
Hoe vind je een geboorteakte in het Archief van de Burgerlijke Stand? 

 
 

1 Ga naar archief.amsterdam 

2 Selecteer Inventarissen 

3 Typ waar staat Toegangsnummer: 5009 (het archiefnummer van de Burgerlijke Stand) 

 

 
 

 

4 Klik vervolgens op de rode titel Inventaris van het Archief van de Burgerlijke Stand 

5 Open de relevante rubriek (in dit geval de rubriek Geboorten)  

 

 
 

en vervolgens de relevante subrubriek: 

                                                                                                                                                      

 
 

 

6 Zoek de persoon bij de relevante letterreeks achternamen. Als voorbeeld:. Reijnder de Bruin, 

geboren rond 1900. Open in de tienjarige tafel periode 1893 – 1902 het deel met de letterreeks A-C  

 

 
 

Klik vervolgens op een willekeurige scan (thumbnail). Blader door de scans van het register A-C 

door rechtsonder een nummer in te typen (plus Enter, of pijltje vooruit) en dit nummer vervolgens 

te verhogen of te verlagen als u ziet dat de gezochte naam veel verder of eerder in de lijst staat, of 

blader met de pijltjes naar de relevante pagina als u direct al in de buurt van de gezochte naam 

terechtkwam.  

                                                                                                                              

 

� als u het geboortejaar niet weet  dan 

opent u subrubriek 1.1 om in de 

meerjarige alfabetische registers  te gaan 

zoeken naar het geboortejaar 

� als u het geboortejaar wel weet, open 

dan de subrubriek Eenjarige tafels 

 



U vindt de naam Bruin, de, Reijnder op (scan)nummer 347: 

 

 
 

Achter de naam staat de registratiedatum van de geboorte (u weet nu het geboortejaar), en in dit 

geval twee nummers: het nummer van het registerdeel resp. het blad (fol.). M.b.v. van deze twee 

nummers kunt u de akte vinden nl. in deel 11 van het jaar 1895 op blad 166. 

De letter v (van verso) in  bijvoorbeeld 155v  betekent de achterkant van blad 155 (een blad  werd 

destijds niet per bladzijde genummerd). Staat er  bij de naam die u zoekt alleen een 

registratiedatum, ga dan verder met stap 7. Staan er ook  twee nummers, ga dan naar stap 8. 

 

7  Open rubriek 1.2 en de hele reeks jaren (het openen duurt even), en tenslotte het geboortejaar: 

   
 

Zoek in het geboortejaar de persoon op, en noteer de twee nummers die achteraan staan (het 

deel- en bladnummer waarmee u de akte kunt vinden). Ga daarna verder met stap 8. 

 

8 Open rubriek 1.3  en vervolgens het betreffende geboortejaar en tenslotte het registerdeel:

 
 

en navigeer naar het blad  (het bladnummer staat rechtsboven geschreven met potlood ): 

 

 


