAT[ = periode 1654- 1665 

BRON[RAA Polderarch. Egmondermeer nr.386, Gaardersboek molengeld 1700 en 
verpondingen 1699] 

invoer: 1992 
N=45 
Lijst van grondeigenaren met land in de Egmonder Meer. 

DAT[ = 1700 
fol. = bladnummer 

BRON[RAA SA 775, Kohier Familiegeld] 

invoer: 1991.06 
Kohier van het Familiegeld (Hollandse weeldebelasting) over besteedbare inkomens 
(vertering) boven f500 of vergelijkbare uiterlijke weeldekenmerken. RAA, Archief stad 
Alkmaar voor 1815, inv.nr. 775. 
NB. Het kladkohier is het meest uitgebreid. Gegevens evt. aangevuld uit het het definitief 
kohier en het supplement. 

 DAT[ = 1716 
 W- = adres: Wijkletter (A-K) + buurtnummer (1-4) + huisnummer (volgnummer per wijk; 

in bron ongenummerd) 
 naam[ = bewoner 
 beroep[ = (niet altijd opgegeven) 
 aanslag[ = in guldens: 0 (inkomen onder f500), 5 (f500-1000), 10 (f1000-1500), 20 

(f1500-2000), 40 (f2000-3000), 60 (f3000-4000), 80 (f4000-5000), 100 (f5000-7500), 150 
(f7500-10.000) / 200 (boven f10.000) 

BRON[RAA, SA 716 (717), Verp. 1e (2e 3e 4e) kwartier] 

invoer: 1993.02 

 N=2394 



 Kohier van de ordinaris verponding 1718- 1727. RAA, Archief stad Alkmaar voor 1815, 
inv.nr. 716, 717. 

 NB. Nog niet ingevoerd: SA 718 en 720 (periode 1728-1733) 
 DAT[1718 = periode 1718- 1727 
 (NB. Vaak begint de serie eigenaren vroeger, wsch. met het jaar van aankoop volgens 

het vorige kohier) 
 (adres) = straat 
 fol. () = bladnummer + volgnummer per bladzijde (en tussen haken: bladnummer van 

verloren gegaan voorafgaand kohier) 
 (naam) = eigenaar (meestal voorafgegaan door jaartal) 
 f = aanslag in de verponding (guldens.stuivers.penningen) 

BRON[Redres] 
invoer: 1989-90 
N=2581 
Redres (herziening) van de belastbare huurwaarde van gebouwen voor de verponding 
NB. Vindplaatsen: 
- RAA, Archief stad Alkmaar voor 1815, inv.nr. 742: Kladexemplaar, alleen Legger 3e en 4e 
kwartier; 
- RANH, Kop.Coll. 528-530: volledig redres Alkmaar; 
- ARA, Archief Financie Holland, 515. 

 DAT[1730 = (def. vastgesteld 1733.03.03, zie SA 743 en SA 744) 
 Vp = verpondingsnummer (VA = voorlopig nummer in kladexempl.) 
 (omschr) = straat & omschrijving pand 
 tax = taxatie huurwaarde indien door eigenaar zelf bewoond 
 (oude verp.) = oude verpondingsaanslag (= 1/8 van de huurwaarde)(NB. alle f-waarden 

in guldens, stuivers en penningen) 
 h1[ = berekende oude huurwaarde 
 hw2[ / h2[ = nieuwe geschatte huurwaarde resp. werkelijke huur (huis) 
 hwp2[ / hp2[ = idem (pakhuizen, stallen e.a.) (NB. alle h-waarden in guldens en 

centen) 
 (1730 naam) = eigenaar in 1730 

BRON[RANH Kop.Coll. 560, Redres Egm.Meer] 

invoer: 1991 
N=14 
Herziening van de verponding van gebouwde eigendommen in de Egmonder Meer. 
NB. Hier alleen overgenomen de huizen onder de jurisdictie van Alkmaar. 

 DAT[ = 1732 
 VE = verpondingsnummer 
 tax = geschatte nieuwe huurwaarde (verp. = 1/12 huurwaarde) 

BRON[RAA Coll. Aanwinsten 197, Pers.Quot] 
invoer: 1990.07 
N=601 
Kohier van de Personele Quotisatie (Hollandse weeldebelasting) over geschatte inkomens 
boven f600 of vergelijkbare uiterlijke weeldekenmerken. RAA, Collectie aanwinsten, inv.nr. 
197. 
- Vindplaats ook: RANH, Kop.Coll. A696 / GA Rotterdam, OA4168 Coll. G.A. Meyners 

 DAT[ = 1744.05.07 
 Vp = adres: verpondingsnummer woonhuis (volgens bron) 



 (naam) = naam bewoner 
 beroep[ = 
 huurwaarde[ = huurwaarde woonhuis (conform verponding) 
 dienstboden[ = aantal dienstboden 
 buiten[ = aantal buitenplaatsen 
 rijtuig[ = soort rijtuig (met aantal luxe paarden) 
 ink-pacht[ = belastbaar inkomen volgens de lokale belastingpachters 
 ink-comm[ = ,, volgens de overheids-commissarissen van toezicht 
 ink-omschr[ = ,, volgens de lokale beschrijvers van dit kohierpqtax[ = uiteindelijke 

aanslag in de Pers. Quotisatie (guldens) 
 kapitaal[ = halve of hele kapitalist volgens kohier 200e penn. 

BRON[RAA SA 746 / 747] 
invoer: 1990 
N=47+88 
- Lijst van afgebroken en verbrande huizen opgemaakt ter verkrijging van kwijtschelding 
van verponding 
- Lijst van nieuwgetimmerde en vermeerderde gebouwen, opgemaakt voor de taxatie der 
verponding. RAA, Archief stad Alkmaar voor 1815, inv.nr. 746, 747. 
NB. Gegevens meestal opgenomen bij -> Redres 1730 

DAT[ = periode 1750- 1793 

BRON[RAA, Arch. Bakkersgilde 2 / NGV Holl.Nk, 7 (1992) nr.16, 12-23] 
invoer: 1992 
N=108 
Gepubliceerde lijst van bakkersknechten, met vermelding van hun bazen. RAA, Archief 
bakkersgilde, inv.nr. 2. 

DAT[ = periode 1758-1811 

BRON[RAA, SA 733 (734, 739, 740, 741), Verp.] 
invoer: 1990 
N=2581 
Kohieren van de ordinaris verponding Alkmaar 1765- 1805. RAA, Archief stad Alkmaar voor 
1815, inv.nr. 733 e.v. 
NB.1 Gegevens altijd opgenomen in combinatie met Redres van 1730. 
NB.2 Aan te vullen met: SA 721-723 (periode 1739-1749), SA 727-729 (periode 1750-1764) en 
SA 735 (buitenwijken 1765-1778) 

 (datum) = periode 1765-1805 
 Vp = verpondingsnummer 
 (namen) = opvolgende eigenaren (evt. voorafgegaan door jaartal /- = regel sluit met f.. 

= aanslag in guldens, stuivers en penningen = 1/12 van nieuwe huurwaarde) 

BRON[RAA, SA 332, Tegenw. Staat] 
invoer: 1996 
N=41 
Bevolkingsstatistiek per buurt 1772. RAA, Archief stad Alkmaar voor 1815, inv.nr. 332. 

 DAT = [1772.03 
 W- = adres: wijkletter (A-K en BW) + buurtnummer per wijk (1-4) 
 bew-huizen[ = aantal bewoonde huizen 
 onbew-huizen[ = aantal onbewoonde huizen 
 pakh[ = aantal pakhuizen 
 stal[ = aantal stallen 



 percelen[ = totaal aantal percelen 
 autocht[ = aantal autochtonen + allocht = inwoners 
 bewph[ = aantal inwoners per huis 
 religie = aantal ger[ (gereformeerden) / lut[ (luthersen) / rem[ (remonstranten/men[ 
 (doopsgezinden) / rk[ (roomsen) 
 armen[ = aantal armen (verdeeld in auto[ (autochtoon) + allo[ (allochtoon), 
 onderhouden door: diak[ (diakonie) / aalm[ (aalmoezeniershuis) / rk-ak[(rooms 

armencomptoir) luth[ (luthersen) / menn[ (doopsgezinden) / remo[(remonstranten) 

BRON[Goldberg-enquete, AAG Bijdr. 18 (1973) 173-178] 
invoer: 1993 
N=18 
De Goldberg-enquete in het Departement van Texel, 1801. Meegedeeld door A.M. van der 
Woude. 
Betreft een inventarisatie van de stand van de bedrijven (nijverheid en handel), met opgaven 
van standplaats, gebruikte materialen, werktuigen, aantal werknemers, loon, belemmeringen 
en 
middelen ter verbetering. 

DAT = [1801 

BRON[RAA, SA 336, Stemgerechtigden] 
invoer: 1992.08 
N-pers=1438 
Gedrukte lijsten van stemgerechtigde mannen per kiesdistrict (Grondvergadering). RAA, 
Archief stad Alkmaar voor 1815, inv.nr. 336. 
NB. Namen bijeengehouden; volgorde is looproute 

DAT[ = 1803.05 
Grondverg. = nummer kiesdistrict (1- 17) 
(volgnr.) = volgnummer stemgerechtigde per lijst (in bron ongenummerd) 
(naam) = 
Kad. = evt. perceelnummer 

BRON[RAA, SA 335 / Bevolking per buurt] 
invoer: 1992.08 
N=71 
Opgaven van het aantal inwoners en gealimenteerde armen in de 71 buurten van de stad op 
1804.06.26, in 1806 en 1807.11.03; en het aantal huizen in 1808.08. RAA, Archief stad 
Alkmaar voor 1815, inv.nr. 335. 
NB. namen van gerechtsboden, wijkmeesters en dienders per wijk elders opgenomen 

DAT = [1804-1808 
Wijk- (A-D) = wijkletter (niet conform huisnummering) 
Grondverg. (1-17) = nummer kiesdistrict 
buurt (1-3) = nummer buurt (per Grondverg.) 
buurtmeester 1804 = naam (en evt. kadastraal adres) 
inw1804[ (-1807) = aantal inwoners (zonder armen) 
armen1804[ (-1807) = aantal armen 
huizen1808[ = aantal huizen 1808 

BRON[Bel.reg] 
invoer: 1991.05/08 
N=2192 
Register landelijke volkstelling met opgave belastingdruk. RAA, Archief gemeente Alkmaar 
1816-1919, zonder inventarisnummer. 
Vroegste opgave van alle inwoners van de stad per huishouden. 
NB.1 Toegang op namen ook in klapper studiezaal RAA 



DAT[ = 1807 
W- / BW- = adres: wijkletter + nummer (gebruikt van 1798-1807) 
(namen) = alle bewoners (* is tevens eigenaar) 
huish[ = omvang huishouden 
beroep[ = (v= vrouw) 
huur[ = huishuur (evt. inclusief landhuur) 
mp[ = personele belasting (= 10% huurwaarde huis mits > f 30) 
patent[ = beroepsbelasting (ook op haarpoeder voor de laatste pruiken) 
bezit[ = evt. land en vee (ook gehuurd land; niet volledig) 
dienstbodegeld[ = belasting op luxe dienstpersoneel 
werkbodegeld[ = idem op meiden en knechten 
paardengeld[ = belasting op luxe rijpaarden en werkpaarden 
rundergeld[ = belasting op hoornvee 
vpgeb[ = totaal verponding gebouwde eigendommen (gebouwen) 
vpongeb[ = totaal verponding ongebouwde eigendommen (land) 
NB. Soms het dubbele van kohierbedrag = ordinaris + extra-ordinaris 
verponding) 
NB. Alle bedragen in guldens, stuivers en penningen 

BRON[RAA, SA 335, Rapport buurtmeesters] 
invoer: 1992.08 
N=68 
Opgaven van inwoners zonder admissie. RAA, Archief stad Alkmaar voor 1815, inv.nr. 335. 
NB. Meestal opgenomen bij Bel.reg 1807 

DAT[ = 1808 

BRON[RAA, SA 81 / quotisatie 3mln] 
invoer: 1991.12 
Nq=2302 
Lijst van inwoners met klassering en aanslag in de landelijke omslag van 3 
miljoen gulden, vastgesteld bij wet van 30 maart 1808. RAA, Archief stad Alkmaar voor 
1815, inv.nr. 81. 
Grondslag: naar geschatte vertering en uiterlijke welstand van alle inkomenstrekkers 
(normen 
onbekend) 
NB. Gegevens zoveel mogelijk opgenomen bij het Belasting-register van 1807. 
LIT[ W.J. van den Berg & J.L. van Zanden, Vier eeuwen welstands-ongelijkheid in 
Alkmaar, ca. 1530-1930. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 19-2 (1993), 193-215] 

DAT[ = 1808.09.13 
Wk. / BWk. = nieuw adres: wijkletter (A-D) + nummer 
(naam) = 
kl[ = klassering (max. 23 tot min. 41) 
quot[ = aanslag in guldens (max. f150 tot min. f0.50) 

BRON[RAA, SA 335, Opgave Wijkmeesters over Israelitische inwoners] 
invoer: 1992.08 
N=18 
Opgaven van Joodse inwoners en hun huishoudens. RAA, Archief stad Alkmaar voor 1815, 
inv.nr. 335. 

DAT[ = 1810.06.27 

BRON[ONA Alkmaar 918- 936, repertoire not.M.J.deLange] 
invoer: 1991.08 
N=488 



Korte omschrijving van verkoopakten uit de notariele repertoires. RAA, Oud-notarieel archief 
gemeente Alkmaar, inv.nrs. 918-936. 

DAT[ = periode 1811-1831 
aktenr. = volgnummer 
( = ONA) = verwijzing naar deel waar de akte volledig is opgenomen 
fr = prijs in Franse francs (f1 = fr2,1) 

BRON[ONA Alkmaar 981- 982, repertoire not.G.deHeer] 
invoer: 1991.09 
N=315 
Korte omschrijving van verkoopakten uit de notariele repertoires. RAA, Oud-notarieel archief 
gemeente Alkmaar, inv.nrs. 981, 982. 

DAT[ = periode 1812-1825 
aktenr. = volgnummer 
(= ONA) = verwijzing naar deel waar de akte volledig is opgenomen 
fr = prijs in Franse francs (f1 = fr2,1) 
titel[ = evt. verwijzing naar eerdere akte van aankoop of boedelscheiding 

BRON[Brugmans (1956), Statistieken Ned. Nijverheid RGP Grote Serie 98-99] 
invoer: 1993 
N=24 
Gedrukte nijverheidsstatistieken Alkmaar. 
Betreft inventarisaties van de stand van de bedrijven (nijverheid en handel), met opgaven van 
omvang, aantal werknemers, loon, belemmeringen en middelen ter verbetering. 

DAT[ = 1816, 1819 en 1843 

BRON[RAA Polderarch. Egmondermeer nr.385, Legger 1817-1835] 
invoer: 1991 
N=26 
Legger van de grondeigenaren met land in de Egmonder Meer. RAA, Archief Egmondermeer, 
inv.nr. 385. 
NB. Hier alleen overgenomen de percelen onder Alkmaar. 

DAT[1817 = met mutaties periode 1817-1835 
fol. = bladnummer 
Blok/stuk = oude kavelnummers (sinds 1566, zie ook kaarten Historisch Kadaster Binnen 
Egmonden) 
(oppervlakte) = in egmonder maat (300r = 1m) 

BRON[Bev.reg] 
invoer: 1989-1990 
N=2013 
Register plaatselijke volkstelling 1822 (met aantekeningen van mutaties in de huishoudens 
tot 
ca. 1826). RAA, Archief gemeente Alkmaar 1816-1919, zonder inventarisnummer 
NB.1. Niet in HKA opgenomen: religie 
NB.2. Hier alleen hoofdbewoners. Volledige toegang: klapper studiezaal RAA 

DAT[ = 1822 
Wk. / BWk. = adres: wijkletter (A-D) + nummer 
(namen) = hier alleen opgenomen de hoofdbewoners met leeftijd (bv. 33j.), herkomst 
(indien van buiten Alkmaar) en aantal kinderen (bv. 3k) 
* = bewoner is tevens bekend als eigenaar 
beroep[ 
huish[ = omvang huishouden 



BRON[RAA, Secr.archief 1402] 
invoer: 1991 
N=257 
Mutatie-register der gebouwde eigendommen (onderhandse en notariele akten van 
transporten), vermoedelijk bijgehouden ivm. wijzigingen in de oorspronkelijke registratie van 
eigenaren door het kadaster (ca. 1826). RAA, Archief gemeente Alkmaar 1816-1919, inv.nr. 
1402. 

DAT[ = periode 1825-1829 
leggernr. = volgnummer van perceel (op voorlopige kadastrale legger) 
kad.aanslag = wsch. voorlopig bedrag grondbelasting 

BRON[Kador Alkmaar, SAT] 
invoer: 1990.06 
N=1408 
Suppletoire Aanwijzende Tafel (bevat correcties en mutaties op de OAT). Dienst van het 
Kadaster, Alkmaar. 

DAT[ = bijgehouden van 1826 tot 1837 (vaak zonder datering) 
volgnr. = volgnummer inschrijving 
Kad. = kadastrale aanduiding: sectieletter (A-G) + nummer 
(naam) = naam eigenaar 
art.nr. = uniek registratienummer per eigenaar 

BRON[RANH, Grondbel. 114: Vergelijkende staat der huurprijzen / 1e lijst 
(verworpen contracten) / 2e lijst, huurcontracten 1816-1826] 
invoer: 1989 
N=86 
Opgemaakt tot toetsing van de kadastrale schattingen. RANH, Archief grondbelasting, inv.nr. 
114. 

DAT[ = 1828 

BRON[RANH, Grondbel. 83, Alkmaar Tabel nr.5 (klassificatie)] 
invoer: 1989 
N=79 
Omschrijving van fabrieken en trafieken voor de klassificatie van het kadaster. RANH, 
Archief grondbelasting, inv.nr. 83. 

DAT[ = 1829 

BRON[Bev.reg] 
invoer: 1989.10 
N=2626 
Register landelijke volkstelling uitgeschreven in december 1829. RAA, Archief gemeente 
Alkmaar 1816-1919, zonder inventarisnummer 
NB.1. Niet in HKA opgenomen: religie 
NB.2. Hier alleen hoofdbewoners. Volledige toegang: klapper studiezaal RAA 

DAT[ = 1830 
Wk. = adres: wijkletter (A-D) + huisnummer 
BWk. = adres: wijkletter (A-D; S = Schermer) + huisnummer 
(namen) = hier alleen hoofdbewoner opgenomen 
beroep[ = (evt: zv / zm = vrouw / man zonder beroep) 
* = bewoner is tevens bekend als eigenaar 
huish[ = omvang huishouden (niet ingevoerd voor blok 21-51) 

BRON[RANH, Grondbel. 132, Proces Verbaal van de instructie der reclamaties 
tegen de kadastrale klassering, Alkmaar nr.-] 
invoer: 1990 



N=71 
Afhandeling van bezwaarschriften tegen de klassering. RANH, Archief grondbelasting, inv.nr. 
132. 

DAT[ = 1831.12.28 

BRON[OAT] 
invoer: 1989.08 
Nrec=2688 Nperc=3896 
Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van gebouwde en ongebouwde eigendommen, door 
het kadaster opgemaakt tbv. de grondbelasting (12,75% van kadastr. inkomen). Dienst van 
het 
Kadaster, Alkmaar. 
- zie ook: LIT[ Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832, dl.2, Alkmaar] 

DAT[1832 = (NB. Eigenlijk de situatie van ca. 1826) 
(naam etc.) = eigenaar / beroep / woonplaats / soort eigendom 
art.nr. = uniek registratienummer per eigenaar (zie Kad. Legger) 
opp[ = oppervlakte in ha (bv. 0.1250 = 12 are 50 centiare) 
kl. = klassering ongebouwde eigendommen 
kig = kadastraal inkomen gebouwen (= 75% van huurwaarde huizen; 67% van 
huurwaarde andere gebouwen) 
kio = kadastraal inkomen ongebouwd (land en erven) 
srt[ = code voor soort eigendom (1 = woonhuis; 2 = pakhuis; 3 = stal of 
wagenhuis; 4 = werkplaats; 8 = leeg erf; 9 = anders) 
aftr = reductie van kio wegens polderlasten 

BRON[RANH, Arch. Grondbel. 707, Alkmaar, dienstjaar ...] 
invoer: 1992 
Herzieningen van het kadastraal inkomen (meestal wegens afbraak of veranderd gebruik). 
RANH, Archief grondbelasting, inv.nr. 707. 
NB. Gegevens opgenomen bij OAT 1832. 

DAT[ = periode 1834- 1835 

BRON[RANH, Grondbel. 695, Alkmaar; reclamaties] 
invoer: 1992 
N=133 
Register van aanvragen tot vrijdom of reductie van grondbelasting. RANH, Archief 
grondbelasting, inv.nr. 695. 

DAT[ = periode 1864-1890 
aangiftenr. = 

BRON[RANH, Grondbel. 689, Alkmaar; vrijdom] 
invoer: 1990.12 
N=674 
Register van aanvragen voor (tijdelijke) vrijdom van grondbelasting wegens afbraak, 
herbouw, 
nieuwbouw (stichting) etc. RANH, Archief grondbelasting, inv.nr. 689. 

DAT[ = periode 1871-1889 
aangiftenr. = volgnummer per jaar in bron (waarin ook opgaven rest NH) 
(soort) = soort eigendom 
(naam) = naam eigenaar (met beroep) 
reden[ = reden vrijdom grondbelasting. NB: 
- art.28 stichting op onbebouwde grond, 6j. 
- art.29 herbouw na afbraak, 4j. 
- art.30 herbouw na ramp, 6j. 



- art.31 bijbouw, 2j. 
- art.42 te laat aangevraagd, 1j. 
(ook vermeld bij herziening grondbelasting 1875) 
gebrn[ = datum in gebruikneming pand 

BRON[RAA, Secr.arch. 1252, Kohier Hoofd.omslag] 
invoer: 1992.06 
N=1388 
Kohier van de plaatselijke Hoofdelijke Omslag 1873 van f30.000; met supplement. RAA, 
Archief gemeente Alkmaar 1816-1919, inv.nr. 1252. 
NB.1. Gegevens in HKA opgenomen bij Adresboek 1876 als naam en adres in 1876 en 1873 
overeenkomen (kleine afwijkingen vermeld). Anders in apart record. 
NB.2. Vrijgestelden (inkomens onder f300) zijn in het kohier niet genoemd 

DAT[ = 1873 
bs1873[ = belastbaar inkomen 1873 in guldens en centen (geschat besteedbaar inkomen 
minus belastingdrempel van f300). De omslag bedroeg 2,8% van het 
belastbaar inkomen (bs varieerde van f10-f9000, gemiddeld f786) 

BRON[RANH, Grondbel. 154, herziening gebouwde eigendommen] 
invoer: 1990-91 
N=3124 
Registers van de herziening (sinds 1832) van het belastbaar inkomen van gebouwen. RANH, 
Archief grondbelasting, inv.nr. 154. 

DAT[ = 1875 
Wijk- = adres: wijkletter (A-F) + huisnummer 
(Kad.A = nieuw) = oorspr. kadastrale aanduiding ingeval het perceel is vernummerd, 
voorafgaand aan nieuw nummer; 
NB. Als een groep oorspr. percelen samen is herverkaveld tot een 
willekeurig aantal nieuwe percelen, dan zijn ze hier bij elkaar gehouden; 
Wijk, kig en kio worden dan voorafgegaan door een rangnummer (2-kig, 
3-kig etc.) 
(soort) = soort eigendom 
(naam etc.) = naam eigenaar 
art.nr. = uniek registratienummer per eigenaar 
kio = kadastraal inkomen ongebouwd (land of erf) 
kig = herzien kadastraal inkomen gebouw (= 100% huurwaarde) 
(diversen) = evt. vrijdom wegens nieuwbouw of herbouw ex art... 

BRON[patentregister] 
invoer: 1993 
N=126 
Lijst van bedrijven in 1876, met opgave van aantal arbeiders en evt. stoommachines (en pk's). 
NB.1 Gegevens overgenomen uit: J.J. Schilstra, 125 Jaar Kamer, Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier 1853-1978, p.21. 
NB.2 Gecombineerd met adresboek 1876. 

DAT[ = 1876 
bedr[ = soort bedrijf 
arbeiders[ = aantal arbeiders 

BRON[Adresboek] 
invoer: 1990.08 
N=1613 
Eerste Adresboek van Alkmaar. 
Samengesteld uit de kohieren van de hoofdelijke omslag (inkomen f300 en hoger) (herdruk 
met inleiding van J.H.Rombach: Pirola, Schoorl 1977) 



DAT[ = 1876 
Wijk- = adres: straat + wijkletter (A-F) + huisnummer (gebruikt van 1860 tot 1880) 
(naam) = naam bewoner 
beroep[ = 
* = bewoner tevens bekend als eigenaar 
stem[ = KP = kiesrecht Tweede Kamer en Prov. Staten GR = kiesrecht gemeenteraad 
(diversen) = evt. aanvullingen uit bron (advertenties, openbare functies) 

BRON[RANH, Grondbel. 270, herziening ongebouwde eigendommen] 
invoer: 1991 
N=435 
Register van herziening van het belastbaar inkomen ongebouwd. RANH, Archief 
grondbelasting, inv.nr. 270. 
NB. Hieruit alleen opgenomen zeer summiere aantekeningen aangaande kadastrale 
vernummeringen 

DAT[ = periode 1878-1889 

BRON[RANH, Grondbel. 721, nieuwbouw Alkmaar] 
invoer: 1991 
N=263 
Opgaven van mutaties in gebouwde eigendommen (nieuwbouw en afbraak). RANH, Archief 
grondbelasting, inv.nr. 721. 
NB. Gegevens in HKA waar mogelijk gecombineerd met Grondbel. 689 (vrijdom) 

DAT[ = periode 1879-1883 
dienstjaar/nr. = volgnummer aanvragen per jaar 
adres[ = straat, oude wijkletter, nieuw huisnummer 
eigenaar[ 
gebruiker[ 
soort[ = soort gebouw 
verandering[ = aard van de mutatie 

BRON[RAA, Arch. Reinigingsdienst 26, Tonnenregister p.] 
invoer: 1991.02 
N=3980 
Register van de plaatsing van beertonnen. RAA, Archief Reinigingsdienst gemeente Alkmaar, 
inv.nr. 26. 

DAT[ = periode 1881.08.01 - 1900 
(adres) = straat en huisnummer (gebruikt van 1880-1910) 
(soort) = soort gebouw 
(naam) = bewoner 
() = aantal tonnen (evt. gemerkt) 
(divers) = eventuele later bijgeplaatste extra tonnen met datum 

BRON[Adresboek] 
invoer: 1990.11 
N=2019 
Adresboek van Alkmaar 1882. 

DAT[1882 
(adres) = straat + huisnummer (gebruikt sinds 1880) 
(naam) = naam bewoner 
beroep[ 
* = bewoner tevens bekend als eigenaar 
stem[ = KP = kiesrecht Tweede Kamer en Prov. Staten (census) GR = kiesrecht 
Gemeenteraad (halve census) 



BRON[RANH, Grondbel. 423 / 424 / 425 herziening gebouwde eigendommen] 
invoer: 1991.05 
N=366 
Registers van de herziening van het belastbaar inkomen van gebouwde eigendommen 
in Alkmaar, 1898. RANH, Archief grondbelasting, inv.nr. 423 e.v. 
NB.1 Slechts voor een klein deel overgenomen. 
NB.2 Uitkomsten met toegang en mutaties tot 1907: RAA, Archief gemeente 
Alkmaar 1816-1919, inv.nrs. 1436-1443 (straatbelasting) behorend bij inv.nrs. 
1320- 1334 / idem jaren 1907-1918: inv.nrs. 1452- 1456. 

DAT[ = 1898 
Kad. = kadastrale aanduiding (evt. voorafgegaan door oorspr. nummers van 1832) 
(adres) = straat en huisnummer 
(naam) = naam eigenaar 
art.nr. = registratienummer per eigenaar (zie Kad.Legger) 
kio = kadastraal inkomen ongebouwd (erf of land) 
kig = kadastraal inkomen gebouw 

BRON[RAA, Arch. Reinigingsdienst 28, Tonnenregister p.-] 
invoer: 1991.02 
N=480 
Register van geplaatste beertonnen met oude en nieuwe huisnummering. RAA, Archief 
Reinigingsdienst gemeente Alkmaar, inv.nr. 28. 
NB. Gegevens per straatzijde en blok bij elkaar gehouden 

DAT[1910 = (niet in bron; afgeleid uit vgl. adresboeken) 
(adres) = straat + zijde 
(nummer) = huisnummer: 
- 1e kolom: doorlopende oude nummering (sedert 1880) 
- 2e kolom: nieuwe huisnummering even en oneven zijde 
(naam) = bewoner (en aantal tonnen) 

 


