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Huis Goudestein in Maarssen.
[Het Utrechts Archief, T.A.
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1 Inleiding

…streckende van de
halve steech ofte straet
oostwaerts aen tot de
achteren dijksloot toe…

1.1 Wat is huizenonderzoek?

Ieder die een - vooral wat ouder - huis bewoont, zal zich hebben
afgevraagd wie er voor hem op die plaats gewoond heeft en wat
er allemaal gebeurd is in zijn huis. Hoe zag het er vroeger uit en
wat is er in de loop van de tijd veranderd? Antwoorden op die
vragen zijn te vinden door historisch huizenonderzoek te doen.

In deze onderzoeksgids verstaan we onder huizenonderzoek
het volgende: het onderzoek doen naar de geschiedenis van het
huis, zijn eigenaren en zijn bewoners. Dit geeft meteen de drie
aspecten aan van het huizenonderzoek. Het eigenaren- en bewo-
nersonderzoek richt zich vooral op bronnen in het archief; bij
het onderzoek naar de bouwgeschiedenis is het huis zelf een
belangrijke informatiebron.

1.2 Waarom huizenonderzoek?

Onderzoek doen naar de geschiedenis van uw eigen huis of welk
ander huis dan ook, is in de eerste plaats gewoon leuk. U krijgt
een beeld van het soort mensen dat er woonde, wie de buren
waren, de beroepen die ze uitoefenden en hoe dat in de loop van
de tijd veranderde. Als er een boedelbeschrijving is overgele-
verd, kunt u zelfs een kijkje nemen in het huis: welke meubels
stonden in de kamers, wat hing er aan de muur, welke voedsel-
voorraden werden nog aangetroffen en in het geval van een
bedrijfje, welke machines en gereedschappen lagen er nog?

Via allerhande verordeningen en bouwtekeningen is inzicht
in het vroegere uiterlijk van het huis te krijgen: is er een verdie-
ping bijgekomen, zijn er ramen verdwenen, is de gevel gemo-
derniseerd, stond er vroeger een privaat op het achtererf en
wanneer is de waterleiding aangelegd? Huizenonderzoek leidt u
ook naar andere terreinen zoals de kunstgeschiedenis. In welke
stijl is uw huis gebouwd en wat zegt dat over de sociale en eco-
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nomische positie van de toenmalige bewoners? Waren ze rijk
genoeg om met de nieuwste mode mee te gaan?

Een huis staat meestal niet geïsoleerd: door huizenonderzoek
krijgt u een beeld van de omgeving en de wijk. Wanneer was er
voor het eerst sprake van de straat waarin uw huis staat? Op
welke manier werd de wijk aangelegd? Soms is in die aanleg nog
een oud verkavelingspatroon te ontdekken.

Juist door het doen van huizenonderzoek rijst langzaam een
beeld op van de geschiedenis van het deel van uw stad of dorp
waar u woont. Doet u huizenonderzoek samen met anderen uit
dezelfde plaats, dan is op die manier zelfs een deel van de
geschiedenis van het hele dorp te reconstrueren.

Soms is het nodig om ook genealogisch onderzoek te doen
om een goed beeld te krijgen van de bewoners/eigenaren. Dat
genealogische onderzoek wordt in een andere gids in deze reeks
behandeld.

––––––––––

Literatuur

M.A.W. Gerding, Dorpsgeschiedenis; bewoning en bewoners (Zutphen 1992).

Cahiers voor lokale en regionale geschiedenis 9

P.M.M. Klep, red., Wonen in het verleden. 17e-20e eeuw. Economie, politiek,

volkshuisvesting, cultuur en bibliografie (Amsterdam 1987)

Kees van der Wiel, Op zoek naar huis, straat of buurt. Handleiding voor

historisch huizenonderzoek (z.pl. 1997)

––––––––––

1.3 Hoe zit deze gids in elkaar?

De gids is verdeeld in twee delen: het onderzoek naar de periode
vóór en na 1811. Dat jaar is gekozen om twee redenen. Ten eerste
zijn vanaf dat jaar de bronnen vrij uniform voor de hele provin-
cie en redelijk compleet aanwezig. De tweede reden is dat in
1811 de registratie van eigendomsovergangen op een nieuwe
leest werd geschoeid. Voor de periode daarvóór geldt dat de
informatie over huizen verspreid ligt over verschillende, veel
minder volledig overgeleverde bronnen, die bovendien in soms
moeilijk leesbare handschriften zijn opgesteld.

Er wordt steeds gesproken over ‘uw’ huis. Daarmee wordt
bedoeld het huis waarnaar u onderzoek doet. Dat kan uw eigen
huis zijn of een willekeurig ander huis. Het kan zijn dat dit huis
nog bestaat, maar ook naar inmiddels verdwenen huizen kunt u
natuurlijk onderzoek verrichten. Deze gids richt zich in het bij-
zonder op woonhuizen, maar geeft ook aanwijzingen voor onder-
zoek naar boerderijen en onbewoonde panden zoals fabrieken.

De gids begint met een hoofdstuk waarin een aantal belangrijke
zaken wordt behandeld, die u vooraf moet weten. In hoofdstuk
3 gaan we in op de zaken die u thuis al kunt voorbereiden. In
hoofdstuk 4 en 5 komt dan het onderzoek in de tijd na 1811 aan
bod, in hoofdstuk 6 het onderzoek vóór die periode. In het
zevende hoofdstuk gaan we kort in op de bouwgeschiedenis van
uw huis. We sluiten af met een samenvatting, adressen en een
register.

Bij iedere behandelde bron wordt in de gids aangeduid waar
u het materiaal kunt vinden. We geven globaal aan wat zich in
welk archief bevindt, welke periode en welk gebied het
bestrijkt. Deze gids heeft echter betrekking op de gehele provin-
cie Utrecht. Daarom kan in de meeste gevallen niet gedetail-
leerd worden ingegaan op lokale bijzonderheden en onder-
zoeksmogelijkheden. Het is verstandig bij onderzoek in een
bepaalde archiefdienst - in overleg met de studiezaalambtenaar
- vast te stellen welke nadere toegangen, gidsjes, documentatie
en dergelijke, op dit terrein nog meer voorhanden zijn.

De huidige gemeenten Oudewater en Woerden nemen in dit
verband een speciale plaats in. Deze gemeenten lagen tot
respectievelijk 1962 en 1989 voor een deel (onder andere de ste-
den Oudewater en Woerden zelf ) in de provincie Zuid-Holland.
Bij de vindplaatsen van bepaalde provinciale bronnen wordt u
regelmatig verwezen naar Het Utrechts Archief, maar voor ver-
gelijkbare bronnen over deze gemeenten moet u dan soms bij
het Algemeen Rijksarchief in Den Haag zijn.

Bij archiefonderzoek moet u nog wel rekening houden met
het volgende. Er zijn wettelijke termijnen voor de openbaarheid
van overheidsarchieven. Niet alles is dus raadpleegbaar. Over-
heidsinstanties moeten de door hen beheerde bestanden na een
bepaalde termijn overdragen aan een archiefdienst. Veel materi-
aal dat nog berust bij de instanties, is niet algemeen toeganke-
lijk. Vooral bij het onderzoeken van de meest recente periode
zult u merken, dat nog niet alle gegevens zich bij een archiefin-
stelling bevinden en openbaar zijn.

8 Inleiding



Uitbreidingsplan uit 1886 voor de gemeente Catharijne, Sectie C, het huidige
Lombok, door C. Vermeijs.
[Het Utrechts Archief, T.A. Aj 5(D)]

2 Tips en
waarschuwingen

…wij schout en
scheepenen doen te weeten
dat voor ons gekoomen en
gecompareert syn…

2.1 Hoe wordt uw huis aangeduid?

Huizen hebben tegenwoordig allemaal een adres, meestal
bestaande uit een straatnaam en een huisnummer. Samen met
de naam van de plaats zijn ze daardoor uniek geïdentificeerd.
Daarnaast hebben sinds 1832 alle percelen - of er nu een huis op
staat of niet - een eveneens uniek kadastraal nummer. In vroe-
ger tijden was dat niet zo. Toen werden huizen beschreven aan
de hand van de buren, de belendingen. De huizenonderzoeker
komt daarom vroeg of laat voor de vraag te staan: heb ik nu het
gezochte huis wel te pakken?

Een goede tip is niet alleen uw eigen huis te bestuderen,
maar ook de buurhuizen er bij te betrekken. Zo kunt u altijd
vergelijken of de gegevens die u hebt gevonden, nog wel in over-
eenstemming zijn met eerder gevonden materiaal. Als u bijvoor-
beeld bezig bent met het uitzoeken van bewoners, kan een
belendend huis, waarin lange tijd dezelfde familie woonde, als
houvast dienen.

Voor de ruimtelijke oriëntatie is het goed, te beginnen met
een kopie van de kadastrale kaart van uw straat van 1832. Van-
daaruit kunt u zien, of bepaalde beschrijvingen wel passen bin-
nen de perceelsgrenzen van de straat. Als uw huis werd ver-
bouwd, dan moet die verbouwing passen binnen de ruimte tus-
sen de beide buurhuizen!

Huisnummers
Straatnamen kunnen heel lang in gebruik zijn. Sommige

dateren zelfs uit de Middeleeuwen. Zo wordt de Utrechtse Boter-
straat al in 1308 genoemd. De huisnummering is van veel later
datum. De huizen in de stad Utrecht werden in 1795 voor het
eerst genummerd en wel in de vorm van een doorlopende num-
mering per wijk. De oude namen van de verschillende wijken
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werden vervangen door de letters A t/m H (binnen de singels) en
I en K t/m M (buiten de singels). Om verwarring tussen I en J te
voorkomen sloeg men de laatste letter over. Overigens vormden
deze buitenwijken tussen 1816 en 1823 vier zelfstandige
gemeenten, buitengerechten geheten. Dit waren Abstede (bui-
tengerechten Abstede en Wittevrouwen), Tolsteeg (buitenge-
rechten Soestbergen en Tolsteeg), Lauwenrecht (buitengerech-
ten Bemuurde Weerd, Hoogelanden, Lauwenrecht, Nieuwe
Oord, Nieuwe Weerd, Rodebrug en Pijlsweerd) en Catharijne
(buitengerechten Catharijne, Hooge Weide en Lijnpad, Hooge
en Lage Weide). Pas in 1880 en 1890 werd voor de gebieden
respectievelijk buiten en binnen de singels van de stad Utrecht
een huisnummering per straat ingevoerd. Ook in Amersfoort
bestond een indeling in wijken. In de Middeleeuwen waren dat
Langestraat, Krommestraat en Breul en na de stadsuitbreiding
in de 16de eeuw de wijken Bloemendaal, Kamp en Breul. Bij de
huisnummering werd gebruik gemaakt van letters, bijvoor-
beeld A 32, F 140.

In Soest werd in 1911 en 1917 een huisnummering per straat
ingevoerd en in Woudenberg pas in 1949. Straatnamen waren er
al eerder, maar werden niet in officiële stukken gebruikt. Alle
huizen in zo’n dorp waren dan dus doorlopend genummerd.
Ook in de voormalige gemeente Langbroek werd pas na de
Tweede Wereldoorlog een huisnummering per straat ingevoerd.
Daarvóór was Langbroek ingedeeld in twee wijken: het dorp
Nederlangbroek was wijk A en het dorp Overlangbroek wijk B,
waarbij de grens werd gevormd door de Wijker- en Bovenwijker-
weg. Als restant van deze oorspronkelijk doorlopende numme-
ring per wijk (dorp) zijn de huizen langs de Langbroekerdijk nog
steeds genummerd met de letter A of B om aan te geven of het
Neder- of Overlangbroek betreft.

In de loop der tijd kan de huisnummering dus veranderd
zijn, wat natuurlijk lastig is voor de onderzoeker. Zo zijn de hui-
zen aan de Utrechtse Oudegracht na 1795 driemaal vernum-
merd, namelijk in 1808, 1890 en 1917. Het huis Drakenburgh
was toen respectievelijk genummerd G 43, 59 (Weerdzijde) en
114. Ook bij gemeentelijke herindelingen kunnen huisnum-
mers veranderd zijn, bijvoorbeeld van straten die de oorspron-
kelijke gemeentegrenzen doorsnijden. Een hulpmiddel om die
oude nummers te achterhalen zijn concordanties (vernumme-
ringslijsten) gemaakt van het oude naar het nieuwe nummer
en omgekeerd. Die kunnen bij het zoeken dan uitkomst bie-
den. Naast het kadastrale nummer wordt in 19de- en 20ste-
eeuwse archiefstukken zoals notariële akten immers meestal
ook het adres genoemd.

Huisnamen
Vele oude huizen - met name de grotere - hadden (en hebben
soms nog) een eigen naam. Deze huisnamen zeggen vaak iets over
de oorspronkelijke bewoners van dat huis of over de functie die
dat huis heeft gehad. Het huis Kranestein aan de Utrechtse
Oudegracht dankt zijn naam aan de familie Die Kraen. Een pand
dat lange tijd als herberg in gebruik was heette heel toepasselijk
De Dorstige Harten. In Vreeland staat een huis dat lange tijd de
naam Goudleerhuis droeg, omdat Hans Le Maire in 1634 hier
een goudleermakerij begon. U zult het huis in dit gidsje regel-
matig tegenkomen.

■ Het Goudleerhuis in Vreeland
In het huis Klapstraat 12 in Vreeland was vroeger het grootste deel
van de goudleermakerij van Hans Le Maire gevestigd. Tot voor kort
lokaliseerde men het goudleerbedrijf in een ander pand in Vreeland,
maar nader onderzoek wees echter zonder twijfel naar het huis Klap-
straat 12.De heer Boerstra en mevrouw Jonker-Duynstee verdiepten
zich in de geschiedenis van het Goudleerhuis. In deze gids fungeert
hun speurtocht als voorbeeld voor huizenonderzoek.
Tot 1803 werd het huis aan de Klapstraat in de akten meestal Goud-
leermaekerije genoemd, soms echter ook Goudleerhuis. Vanaf circa
1813 tot ongeveer 1914 werd de naam Weltevreden gebruikt.Daarna
had het huis - althans in de notariële akten - geen naam.
[Literatuur: J. Boerstra en J. Jonker-Duynstee,‘Het Goudleerhuis te
Vreeland’, Vechtkroniek 6 (mei 1997) 3-6.]
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Wijkindeling van de stad Utrecht.
Oranjestam (na 1795: Eijkestam) werd wijk A, Pekstokken wijk B, Handvoetboog
wijk C, Turkije wijk D, Zwarte Knechten wijk E, Papenvaandel (na 1795:
Vrijheidsvaandel) wijk F, Fortuin wijk G, Bloedkuil wijk H, Buiten Wittevrouwen 
wijk I, Buiten Tolsteeg wijk K, Buiten Catharijne wijk L en Buiten de Weerd wijk M.
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Gevelteken van het huis genaamd De Coninck van Poortugael aan de Voorstraat
14 in Utrecht. De Coninck van Poortugael dankt zijn naam aan het verhaal dat
deze vorst ooit in dit huis zou hebben overnacht.
[Het Utrechts Archief, T.A. Voorstraat 14 c. 1952 (1)]

Huisnamen komt u tot de 19de eeuw dikwijls in archiefstukken
zoals notariële of gerechtelijke akten tegen. U moet er daarbij
overigens wel rekening mee houden dat huizen in de loop der
tijd van naam kunnen zijn veranderd en dat er meerdere huizen
met dezelfde naam kunnen voorkomen. Zo heette het Goudleer-
huis na 1803 Zorgvrij en na 1813 Weltevreden. Soms zijn lijsten

van plaatselijke huisnamen beschikbaar, in alfabetische volgor-
de van huisnaam, of per straat en nummer. In het geautomati-
seerde zoeksysteem NOTARIS (zie paragraaf 6.1) kan ook op
huisnaam worden gezocht.

De naam van een huis werd doorgaans uitgebeeld in een
gevelteken. Zo heette een huis aan de Utrechtse Voorstraat ‘waer
het swarte vercken uythangt’. De herberg De Groene Kan,
genoemd naar haar uithangteken, fungeerde zelfs als naamge-
ver voor het latere plaatsje. Daarom kunnen ook lokale over-
zichten van geveltekens nuttig zijn voor de identificatie van een
huis.

Kadastrale nummers
In 1832 kreeg ieder perceel een uniek kadastraal nummer, bij-
voorbeeld: Kadastrale gemeente Renswoude sectie A 186 (kas-
teel Renswoude). Het Goudleerhuis stond kadastraal bekend
Vreeland sectie A 219. Dit nummer is niet altijd hetzelfde geble-
ven. Als een perceel werd gesplitst of samengevoegd, kreeg het
een nieuw nummer. Bij het onderzoek moet u daar rekening
mee houden.

Belendingen
Voordat kadastrale nummers werden ingevoerd werd de ligging
van een huis op een andere manier beschreven: via de belendin-
gen. In een notariële of gerechtelijke akte werd aangeduid aan
welke straat het was gelegen, meestal met de straatzijde en met
vermelding van nabijgelegen bruggen, poorten, zijstraten en
dergelijke. Ook de eigenaren/bewoners van de belendende per-
celen worden daarin genoemd. Bijvoorbeeld: ‘sekere huijsinge
ende erve staande ende gelegen binnen de stad Utrecht aan de
zuijdzijde van ‘t Jacobisteechjen, daar Herbert Verhoef oost-
waarts ende de herberge de Halfmaan westwaarts naast gehuijst
ende geerft sijn.’

12 Tips en waarschuwingen



■ Het Goudleerhuis 
Uit een transportakte van
15 april 1737,waarbij het
Goudleerhuis aan Pieter de
Keen uit Amsterdam werd
verkocht, kan men de exac-
te ligging van het pand ach-
terhalen.
[Het Utrechts Archief,
archief dorpsgerechten
(Vreeland), inv.nr. 2105]
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2.2 Eigenaar en bewoner

Soms is de bewoner van een huis ook de eigenaar, maar dit is
lang niet altijd het geval: dikwijls is het huis verhuurd. Ook kan
het voorkomen dat iemand twee huizen bezit en dan het ene
bewoont en het andere verhuurt. Het is zelfs mogelijk dat
iemand in een huurhuis woont en eigenaar is van een ander
huis. Soms moet iemand zijn huis verkopen - bijvoorbeeld
omdat hij de hypotheeklasten niet langer kan opbrengen - maar
blijft hij als huurder van de nieuwe eigenaar in zijn huis wonen.
Of het omgekeerde: de huurder koopt het huis van zijn huur-
baas.

U moet daarom bij huizenonderzoek nagaan of in een bron
de eigenaar of de bewoner is genoemd. Zo zijn in de stad Utrecht
in de kohieren (belastingregisters) van de liberale gifte uit 1748
(een vermogensheffing) de bewoners van huizen vermeld, in de
kohieren van het huisgeld de eigenaren. In de eerste belasting
werd namelijk de bewoner van een huis aangeslagen, in de
tweede de eigenaar van een huis. Dat staat niet altijd in de bron
vermeld! Een ander voorbeeld: in het bevolkingsregister wor-
den wel de bewoners, maar niet de eigenaren van een huis
genoemd. In de kadastrale registers is het weer net andersom.

2.3 Archieven van eigenaren van huizen

Van sommige huizen zijn meer gegevens bewaard gebleven dan
van andere. Het is een buitenkansje als u ontdekt, dat het huis
dat u onderzoekt in het bezit is geweest van of beheerd is door
particulieren of instellingen die archief hebben nagelaten. Het
gaat hierbij meestal om vooraanstaande adellijke of patricische
families of instellingen als heerlijkheden, staatsdomeinen,
gemeenten, waterschappen, kapittels en gasthuizen.

Sommige huizen zijn eeuwenlang in het bezit van een
bepaalde familie geweest. Als het familiearchief van zo’n familie
bewaard is gebleven, kunt u hierin stukken over hun huizenbe-
zit verwachten. Archiefstukken over het huis Goudestein in
Maarssen vindt u bijvoorbeeld in het familiearchief Huydeco-
per. Jan Jacobsz. Bal, alias Huydecoper, kocht in 1608 de boerde-
rij De Gouden Hoeve aan de Vecht in Maarssen en bouwde die
om tot de buitenplaats Goudestein. Het huis bleef drie eeuwen
binnen de familie Huydecoper.

Behalve familiearchieven waarin men gegevens over de hui-
zen van één familie kan vinden, zijn er ook huisarchieven die in
feite combinaties vormen van archieven van personen of fami-
lies die hetzelfde huis hebben bewoond.

Wat u over huizen aantreft in een familie- of huisarchief zijn
bestekken en voorwaarden van de bouw en verbouwingen, kwi-
tanties van de aannemer en andere leveranciers, akten van ver-
koop en overdracht, rekeningen van de rentmeester, bouwteke-
ningen, kaarten etc.

Ook overheden, zoals gemeente of provincie, kunnen huizen
bezitten. Hoewel tot ca 1600 er nauwelijks sprake is van registra-
tie van eigendom door de overheid, kan bijvoorbeeld een stads-
archief wel oorkonden bevatten over huizen die door de stad
waren aangekocht. Een andere belangrijke bron voor deze vroe-
ge periode vormen de kapittelarchieven. Utrecht kende vijf
kapittels: Dom of St Maarten, Oudmunster of St Salvator, St Pie-
ter, St Jan en St Marie. Deze kapittels oefenden samen met de bis-
schop het bestuur over het bisdom Utrecht uit (zie paragraaf 6.4)

Naast de archieven van de kapittels bevatten die van de heer-
lijkheden veel informatie over huizen. Zo bezaten de heren van
Abcoude en Gaasbeek veel goederen en rechten in en rondom
Wijk bij Duurstede en Rhenen. In hun archieven treft men vaak
uitgebreide series goederenregisters, leenregisters en rekenin-
gen van de rentmeesters wegens het beheer van het domein aan.

In leenboeken vindt u een opsomming van leengoederen en
rechten met vermelding van de opeenvolgende leenmannen.
Een leenhof of leenkamer gaf namens de leenheer bepaalde goe-
deren en rechten in leen uit aan een leenman. Sommige heerlijk-
heden waren bezit van een kapittel; het betreffende heerlijksar-
chief maakt dan onderdeel uit van dat kapittelarchief.

––––––––––

Literatuur

A.J. Maris, Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landsheerlijke tijdvak. I

De Nederstichtse leenakten (1394-1581) (’s-Gravenhage 1956)

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Verschillende heerlijkheids-, huis- en familiearchieven.

Raadpleeg hiervoor het archievenoverzicht.

Gemeente- en streekarchieven/archivariaten: Verschillende heerlijkheids-, huis- en

familiearchieven. Raadpleeg hiervoor de archievenoverzichten.

––––––––––

14 Tips en waarschuwingen



■ Het Goudleerhuis 
In 1739 werd Johan Reaal eigenaar van het Goudleerhuis.Na zijn overlijden in 1741 ging het huis over op zijn zuster Sophia Maria, die getrouwd was
met Daniël Hooft.Deze familie hield het pand tot het jaar 1803 in eigendom. Johan Reaal en Daniël Hooft waren tevens vrijheren van Vreeland. In
het archief van de heerlijkheid Vreeland vindt men dan ook enige stukken met betrekking tot het Goudleerhuis, zoals deze situatietekening in kleur,
waarop onder andere ook de plek van het Goudleerhuis wordt aangegeven.
[Het Utrechts Archief, archief heerlijkheid Vreeland, inv.nr. 8]
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2.4 Reeds verricht onderzoek

Iedere huizenonderzoeker zal willen profiteren van onderzoek
dat anderen al over ‘zijn/haar’ huis hebben verricht, vooral wan-
neer dit is gepubliceerd. Hieronder volgt een literatuurover-
zicht. De talloze boeken en artikelen betreffende één of enkele
huizen zijn hierin niet opgenomen.

Huis Vredenburgh in Bilthoven, ontworpen door G. Rietveld.
[Foto Henk Bol]

Provincie Utrecht:

Archeologische kroniek [van de] provincie Utrecht, 1970-
Kadastrale atlas provincie Utrecht. In deze serie gemeentelijke uit-

gaven van de minuutplans en de OAT’s zijn inmiddels delen
verschenen over de gemeenten Leusden, Renswoude en Zeist.
Delen over enkele andere gemeenten zijn in voorbereiding.

Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, B. Olde Meierink e.a., red.
(Utrecht 1995)

Jaarboek Oud-Utrecht, met indexen over 1924-1953 en 1954-1983. In
laatstgenoemde index is een onderdeel toponiemen, straten
en percelen/panden opgenomen.

Maandblad Oud-Utrecht, met indexen (onder meer op straten) over
1926-1962 en 1963-1982.

Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht. In deze serie gemeen-
telijke monumentenboeken zijn inmiddels delen verschenen
over de gemeenten: Amerongen, Baarn, Bunnik, Bunschoten,
Cothen, De Bilt, Doorn, Driebergen/Rijsenburg, Houten (2
dln.), Langbroek, Loosdrecht, Lopik, Montfoort, Oudewater,
Veenendaal, Vleuten/De Meern, Wijk bij Duurstede en IJssel-
stein. Delen over enkele andere gemeenten zijn in voorberei-
ding. Van alle gemeenten bestaan ambtelijke inventarisatie-
rapporten.

Zie verder:
Bibliotheken van de verschillende archiefdiensten.
SABINE, het Stichts Algemeen Bibliografisch Netwerk, bevat

inmiddels de titels van boeken en tijdschriftartikelen over de
provincie Utrecht vanaf 1992 volledig en daarvoor gedeelte-
lijk. Er zijn verschillende zoekmogelijkheden, onder andere
op alle woorden in de titel. Sabine is te raadplegen in de
meeste bibliotheken in de provincie Utrecht en op Internet.

Tijdschriften van lokale en regionale historische verenigingen.
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Gemeente Utrecht:

Archeologische (vanaf 1981: en bouwhistorische) kroniek van de gemeente
Utrecht, 1972 -. Afzonderlijke index over 1972-1988.

C. Denig, Utrecht van ancien régime tot nieuwe tijd: de bewoning van de
Utrechtse binnenstad in haar ruimtelijke structuur, 1793-1891
(Utrecht 1995)

C. Denig, De bewoners van de Utrechtse Oudegracht en Nieuwegracht:
neringdoenden en voorname lieden. Historische reeks Utrecht 22
(Utrecht 1997)

M.J. Dolfin, E.M. Kylstra en J. Penders, Utrecht. De huizen binnen de
singels (2 dln.; ’s-Gravenhage 1989)

W. Eldering-Niemeyer, ‘De huizen aan de oostzijde en de westzijde van
de Plompetorengracht en hun bewoners van 1552-1800’ (2 dln.; 1955-
1956). Ingedeeld per huisnummer en gebaseerd op de registers
van transporten en plechten onder gebruikmaking van andere
bronnen. Met index op persoonsnamen.

‘Index transporten en plechten Oudegracht’. Dit is een overzicht
van de betreffende akten in volgorde van het huidige huis-
nummer. Per huis is opgenomen: huidige nummer, nummer
van 1890-1917, daaraan voorafgaande wijknummer, huis-
naam, kadastrale nummer, de data van de akten, de aard van
de akten, de partijen en de belendingen.

N. van der Monde, Geschied- en oudheidkundige beschrijving van de
pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen 
(3 dln.; Utrecht 1843-1846)

S. Muller Fz., Oude huizen in Utrecht (Utrecht 19112)
E.C. van Santen, Architectuur en stedebouw in de gemeente Utrecht

1850-1940 (Zwolle/Zeist 1990)
C.L. Temminck Groll, Middeleeuwse stenen huizen te Utrecht en hun

relatie met die van andere noordwesteuropese steden 
(’s-Gravenhage 1963)

Utrechts Documentatie Systeem. Bevat op alfabetische volgorde van
straat en huisnummer zeer uitgebreide informatie over en
literatuurverwijzingen naar huizen in de stad Utrecht. Dit
systeem is aanwezig in Het Utrechts Archief en in de
Gemeentebibliotheek Utrecht.

Zie verder:
De bibliotheek van Het Utrechts Archief bevat vrijwel alle 

boeken en tijdschriften betreffende de stad Utrecht en vele
betreffende de rest van de provincie. De titels zijn opgeno-
men in het geautomatiseerde catalogussysteem VUBIS. In dit
systeem zijn ook opgenomen de titels van vrijwel alle tijd-
schriftartikelen betreffende de stad Utrecht. Er zijn verschil-
lende zoekmogelijkheden, onder andere op alle woorden in
de titel.

Overige gemeenten:

Amersfoort: nieuwsblad monumentenzorg en archeologie, 1985-
R.K.M. Blijdenstein, Zeist groei en bouw; een inventarisatie van waar-

devolle gebouwen en gebieden (6 dln.; Zeist, 1983-1984)
M. Cramer, met bijdragen van F. Snieder, Amersfoort: architectuur

en stedenbouw 1850-1940 (Zwolle/Amersfoort 1996)
E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman, Plaatsen aan de Vecht en de

Angstel ... Van Zuilen tot Muiden (Alphen aan den Rijn 19974)
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2.5 Oud schrift

Vanaf ca 1725 komt u in de archieven ons huidige schrift tegen.
Maar vaak is het ook dan nog wel even puzzelen. Een 19de-eeuw-
se klerkenhand kan best lastig zijn.

Voor die tijd werd het oud-Hollandse en daarnaast tot 1650 in
de oostelijke provincies het oost-Nederlandse schrift gebruikt.
Zonder oefening zijn deze teksten niet te lezen. In de provincie
Utrecht worden door archiefdiensten cursussen paleografie
(oud schrift) gegeven. Ook zijn er paleografische atlassen in de
handel met behulp waarvan u zelf kunt oefenen.

Een tekst kunnen lezen betekent nog niet een tekst begrij-
pen. In archiefstukken komen vele moeilijke en inmiddels in
onbruik geraakte termen voor. Het Middelnederlandsch Woorden-
boek van E. Verwijs en J. Verdam, het grote Woordenboek der Neder-
landsche Taal en gespecialiseerde woordenboeken als M. van Hat-
tum en H. Roosenboom, Glossarium van oude Nederlandse rechtster-
men (Amsterdam 1977) en N.E. Algra en H.R.W. Gokkel, Fockema
Andreae’s juridisch woordenboek (Alphen aan den Rijn 19906) bie-
den meestal wel uitkomst.

2.6 Systematisch werken met bronnen

Om gegevens op te sporen moet u gebruik maken van bronnen.
Hoe meer bronnen bestudeerd worden, hoe meer u te weten
kunt komen over het onderwerp. Historische bronnen zijn alle
overblijfselen die uit het verleden bewaard zijn gebleven. Voor
huizenonderzoek zult u vooral te maken krijgen met schriftelij-
ke bronnen, met oral history (mondelinge overlevering) en het
huis zelf. Als er archeologisch en bouwhistorisch onderzoek is
gedaan op de plek van uw huis zijn er misschien ook voorwer-
pen gevonden die als bron kunnen dienen. Veel van dat materi-
aal vindt u bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder-
zoek in Amersfoort en in de lokale en regionale musea.

Voor historisch onderzoek wordt vooral gebruik gemaakt van
schriftelijke bronnen. Probleem hierbij is dat hoe verder men in
de tijd teruggaat, hoe schaarser de overgebleven bronnen zijn.
Ook de aard en de inhoud spelen een rol. Bronnen kunnen een
eenzijdig beeld geven.

Voor de onderzoeker van het verleden kunnen herinneringen
een aanvulling geven op informatie die uit ander materiaal is
verkregen. Herinneringen aan vroeger kunnen via interviews
naar boven worden gehaald en zijn met name een geschikte
bron om inzicht te krijgen in de dagelijkse werkelijkheid: hoe
gingen de bewoners met elkaar en met de buren om, hoe waren

de huizen ingericht en waarvoor gebruikte men de diverse
ruimten in het huis.

Niet alleen tegenover interviews is een kritische houding
gepast. Een onderzoeker moet zich bij het gebruik van bronnen-
materiaal altijd afvragen wat de oorspronkelijke bedoeling van
de bron was. Wat is de waarde, de betrouwbaarheid en de bruik-
baarheid van het bronnenmateriaal?

Eerst kijkt u naar de inhoud. Wat wil de opsteller van de bron
zeggen? Waarom zegt hij het zo en niet anders? Wat was de rela-
tie van de auteur met het beschrevene? Was hij ooggetuige? Hoe
nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft de auteur de zaken? Hoe
objectief of subjectief is de auteur?

Vervolgens is de ‘buitenkant’ aan de beurt. Wat voor soort
bron is het (archiefstuk, manuscript, boek)? Waar is het materi-
aal gevonden? Hoe, waarom en wanneer is de bron tot stand
gekomen? Wie is de schrijver? Is het origineel of is het geba-
seerd op ander materiaal?

De meeste archiefstukken werden opgemaakt met een admi-
nistratief doel zonder diepere betekenis: denk aan rekeningen
en belastingregisters. Maar andere stukken, zoals verzoekschrif-
ten of klachten, werden wel degelijk met een vooropgezet doel
opgesteld: de schrijver wilde iets bereiken. Daar moet u bij het
gebruik van dergelijk materiaal wel rekening mee houden,
want dit zijn geen objectieve gegevens.

Extra voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van allerlei
tellingen uit vroeger tijden. Die zijn veel minder betrouwbaar
dan tegenwoordig. Haardstedenregisters en lijsten van weerba-
re mannen worden bijvoorbeeld nu gebruikt om te proberen tot
een schatting van het aantal inwoners te komen, maar met dat
doel werden ze niet opgesteld. Vaak werden dergelijke tellingen
gedaan met het oog op belastinginning of militaire dienst. Belas-
ting- en dienstplichtontduiking is van alle tijden! Ook is de
interpretatie van wat er is geteld moeilijk: wat is precies een
haardstede, werden alle haardsteden in de lijst opgenomen of
waren er uitzonderingen (bijvoorbeeld vrijstellingen), door wie
werden de tellingen uitgevoerd? Voor sommig bronnenmateri-
aal zijn gedrukte ‘broncommentaren’ beschikbaar, waarin de
problematiek van de betrouwbaarheid van het materiaal wordt
behandeld.

Voordat u daadwerkelijk aan de slag gaat met het verzamelen
van gegevens moet u eerst een systeem voor het ordenen ervan
bedenken. Anders kan het gebeuren dat u datgene wat in het
begin van het onderzoek is bestudeerd, met name de algemene
literatuur, nogmaals moet opzoeken, omdat u bent vergeten
een goede notitie te maken. Het is daarom van het grootste
belang vanaf het begin overzichtelijk en stelselmatig de gege-
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vens te noteren. Louter afgaan op het geheugen is menig onder-
zoeker slecht bekomen! Vermeld altijd nauwkeurig waar u een
bepaald gegeven gevonden hebt. Als dat een boek betreft:
auteur, titel en bladzijde, als het een archiefstuk betreft: archief-
bewaarplaats, archief, inventarisnummer en bladzijde. Het kan
zijn dat u de bron nóg eens nodig hebt voor een ander gegeven.
Met een omschrijving als: ‘ja het stond in een dik, zwart boek
ergens bovenaan’, kan een archiefambtenaar weinig beginnen.

Bestek en voorwaarden en kwitanties betreffende de
bouw van het huis Janskerkhof 16.

[Het Utrechts Archief, archief familie Martens, 

vlp. inv.nr. 126]
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3 Het begin: thuis

…met alle oude
geregtigheeden daartoe
behoorende met en alle die
daar omme geleegen syn…

U begint het onderzoek naar uw huis thuis. Bij de koop of huur
van uw huis heeft u misschien papieren, zoals oude koopakten,
onroerend goed-aanslagen, kadastergegevens, bouwtekeningen
etc. van de makelaar, de vorige eigenaar of de verhuurder gekre-
gen. Daaruit kunt u al een paar dingen opmaken. Meestal zit er
bijvoorbeeld een kadastraal kaartje bij, waarop precies is aange-
geven waar de grenzen liggen van het perceel waarop uw huis
staat. Ook staat daar het kadastrale nummer bij, waarmee u ver-
volgonderzoek kunt beginnen.

Soms is uit de bijgeleverde informatie op te maken, wanneer
het huis is gebouwd. Verreweg de meeste huizen in Nederland
zijn gebouwd in de 20ste eeuw. Toch staan er vooral in de dorps-
kernen of het stadscentrum nog vele oudere huizen. Dat is niet
alleen op te maken uit de papieren, ook het uiterlijk van uw
huis of de buurt geeft dat al aan. Dat wil niet direct zeggen dat
onderzoek naar een modern huis niet interessant is. Het kan
zijn dat uw huis weliswaar nieuw is, maar op een ‘oude’ plek
staat, waar vroeger ook al eens mensen hebben gewoond. U zou
dus uw onderzoek kunnen uitbreiden naar die vroegere bebou-
wing. Sommige nieuwbouwwijken staan weliswaar op vroegere
akkers en korenvelden, maar ook daar stonden vroeger boerde-
rijen, versterkte huizen en zelfs kastelen en Romeinse forten en
villa’s. U kunt zelfs overwegen, enig veldnamenonderzoek te doen.
In vroeger tijden hadden velden een naam, die vaak terugver-
wees naar het gebruik van de grond of naar een belangrijke
gebeurtenis die er had plaatsgevonden.

Meestal staan de oudere huizen in de kern van stad of dorp. 
U kunt aan uw huis al zien, of het ongeveer uit dezelfde periode
stamt als de rest van de straat, of dat het duidelijk ouder of jon-
ger is. Het is daarbij verstandig in het achterhoofd te houden,
dat vroeger vooral de gevel nogal eens werd gemoderniseerd:
achter een 19de-eeuwse gevel kan heel goed een veel ouder huis
schuil gaan. U kunt dat bijvoorbeeld zien aan steenformaten,
balkenconstructies en andere bouwkundige elementen.
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Een ander begin dat u thuis kunt maken, is het aanknopen
van gesprekken met oudere buren en buurtbewoners. Zij kun-
nen zich misschien nog vroegere bewoners en eigenaren herin-
neren. Ook kunnen ze vertellen over veranderingen in de straat
en aan de huizen in de laatste decennia. Vanwege de beperkte
openbaarheid van archiefstukken is vooral die periode moeilijk
te onderzoeken. Uit zulke gesprekken kunt u een beeld krijgen
van de sfeer die er in de buurt heerste, van de mensen die er
woonden en veranderingen van straat en gebouwen.

Om de geschiedenis van uw huis te kunnen plaatsen in het
bredere kader van de geschiedenis van uw dorp of stad, is het
belangrijk wat meer algemene historische werken te raadple-
gen. Als u bijvoorbeeld tijdens uw onderzoek ontdekt dat er
opeens veel huizen leegstonden, is het nuttig om te weten dat in
die periode misschien sprake was van oorlogsdreiging en vele
inwoners gevlucht zijn, of dat een ziekte de bevolking had gede-
cimeerd. Zo heeft de inval van de Franse troepen in het Ramp-
jaar 1672 voor veel plaatsen grote gevolgen gehad: sommige dor-
pen zijn bijna geheel met de grond gelijk gemaakt! Aan de ande-
re kant kan de vestiging van een grote fabriek de oorzaak zijn
van de aanleg van een geheel nieuwe woonwijk voor de arbei-
ders. Zulk achtergrondonderzoek geeft daarnaast enig inzicht in
de veranderende waarde van de verkoopprijzen: hoeveel geld
was een bepaald bedrag nu ‘waard’ in het verleden?

De Benschopperstraat in IJsselstein, ca 1905. 
[Het Utrechts Archief, T.A., inv.nr. 128]
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4 Periode na 1811:
eigenaren

…bij deze te cedeeren,
transporteeren en in vollen
vrijen eygendom over te
dragen…

4.1 Kadastrale boekhouding

Na het begin van uw onderzoek thuis en in de buurt is uw vol-
gende stap het Kadaster. Uit de thuis gevonden papieren heeft u
misschien al een kadastraal nummer of de naam van een vorige
eigenaar gedistilleerd. Met die gegevens kunt u het onderzoek
voortzetten. U begint daarmee bij het kadaster. Met de kadastra-
le gegevens kunt u de eigendomsgeschiedenis van uw huis tus-
sen ruwweg 1811 en nu reconstrueren.

De bescheiden van het kadaster kunnen worden onderschei-
den in 1) kadastrale boekhouding en 2) hypotheekregisters of
openbare registers. De gegevens in deze categorieën vullen
elkaar deels aan, deels overlappen ze elkaar. We zullen ze in de
genoemde volgorde behandelen. Naast de kadastrale gegevens
behandelen we in dit hoofdstuk twee aanvullende bronnen die
licht werpen op de vroegere eigenaars van uw huis: notariële
akten en memories van successie.

Wat is het kadaster?
Het doel van het kadaster was in eerste instantie het opzetten
van een systeem voor een rechtvaardige inning van de grondbe-
lasting. In de Franse tijd werd daarmee een begin gemaakt,
maar vanaf 1825 kwam er schot in de zaak. Voor heel Nederland
werden kaarten gemaakt, waarop precies stond aangegeven
welke percelen door welke personen in eigendom werden
gehouden. Per 1 oktober 1832 waren alle kaarten klaar. Om deze
gegevens bij te houden werden in de provincie Utrecht kanto-
ren van het kadaster gevestigd in Utrecht en Amersfoort. In
1964 werd het kantoor Amersfoort opgeheven; het werkgebied
van het kantoor Utrecht strekt zich sedertdien uit over alle
gemeenten in de provincie Utrecht.

Hoe ging het kadaster te werk? De (burgerlijke) gemeenten -
in 1832 telde de provincie Utrecht er 96 - werden ingedeeld in
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Het huis Weltevredenwas volgens het 
kadaster in 1832 geregistreerd onder sectie A
nummer 219.De bijbehorende tuin stond
kadastraal bekend als sectie A nummer 218.
[Het Utrechts Archief,minuutplan Vreeland]



secties. Per sectie zijn één of meer kaartbladen gemaakt, waarop
ieder perceel met de bebouwing is ingetekend. Per sectie zijn
deze percelen doorlopend genummerd. Als overzichtskaart is
van iedere kadastrale gemeente een verzamelplan vervaardigd met
de grenzen van de verschillende secties. Bij iedere kaart behoor-
den oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT’s) waarin gegevens
stonden over de eigenaar, de grond en de belastbare opbrengst
van het perceel.

Per 1 oktober 1832 trad de kadastrale boekhouding in wer-
king. Zo moest vanaf die datum in de registers van de hypo-
theekbewaarder (zie paragraaf 4.3) een perceel met het kadastra-
le nummer worden aangeduid. Dit nummer is in de loop der tijd
vrijwel altijd één of meerdere keren veranderd. Dit gebeurt bij-
voorbeeld bij splitsing of samenvoeging van percelen. Er wor-
den dan nieuwe nummers toegekend, terwijl de oude vervallen.

Het nieuwe systeem werd in 1832 van kracht, maar dat bete-
kent niet dat de minuutplans en de bijbehorende registers ook
de actuele situatie van dat jaar weergeven. De gegevens waren
namelijk in de loop van de daaraan voorafgaande jaren verza-
meld en in sommige gevallen in 1832 al weer achterhaald.

Ten gevolge van samenvoeging van gemeenten en grenswijzi-
gingen tussen gemeenten zijn de begrippen kadastrale gemeen-
te en burgerlijke gemeente steeds meer uit elkaar gegroeid. Zo
bestaat de huidige gemeente Utrecht globaal uit de kadastrale
gemeenten Utrecht, Lauwenrecht, Tolsteeg, Abstede, Catharijne
en Zuilen. Voor de wijk Tuindorp moet u echter bij de kadastrale
gemeente Maartensdijk zijn. Binnen een grote plattelandsge-
meente als De Ronde Venen kennen we de kadastrale gemeen-
ten Mijdrecht, Oudhuizen, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Welke registers en kaarten vindt u in het kadaster? 
Alle kadastrale registers en kaarten zijn ingericht per kadastrale
gemeente. De volgende bescheiden zijn voor huizenonderzoek
het belangrijkst:

• De minuutplans van de verschillende kadastrale gemeenten.
Dit zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten op schaal
1:1250, 1:2500 en 1:5000, die in 1832 van kracht werden en
een momentopname vormen. 
Bij een wijziging van de grenzen of de bebouwing van
afzonderlijke percelen legde de landmeter de nieuwe
situatie vast op zogenaamde hulpkaarten.
De wijzigingen in de minuutplans zelf zijn aan de hand
hiervan bijgehouden op zogenaamde bijbladen. Werd het
aantal mutaties te groot, dan werd een nieuw plan
vervaardigd.

• De oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT’s). Per kadastrale
gemeente is een oorspronkelijke aanwijzende tafel gemaakt,
waarin onder meer vermeld staan: naam, beroep en
woonplaats van de eigenaar, het artikelnummer in de
kadastrale legger (zie beneden), soort eigendom
(bijvoorbeeld: huis en erf, weiland, bos en dergelijke),
klassering, oppervlakte, en belastbare opbrengst voor de
grondbelasting. 
De OAT’s mochten niet veranderd worden. Wijzigingen in
de gegevens werden geboekt in suppletoire aanwijzende tafels
(SAT’s). Vanaf 1844 werden eigendomsovergangen van
gehele percelen hierin niet meer geregistreerd en in 1863
zijn deze afgeschaft.

• De kadastrale legger (1832-). In tegenstelling tot wat de
volledige naam (perceelsgewijze legger) suggereert, bevat deze
legger geen informatie over het perceel, maar over de
eigenaar van dat perceel: naam, beroep en woonplaats, de
kadastrale nummers met de klassering en de belastbare
opbrengst van de verschillende percelen die in eigendom
worden gehouden, met de mutaties daarin, onder verwijzing
naar het register van overschrijvingen (zie paragraaf 4.3). 
Deze gegevens vormen samen een leggerartikel. Per persoon
kunnen meerdere leggerartikels bestaan, bijvoorbeeld
wanneer iemand van verschillende percelen eigenaar,
erfpachter en mede-eigenaar is. Om doublure met deze
leggers te voorkomen zijn de SAT’s afgeschaft.
Hypotheken zijn niet vermeld.

• Het register 71 (1844-1986). 
Dit perceelsregister geeft in volgorde van perceelnummer de
leggerartikels waarin het perceel successievelijk voorkomt.
Ook nieuwe perceelnummers in geval van splitsing of
samenvoeging van percelen zijn hier vermeld.
In 1986 is het kadaster overgegaan op een geautomatiseerd
systeem.

• Indexen op persoonsnamen (aanvankelijk per deel, later per
kadastrale gemeente), vanaf 1929 de losbladige Algemene
naamwijzer. Dit is een index op de kadastrale leggers van
alle kadastrale gemeenten binnen het werkgebied van het
kadasterkantoor. De vervallen kaarten worden gelicht en
afzonderlijk bewaard.
De eerste kadastrale leggers zijn aangelegd in alfabetische
volgorde van de namen van de eigenaars. Daarna zijn ze op
naam alleen nog maar toegankelijk via deze indexen.

24 Periode na 1811: eigenaren



Welke gegevens vindt u in de kadastrale bescheiden?
Op de minuutplans vindt u de ligging van het perceel en in de
OAT’s gegevens betreffende de eigenaar, de oppervlakte en de
klassering van het huis. Veelal zijn er - afhankelijk van de
betreffende kadastrale gemeente - wel 20 verschillende belas-
tingklassen voor huizen. Om de huurwaarde vast te stellen wer-
den in iedere gemeente per klasse een paar voorbeeldpercelen
genomen. Het gemiddelde van die voorbeelden diende als uit-
gangspunt. Daarom kan deze klassering van gemeente tot
gemeente verschillen. In de OAT zijn de criteria vermeld. De lig-
ging van na 1832 vernummerde percelen kan worden gevonden
op de bijbladen.

In de kadastrale legger vindt u per kadastrale gemeente alle
perceelnummers per eigenaar. Vele percelen zullen in de loop der
tijd niet meer dezelfde zijn als in 1832. Raadpleging van de
minuutplan, de latere bijbladen en/of de hulpkaarten moet dus
uitkomst bieden. Gelukkig wordt verwezen naar de registers
van overschrijvingen, waarin de tekst van de notariële akte is
opgenomen. In deze notariële akte is ook het adres vermeld.
Omdat in de kadastrale legger niet alleen de gegevens uit het
hypothecaire register van overschrijvingen maar ook uit de
memories van successie (zie paragraaf 4.5) zijn verwerkt vormt
deze voor huizenonderzoek het meest betrouwbare en comple-
te register.

■ Het Goudleerhuis 
Onder de perceelnummers 218 en 219 wordt als eigenaar genoemd:
Dirk van Oorschot, rentenier.
[Het Utrechts Archief,OAT van Vreeland]

––––––––––
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Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Minuutplans 1832, series netteplans (plans die de situatie

van na 1832 weergeven), OAT’s en SAT’s.

Hypotheekregisters: -1838.

Kadaster: De overige onderdelen van de kadastrale boekhouding zijn nog

niet overgedragen aan de Rijksarchiefdienst en berusten bij het kadaster

zelf. Het Utrechts Archief geeft aan personen die een onderzoek met een
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bescheiden bij het Kadaster gratis kunnen worden geraadpleegd.

Gemeente- en streekarchieven/archivariaten, gemeentesecretarieën: In vele gevallen

berusten hier afschriften van kadastrale registers en plans.

––––––––––
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■ Het Goudleerhuis 
Via het register 71 vindt u onder de perceelnummers A 218 en A 219
verwijzingen naar verschillende leggerartikels. Een van de laatste leg-
gerartikels die in het register 71 worden genoemd is nummer 866.
Slaat men de kadastrale legger op dit nummer open,dan treft men
hier de percelen aan die Jakobus Hendrikus van Lindenberg in 1952 in
eigendom hield.Hiertoe behoorde onder andere het perceel A 219.
[Gemeentearchief Loenen,Kadaster, 6e deel legger gemeente  Vree-
land, artikels 837 t/m 1085]
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4.2 Registers herziening grondbelasting

De wet op de grondbelasting van 26 mei 1870 schreef voor dat de
aanslag direct werd gebaseerd op de belastbare opbrengst van
een perceel. Dit bedrag was sinds de oprichting van het kadaster
in 1832 niet meer veranderd en daarom was een nieuwe taxatie
nodig. De eerste herziening betrof de gebouwde eigendommen.
Deze operatie werd uitgevoerd in de jaren 1873-1875, gevolgd
door een tweede herziening in 1897, die in 1904 tussentijds werd
aangepast en met ingang van 1908 werd doorgevoerd. De herzie-
ning van de ongebouwde eigendommen werd in 1879 ter hand
genomen en in 1889 afgerond. In de registers van uitkomsten vindt
u in volgorde van kadastrale gemeente, sectie en perceelnum-
mer ongeveer dezelfde soort gegevens als in de OAT’s van 1832.
Let u er wel op dat sommige percelen in de tussentijd een ander
kadastraal nummer kunnen hebben gekregen. De nieuwe gege-
vens werden onder meer verwerkt in de kadastrale legger. In de
registers van 1897 worden straat- en huisnumer vermeld, waar-
door gemakkelijk is vast te stellen of u het door u gezochte huis
te pakken hebt. In de registers van 1904 worden geen namen
van eigenaren vermeld. Ook de registers van ongebouwde eigen-
domen zijn voor huizenonderzoek van belang, omdat daarin de
gegevens betreffende de huiserven zijn opgenomen.

––––––––––

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Archivalia betreffende de grondbelasting 1816-1965,

inv.nrs. 54-62 (1873-1875; gebouwd), 66-157 (1888-1889; ongebouwd), 

177-184 (1897-1900; gebouwd), 185-191 (1904-1905; gebouwd). De

kadastrale plans behorende bij de registers van 1888-1889 zijn niet

aanwezig.

––––––––––

4.3 Hypotheekregisters

Wat is een hypotheekbewaarder?
Het is een beetje verwarrend, maar in de hypotheekregisters
worden niet alleen hypotheken, schuldbekentenissen met als
onderpand huizen, grond en dergelijke geregistreerd, maar alle
rechtshandelingen betreffende onroerend goed, dus ook eigen-
domsovergangen.

Per 1 maart 1811 werd het Franse rechtsstelsel van kracht.
Toen werden de aloude lokale gerechten opgeheven, waar tot
dan toe de registratie van rechtshandelingen rond onroerend
goed werd gedaan. Die taak werd tot 1 januari 1812 door de grif-

fie van de nieuw ingestelde rechtbank van eerste aanleg overgeno-
men en daarna door het kantoor van de eveneens nieuw inge-
stelde hypotheekbewaarder. Dit is tot op heden zo gebleven.

In de provincie Utrecht werden kantoren van de hypotheek-
bewaarder gevestigd in Utrecht en Amersfoort. In 1838 werden
de kantoren van de hypotheekbewaarders en die van het kadas-
ter samengevoegd. In 1964 werd het kantoor Amersfoort opge-
heven; het werkgebied van het kantoor Utrecht strekt zich
sedertdien uit over alle gemeenten in de provincie Utrecht.

Het doel van de registratie was de rechtszekerheid te garan-
deren met betrekking tot de eigendom en andere rechten
betreffende onroerend goed. Vandaar ook de term openbare regis-
ters. Tot 1824 bestonden er belangrijke uitzonderingen op de
registratieplicht en zijn de registers voor huizenonderzoek dus
lang niet volledig. Vanaf 1838 is registratie voorwaarde voor de
rechtsgeldigheid van rechtshandelingen betreffende onroerend
goed, maar met enkele belangrijke uitzonderingen. Zo behoef-
den boedelmenging ten gevolge van huwelijken in gemeen-
schap van goederen, boedelscheidingen waarbij onroerend goed
aan een der deelgenoten werd toebedeeld, overgang na overlij-
den door wettelijke vererving, erfstelling of legaat, en bij verja-
ring niet te worden geregistreerd. Verboden was deze over-
schrijving overigens niet.

Welke hypotheekregisters zijn vervaardigd?
Vanaf 1811 hield de hypotheekbewaarder een aantal onderling
samenhangende openbare registers bij. In tegenstelling tot de
kadastrale boekhouding die is ingericht per kadastrale gemeen-
te, zijn de hypotheekregisters ingericht per kantoor. De belangrijk-
ste registers voor huizenonderzoek zijn:

• Register van overschrijving van eigendomsovergangen (1811-).
Hiertoe behoren: akten van verkoop, akten van openbare
veiling bij executie, akten van boedelscheiding, akten van
schenking, akten van vestiging van een beperkt zakelijk
recht (behalve hypotheken) en rectificaties van bestaande
akten. 
De betreffende notariële akten zijn in dit register in
chronologische volgorde volledig overgeschreven.

• Register van inschrijving van hypotheken (1811-).
Deze akten zijn niet volledig overgeschreven. Het gaat om
de borderellen (uittreksels).
De registers over de periode 1838-1948 zijn vernietigd. In het
algemeen register (zie beneden) zijn de meest relevante
gegevens betreffende deze transacties echter eveneens
vermeld.
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• Repertorium, vanaf 1838 algemeen register (1811-1928).
Hierin is een opsomming gegeven van de in- en
overschrijvingen per persoon onder verwijzing naar de twee
bovengenoemde registers.

• Alfabetische naamwijzer (index op persoonsnamen) op het
repertorium/algemeen register (1811-1928).

• Register 69 (lijst van kadastrale nummers onder verwijzing
naar het algemeen register) (1838-1928).

In 1929 werden het algemeen register en daarmee ook de alfabeti-
sche naamwijzer en register 69 afgeschaft. De registers van in- en
overschrijving zijn daarna alleen nog toegankelijk via de kada-
strale leggers en de toegangen daarop, de algemene naamwijzer
en het register 71. Na 1811 werden er dus geen afzonderlijke akten
van eigendomsovergang (transport) meer aan partijen afgegeven.
De notariële akte van verkoop voorzien van een aantekening van
registratie door de hypotheekbewaarder strekte als zodanig.

Welke gegevens vindt u in de hypotheekregisters?
In de openbare registers vindt u de volledig overgeschreven
notariële akten van verkoop en van vestiging van beperkt zake-
lijke rechten (behalve hypotheek). Zie voor de inhoud van deze
akten paragraaf 4.4. In vele gevallen bevat het repertorium/alge-
meen register voldoende informatie.

Vanaf 1832 werden in de openbare registers ook verwijzingen
naar de vorige eigendomsovergang opgenomen. Zo is in vele
gevallen ook verwezen naar transporten van vóór 1811 die door
het gerecht waren geregistreerd. Vandaaruit kunt u weer verder
terugwerken. Zo kan dikwijls ook de moeilijke periode 1811-
1824 worden overbrugd. Vóór 1832 zijn uiteraard nog geen
kadastrale nummers vermeld. Percelen zijn tot die tijd nog op
de gebruikelijke wijze via belendingen omschreven.

Hoe kunt u de gezochte gegevens in de hypotheekregisters vinden?
U kunt beginnen met een recente akte - bijvoorbeeld een nota-
riële akte die in uw eigen bezit is - en dan terugwerken. Ook de
omgekeerde weg kan echter worden bewandeld.

U zet de volgende stappen:
• Kent u de naam van de eigenaar?

Alfabetische naamwijzer (1811-1928) naar
repertorium/algemeen register (1811-1928) naar register van
overschrijvingen (-1811).
Vanaf 1929:
Algemene naamwijzer kadaster (1929-) naar kadastrale
legger (1832-) naar register van overschrijvingen (1811-).

• Kent u het perceelnummer?
Register 69 (1838-1928) naar repertorium/algemeen register
(1811-1928) naar register van overschrijvingen (1811-).
Vanaf 1929:
Register 71 (1844-) naar kadastrale legger (1832-) naar register
van overschrijvingen (1811-).

De gemeentelijke registers van gebouwde en ongebouwde
eigendommen
Omdat de hypotheekregisters met name tot 1824 zoals gezegd
lang niet alle eigendomsovergangen bevatten, kunnen de door
de gemeentebesturen bijgehouden chronologisch aangelegde
registers van eigendomsovergangen van gebouwde en ongebouwde eigen-
dommen (livres de mutations des propriétés bâties et non bâties) als aan-
vullende bron worden gebruikt. Deze registers zijn aangelegd
over de periode 1812-1836, maar lang niet volledig bewaard
gebleven.

––––––––––

Literatuur

F. Keverling Buisman en E. Muller, Kadastergids. Gids voor de raadpleging van

hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw
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Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Hypotheekregisters 1811-1838. Registers van

eigendomsovergangen van gebouwde en ongebouwde eigendommen

(livres de mutations des propriétés bâties et non bâties). Zie voor een

overzicht E. Muller, [Inventaris van de] hypotheekbewaarders te Utrecht en

Amersfoort (Utrecht 1977). Een klein deel van deze registers bevindt zich

nog in de archieven van gemeentebesturen. Deze zijn niet in het

bovengenoemde overzicht vermeld.

Gemeente- en streekarchieven/archivariaten: Overige registers van

eigendomsovergangen van gebouwde en ongebouwde eigendommen

(‘Livres de mutations des propriétés bâties et non bâties’).

Kadaster: De hypotheekregisters vanaf 1838 zijn nog niet overgedragen aan

de Rijksarchiefdienst en berusten nog bij het Kadaster. Het Utrechts

Archief geeft aan personen die een onderzoek met een wetenschappelijk

karakter verrichten een verklaring af waarmee deze bescheiden bij het

Kadaster gratis kunnen worden geraadpleegd.

––––––––––
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■ Het Goudleerhuis 
Op 24 juli 1914 verkocht Willem van
Gilst voor ƒ 8000,- het huis Weltevre-
den in Vreeland aan Hermanus Sterk,
koopman uit Sloterdijk.Dit gebeurde
voor notaris Van Kempen in Abcoude.
In de openbare registers van het
kadaster vindt men een afschrift van
deze notariële akte.Willem van Gilst
had het huis vier jaar daarvoor bij een
veiling gekocht voor ƒ 6096,-.Van
Gilst, kruidenier in Rotterdam,had
hierop dus enige winst gemaakt.
[Kadaster Utrecht, register van over-
schrijving van eigendomsovergangen,
1914,769/128]



4.4 Notariële akten

Hierboven is al gezegd dat de achtereenvolgende eigenaren van
een huis in sommige gevallen vanaf 1811, in de meeste gevallen
vanaf 1824 en vanaf 1838 vrijwel volledig kunnen worden gevon-
den in de openbare registers. De naam van de notaris voor wie
de verkoop heeft plaatsgevonden hoeft niet bekend te zijn. In de
registers van overschrijving wordt de inhoud van de betreffende
notariële akten volledig opgenomen, zodat raadpleging van de
notariële archieven overbodig is.

De meeste kadastrale bescheiden berusten echter nog bij het
kadaster. De raadpleging ervan is niet gemakkelijk en er zijn
kosten aan verbonden. De notariële archieven over de periode
tot 1915 daarentegen berusten bij archiefdiensten en zijn een-
voudig en gratis te raadplegen. Wanneer de datum van de akte
en/of de naam van de notaris echter niet bekend zijn, kan het
een tijdrovend onderzoek worden.

Een andere reden om de notariële archieven te raadplegen is
het feit dat bij sommige eigendomsovergangen de inschakeling
van het kadaster niet verplicht was. Dit gold bijvoorbeeld voor
boedelmenging ten gevolge van huwelijken in gemeenschap
van goederen, voor boedelscheidingen waarbij onroerend goed
aan een der deelgenoten werd toebedeeld, voor overgang na
overlijden door wettelijke vererving, erfstelling of legaat, en bij
verjaring. Verboden was deze overschrijving overigens niet.
Bovendien is de volledige tekst van akten van hypotheekstelling
na de vernietinging van de registers van inschrijving alleen in
de notariële protocollen bewaard gebleven.

Wel dient u rekening te houden met het feit dat pas in 1956
de tussenkomst van een notaris verplicht gesteld werd. Tot die
tijd was het dus ook mogelijk op basis van onderhandse akten
registratie te verkrijgen. Van zo’n transactie vindt u dus geen
notariële akte.

Welke rol speelt de notaris?
Vanaf de 16de eeuw is het in de provincie Utrecht gebruikelijk -
maar niet verplicht - om overeenkomsten betreffende de ver-
koop van onroerend goed (huizen en grond) vast te leggen in
een notariële akte. Doorgaans gebeurt dit ten overstaan van een
notaris die resideert in of in de nabijheid van de plaats waar het
onroerend goed is gelegen. Maar het gebeurt ook vaak dat de
vaste notaris van de familie wordt ingeschakeld of dat een nota-
ris wordt gekozen uit de woonplaats van de koper of de verko-
per.

Na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse Kei-
zerrijk in 1811 werd de Franse wet op het notarisambt van

kracht. Een belangrijke verandering ten opzichte van de oude
situatie was dat geen afzonderlijke akte van transport ten over-
staan van een rechtbank meer behoefde te worden opgemaakt.
Bij verkoop gaat de eigendom van het goed weliswaar nog niet
over, maar wel werd de procedure vereenvoudigd. De notaris
laat de verkoop registreren bij de hypotheekbewaarder en door
deze registratie is na verkoop ook de eigendomsoverdracht een
feit. Zoals boven al is vermeld is pas sinds 1956 het opmaken van
een notariële akte verplicht bij de overdracht van eigendom van
onroerend goed.

Wat zijn notariële protocollen?
Een notarieel protocol bevat de ‘minuten’ van de akten. Een minuut
is de door partijen getekende versie en heeft bewijskracht. Van
de in- en overschrijving in de openbare registers wordt melding
gemaakt in de minuten en ook in de grosse. Dit is het exemplaar
van de akte dat aan de partijen (koper en verkoper) ter hand
gesteld wordt. Deze grossen treft u vaak aan in familiearchie-
ven.

Een notaris neemt alle akten chronologisch in zijn protocol
op. Een répertoire is een inhoudsopgave van een protocol, waarin
kort is aangetekend welke akten zijn verleden. Vanaf 1811 zijn
notarissen verplicht zo’n répertoire aan te leggen.

Welke gegevens vindt u in een akte van verkoop?
In de notariële akten van verkoop en transport vindt u meestal
de volgende gegevens: 
a) naam, beroep en woonplaats van de verkoper en de koper
b) namen van familieleden, bijvoorbeeld als borgen, voogden,

zaakwaarnemers en dergelijke
c) prijs en bijzonderheden over de betaling, bijvoorbeeld in

termijnen of met een hypotheekstelling
d) op het goed rustende lasten zoals hypotheken en

erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld recht van overpad,
bepalingen betreffende de erfscheiding met de buren en
dergelijke)

e) ligging
f) registratiegegevens van het kadaster
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■ Het Goudleerhuis 
Ruim twintig jaar woonde Dirk van Oorschot met
zijn vrouw en kinderen in het huis Weltevreden.
Dit huis had de rentenier Van Oorschot op 3 mei
1821 gekocht ten overstaan van notaris Van der
Vliet te Maarssen van Moses da Costa Gomez de
la Pinha, eveneens rentenier, wonend op de plaats
Luxemburg te Maarssen.Met behulp van dit réper-
toire vindt u de akte uit 1821.
[Het Utrechts Archief, archief notarissen tot 1896,
inv.nr. 1232]
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■ Het Goudleerhuis 
De notariële akte uit 1821.
[Het Utrechts Archief, archief nota-
rissen tot 1896, inv.nr. 1219, akte
567]

32 Periode na 1811: eigenaren



Welke andere notariële akten zijn van belang?
Naast akten van verkoop en transport en akten van hypotheek
bevatten de notariële protocollen nog andere soorten akten die
gegevens bevatten over eigendom en bewoning. Voorbeelden
hiervan zijn: testamenten, akten van boedelscheiding, akten van
schenking, akten van uitkoop (bijvoorbeeld: één van de erfgena-
men verwerft de eigendom van een huis door de andere erfgena-
men uit te kopen) en akten van huwelijkse voorwaarden. Aan de
akte van boedelscheiding gaat meestal een boedelinventaris
vooraf. In de boedelinventaris worden alle bezittingen van een
overledene opgesomd, zowel de roerende als de onroerende. Op
deze manier kunt u dus ook de inrichting en de wijze van
gebruik van uw huis aan de weet komen: van ieder vertrek in
het huis wordt beschreven hoe het gemeubileerd was. Ook de
status en de levensstijl van de bewoners komt tot uitdrukking:
wat voor kleding lag er in de kasten, hingen er schilderijen aan
de muur, hoe werd de tafel gedekt en waren er boeken in huis?

––––––––––
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Hoe vindt u de gezochte akte?
Behoudens enkele uitzonderingen zijn de notariële protocollen
over deze periode niet op naam geïndiceerd. Een akte kan dan
alleen gevonden worden wanneer de notaris bekend is en - bij
benadering - de datum van opmaak. De archieven van de nota-
rissen in de provincie Utrecht zijn beschreven in één inventaris.
Meer dan een opsomming van de protocollen en de répertoires
is dit echter niet. De notaris die u zoekt kan heel ergens anders
wonen dan in de woonplaats van de verkoper of de koper.
Bovendien zijn in grotere plaatsen als Utrecht en Amersfoort
meerdere notariskantoren gevestigd. In Heins en Mathijssen,
Inventaris van de notariële archieven treft u de namen aan van de
notarissen die tot 1905 in de provincie Utrecht hebben gere-
sideerd.

En nu nog de datum. Indien er geen andere gegevens (bijvoor-
beeld het jaar van overlijden van een eigenaar) bekend zijn die
aanwijzigingen kunnen geven voor de datum van de akte, dan
moet gebruik worden gemaakt van de répertoires.

Iemand die een huis verkoopt zal dit huis zelf ook ooit hebben
gekocht of geërfd. En omgekeerd zal de koper van een huis dit
huis eens verkopen of nalaten aan een erfgenaam. U kunt de
verschillende eigenaren opsporen door vanuit een latere akte
terug te gaan in de tijd of vanuit een oudere akte vooruit te wer-
ken.

Het is vrij gemakkelijk testamenten op het spoor te komen. Dit
kan op de volgende twee manieren:

a) In de memories van successie (zie paragraaf 4.5) uit de
periode 1818-1921 is vermeld of een overledene een testament
heeft opgemaakt en zo ja voor welke notaris en op welke datum
dat is gebeurd.

b) Het Centraal Testamentenregister bevat gegevens over alle tes-
tamenten, opgemaakt in de periode 1890-1973 door personen
overleden voor 1974. Voor inlichtingen uit dit register moet u
zich schriftelijk richten tot het Algemeen Rijksarchief, afdeling
Dienstverlening. Behalve de naam van degene die het testament
heeft laten opmaken moet ook diens geboortejaar worden opge-
geven. Uit het register krijgt u de volgende gegevens toege-
stuurd: geboorteplaats, geboortedatum, beroep, woonplaats en
adres, burgerlijke staat, datum en nummer van de akte, naam
en standplaats van de notaris en soms de overlijdensdatum.
Voor inlichtingen over testamenten die na 1973 zijn opgemaakt,
en over testamenten die weliswaar voor 1973 zijn opgemaakt,
maar waarvan de testateurs na 1973 zijn overleden, moet u zich
schriftelijk wenden tot het Ministerie van Justitie, afdeling Cen-
traal Testamentenregister. Het ministerie verstrekt alleen
inlichtingen, indien een officieel bewijs van overlijden van de
testateur wordt meegestuurd.

Let wel, de akte zelf moet in het betreffende notariële archief
worden geraadpleegd.

––––––––––

Vindplaatsen

De notariële bescheiden zijn openbaar met de volgende uitzondering:

testamenten jonger dan 94 jaar zijn slechts raadpleegbaar nadat een

schriftelijk bewijs van het overlijden van de testateur is overlegd.

Inventaris: W.B. Heins en J.A.C. Mathijssen, Inventaris van de notariële archieven

in de provincie Utrecht (1346)1560-1905 (Utrecht 1986).

Voor de periode 1906-1915 is een supplement-inventaris beschikbaar.

Het Utrechts Archief: Archieven van notarissen die resideerden in de stad

Utrecht en in gemeenten zonder archiefdienst over de periode 1811-1915.

Gemeente- en streekarchieven/archivariaten: Archieven van notarissen die

resideerden in gemeenten met een archiefdienst over de periode 

1811-1915.
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Archief van de arrondissementsrechtbank Utrecht: Archieven vanaf 1916 van

overleden notarissen zijn onder beheer van de notaris-bewaarder en

berusten in het archief van de arrondissementsrechtbank Utrecht. Een

deel hiervan is onder bepaalde voorwaarden raadpleegbaar. Eens in de

tien jaar wordt een nieuw tienjarenblok naar de archiefdiensten

overgebracht. Het blok 1916-1925 is in 2002 aan de beurt.

––––––––––

4.5 Memories van successie

Als u weet waar de eigenaar van het door u onderzochte huis is
overleden, dan kan het interessant zijn te zoeken naar een even-
tuele memorie van successie. Vóór het jaar 1856 moet u bovendien
weten wanneer deze persoon is overleden. Een memorie van
successie wordt opgemaakt na het overlijden van iemand om te
bepalen hoeveel er door de erfgenamen betaald moet worden
aan successiebelasting. Deze verplichting tot het betalen van
belasting over een erfenis werd aan het begin van de 19de eeuw
ingevoerd.

In een memorie van successie vindt u een overzicht van het
bezit aan onroerend goed van de overledene. Daartoe kunnen
een of meerdere huizen behoren, waarvan u in veel gevallen
ook de kadastrale gegevens aantreft en de geschatte waarde van
de huizen en de inboedel. Soms vindt u in een memorie van suc-
cessie een vermelding van een testament, waarbij ook de datum
van het testament en de naam van de notaris bij wie het testa-
ment is opgemaakt worden genoemd. Met deze gegevens kunt u
gemakkelijk het testament zelf achterhalen.

Het bezit van een huis betekent dat men over vermogen
beschikt. De erfgenaam van een dergelijk vermogen was vanaf
1818 verplicht binnen zes maanden na het overlijden van de
oude eigenaar hiervan schriftelijk aangifte te doen bij een ont-
vanger belast met de invordering van het recht op successie.
Deze ontvanger taxeerde de waarde van de nalatenschap en
maakte een overzicht van de baten en lasten, de memorie van
successie.

De provincie Utrecht was ingedeeld in een aantal kantoren,
die bijna allemaal in het jaar 1818 van start gingen. Onder ieder
kantoor ressorteerde een aantal gemeenten. Vóór 1818 bestond
er ook al een landelijke registratie voor het innen van successie-
belasting. In 1806 werd door het Bataafs Bewind een ordonnan-
tie op het recht van successie van kracht waarbij gemeentelijke
ontvangers werden aangesteld die de namen van overleden per-
sonen registreerden.

Welke gegevens vindt u in een memorie van successie?
• Naam van de overledene
• Zijn/haar overlijdensdatum
• Plaats van overlijden
• Overzicht van het bezit aan en de waarde van het onroerend

goed (met kadastrale gegevens)
• Namen van de erfgenamen
• Woonplaats van de erfgenamen
• Soms datum van het testament of de akte van huwelijkse

voorwaarden en de naam van de notaris bij wie deze zijn
opgemaakt.

De waarde van de nagelaten goederen werd vóór 1878 alleen
aangegeven als er successiebelasting betaald moest worden. Dat
was het geval als de erfenis na aftrek van schulden meer dan 300
gulden waard was. Verder hoefde men vóór 1878 geen belasting
te betalen als er alleen erfgenamen in rechte lijn waren (kinde-
ren, kleinkinderen en achterkleinkinderen).

Dit veranderde in 1878. Vanaf dat jaar waren ook de erfgena-
men in rechte lijn belast, maar alleen als de erfenis (na aftrek
van schulden) meer dan 1000 gulden bedroeg.

Hoe vindt u de gezochte memorie van successie? Wat u altijd
moet weten voordat u gaat zoeken in de memories van successie
is de plaats en tot 1856 ook de datum van overlijden van de huis-
eigenaar.

Overleden 1806 - 1817 
De memories zijn gerangschikt naar plaats en daarbinnen op
datum van overlijden. U moet dus de plaats en de datum van
overlijden weten.

Overleden 1818 - 1855 
De memories zijn geordend naar kantoren van ontvangers en
daarbinnen op datum van overlijden. Ook voor deze periode
moet u dus de plaats en de datum van overlijden weten.

Overleden 1856 - 1927
1 In de toegang op de memories van successie vindt u onder

welk kantoor de woonplaats van de overledene viel.
2. Raadpleeg de tafels V-bis van dit kantoor. Een tafel V-bis is

een naamindex van alle overleden personen per kantoor en
per jaar. Deze bevat de naam van de overledene, de
woonplaats, aantekeningen over de afhandeling van de
nalatenschap en het aktenummer. Soms worden beroep en
geboorteplaats van de overledene vermeld.
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■ Het Goudleerhuis 
Met behulp van deze tafel V-bis vindt u aan de hand van de verwijzing
register 4:3/9815 de memorie van successie van Catharina Elisabeth
Streefkerk.
[Het Utrechts Archief,Memories van successie, tafels V-bis, kantoor
Loenen, inv.nr. 37-1]



■ Het Goudleerhuis 
Een groot deel van de laatste helft van de 19de eeuw werd het huis bewoond door Lambertus Wiesmeijer, zijn vrouw Catharina Elisabeth Streef-
kerk en hun dochtertje Emma Francina.De brievengaarder Lambertus Wiesmeijer kocht het huis Weltevreden in 1872.Toen Catharina in 1895
stierf - drie jaar nadat haar echtgenoot was overleden - liet zij aan haar enig kind een rijke boedel na ter waarde van ƒ 27.251,93.Het herenhuis
Weltevreden maakte ook deel uit van deze boedel.
[Het Utrechts Archief,Memories van successie kantoor Loenen, inv.nr. 73]
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3. Als er in de tafel V-bis een datum van de ‘dagteekening van
de aangifte der primitieve memorie van aangifte’ staat, is er
een memorie bewaard gebleven.

4. Als er een memorie bewaard is gebleven, kunt u de
memories van dat jaar opvragen aan de hand van de
toegang.

5. De memories zijn geborgen in volgorde van de nummers die
in kolom 2 van de tafel V-bis staan (register nummer 4
genoemd).

––––––––––

Literatuur

Rijksarchiefdienst, Zoekwijzer Erfenissen. Memories van successie 

(Rijswijk 1996)

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Aanwezig zijn de memories van 1806-1927. De memories

ouder dan 75 jaar zijn openbaar

––––––––––



Bewoners van de Utrechtse Suikerstraat.
[Het Utrechts Archief, T.A., Suikerstraat, 1927 (1)]

38



Een dienstmeisje aan de Oudegracht 55, 1872.
[Het Utrechts Archief, T.A. Album 1872, p. 8, nr. 10]

5. Periode na 1811:
bewoners

…de boedel alzoo in
zoodanigen staat is gebragt
dat dezelve kan worden
gescheiden en verdeeld…

Behalve eigenaars kende uw huis ook bewoners. Soms zijn dat
dezelfde mensen geweest, maar dat hoeft helemaal niet. Voor
onderzoek naar de bewoners van uw huis raadpleegt u andere
bronnen dan voor de eigendomsgeschiedenis. U kunt gebruik
maken van de volkstellingsregisters en het bevolkingsregister. Een
aanvullende bron voor dit soort onderzoek zijn de patentregisters.

5.1 Volkstellingsregisters en bevolkingsregister

De oudste volkstellingsregisters dateren uit 1813, het zogenaamde
Controle nominatif des habitants. Hierin zijn - bijvoorbeeld per wijk
en huisnummer - de bewoners (dus niet de eigenaren!) met
nadere bijzonderheden opgesomd. Ook eerder waren er vanaf
1795 overigens landelijk al volkstellingen gehouden. De volgen-
de volkstellingen dateren uit 1807, 1829 en 1839. De huisnum-
mering is helaas niet steeds dezelfde. Deze volkstellingsregis-
ters zijn in veel gevallen niet bewaard gebleven. Soms zijn
indexen op persoonsnamen aanwezig.

Vanaf 1849 is er sprake van een echt bevolkingsregister voor iede-
re gemeente, waarin ook tussentijdse veranderingen zijn geregis-
treerd. Daarna is tot 1970 iedere tien jaar een volkstelling gehou-
den. Op basis hiervan is het bevolkingsregister steeds vernieuwd.

In deze registers zijn per adres niet alleen de namen van alle
bewoners (inclusief kinderen, inwonend personeel en onder-
huurders) opgegeven, maar ook het beroep, de kerkelijke
gezindte en een eventuele verhuizing binnen de gemeente of
naar een andere gemeente. In vrijwel alle gevallen zijn indexen
op persoonsnamen aanwezig. Dikwijls zijn afzonderlijke regis-
ters opgemaakt van dienstboden, schippers, gedetineerden,
bewoners van gestichten en dergelijke.

Een verhuizing vanuit of naar een andere gemeente is geno-
teerd in de chronologische registers van vestiging en van vertrek. 
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■ Het Goudleerhuis 
In het bevolkingsregister van Vreeland uit 1861 treft men op folio 84
de bewoners van het pand aan de Klapstraat 12 aan.Onder de bewo-
ners 10,11,12 en 13 vinden we Lambertus Wiesmeijer, zijn vrouw,zijn
dochter en zijn moeder,die sinds de dood van haar echtgenoot bij hen
woonde.De vorige bewoners blijken in augustus 1872 naar 
Amerika te zijn vertrokken.Bij de familie Wiesmeijer vinden we 
verwijzingen naar andere folionummers van huizen in Vreeland waar
zij hiervoor woonden.
[Gemeentearchief Loenen,bevolkingsregister Vreeland 1861, folio 84]
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Deze registers zijn in veel gevallen niet opgemaakt of niet bewaard
gebleven. Soms zijn indexen op persoonsnamen aanwezig.

Vanaf 1910 zijn de registers vervangen door kaartsystemen en
in 1994 is een landelijk geautomatiseerd systeem in gebruik
genomen.

––––––––––

Literatuur

A. Knotter en A.C. Meijer, red., ‘De gemeentelijke bevolkingsregisters, 

1850-1920’, in: Broncommentaren 2 (Den Haag 1995) 79-118

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Volkstellingregisters (1813, 1824, 1830 en 1840) en

bevolkingsregister (1849-1936) van de gemeente Utrecht en

bevolkingsregister (1851-1939) van de voormalige gemeente Zuilen.

Gemeente- en streekarchieven/archivariaten: Volkstellingregisters (vanaf 1812-

1840) en bevolkingsregister (1850- ca 1938) van gemeenten met een

archiefdienst.

Gemeentesecretarieën/afdelingen burgerzaken: Volkstellingregisters (vanaf 1812-

1840) en bevolkingsregister (1850- ca 1938) van gemeenten zonder een

archiefdienst. 

Bevolkingsregister vanaf ca 1938. De gegevens zijn voor derden in

principe niet ter inzage, tenzij de betreffende gemeente een andere

regeling heeft getroffen. Voor het verstrekken van deze gegevens

worden leges geheven.

Centraal Bureau voor Genealogie: Van de persoonskaarten uit het

bevolkingsregister van personen overleden tussen ca 1938 en ca één jaar

geleden, kunnen tegen betaling schriftelijk uittreksels worden

aangevraagd. Microfilms/-fiches van de volkstellingsregisters en

bevolkingsregisters van vele gemeenten.

––––––––––

5.2 Adresboeken

De volkstellingsregisters en het bevolkingsregister zijn soms
wat lastig te raadplegen. Een alternatief kunnen de adresboeken
zijn, die in sommige gemeenten jaarlijks werden uitgegeven en
waarin de hoofdbewoners van de huizen in alfabetische volgor-
de met hun adres zijn opgesomd en omgekeerd: dus in alfabeti-
sche volgorde van de adressen. Let wel, inwonend personeel, de
overige gezinsleden en onderhuurders zijn hier niet vermeld.
Bovendien zijn de gegevens niet altijd actueel.

Nadat de telefoon in de jaren ’60 gemeengoed was geworden
werden de adresboeken overbodig. De telefoonboeken namen
de functie over.

––––––––––

Vindplaatsen 

Het Utrechts Archief: Gemeente Utrecht 1850-1975.

Gemeente- en streekarchieven/archivariaten: Gemeente Amersfoort (1896-1972),

gemeente Soest (1908-1970), gemeente Woerden (vanaf 1931

onregelmatig verschenen).

––––––––––

5.3 Patentregisters

Aan de hand van de patentregisters kan worden vastgesteld of, en
zo ja, welk beroep in een bepaald huis werd uitgeoefend en bij
benadering wat de opbrengst was. Ook het jaar van oprichting
van een bedrijf kan zo met enige zekerheid worden bepaald.

Nadat de gilden waren opgeheven viel een aantal taken op
het terrein van de regulering van het economisch leven toe aan
de overheid. Tevens ontstond aldus een nieuwe bron van inkom-
sten. In dat kader werd in 1805 een patentwet ingevoerd, waar-
bij de uitoefening van een beroep werd onderworpen aan een
stelsel van gedifferentieerde heffingen. In 1819 werd een zeer
gedetailleerde regeling vastgesteld. De beroepen waren inge-
deeld in verschillende categorieën en per categorie was per jaar
een bepaald bedrag verschuldigd. De patentbelasting werd in
1893 opgeheven en vervangen door een belasting op de bedrijfs-
en andere inkomsten.

Indien in het door u onderzochte huis een bedrijf was geves-
tigd zijn er nog tal van andere bronnen van informatie. Op
grond van onder meer een KB van 31 januari 1824, de Fabrieks-
wet van 1874 en de Veiligheidswet van 1896 moest voor de uitoe-
fening van bepaalde bedrijfsactiviteiten bij de gemeente een
vergunning worden aangevraagd. Dit valt echter buiten het
bestek van deze gids.

––––––––––

Literatuur

P.M.M. Klep, A. Lansink en W.F.M. Terwisscha van Scheltinga, ‘De registers

van patentplichtigen 1805-1893’, in: Broncommentaren I-IV 

(’s-Gravenhage 1987) 15-40

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Gemeente Utrecht 1818-1893/4.

Gemeente- en streekarchieven/archivariaten, gemeentesecretarieën: Overige

gemeenten (vanaf 1806-ca 1894).

––––––––––
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Notarismerk van notaris Johannes Gerardus Vollenhove, 1563.
[Het Utrechts Archief, archief van het Domkapittel, inv.nr. 2665]

6 Periode tot 1811

…met alle hetgeenen
daar inne op aard en
nagelvast is, synde alle vrij
allodiael goed…

Vóór 1811 moet u om de eigendoms- en bewoningsgeschiedenis
van uw huis te reconstrueren omzien naar andere bronnen. Het
kadaster en het bevolkingsregister bestonden nog niet. Voor
deze periode maken we voor huizenonderzoek vooral gebruik
van notariële akten en gerechtelijke akten. Voor aanvullend
onderzoek kunt u terecht bij belastingregisters en voor onder-
zoek naar huizen met een zeer oude geschiedenis de kapittelar-
chieven.

6.1 Notariële akten

In de periode tot 1811 vindt u de meeste gegevens over de eigen-
dom en de verkoop van huizen in de notariële akten en in de
gerechtelijke akten. Of u beter met de eerste of met de tweede
bron kunt beginnen hangt af van de toegankelijkheid van deze
bronnen, dus bijvoorbeeld of er een index op persoonsnamen
beschikbaar is. Dat varieert per plaats en per periode.

De notarissen speelden tot 1811 in het rechtsverkeer prak-
tisch dezelfde rol als na 1811. Hun werkzaamheden waren ech-
ter aan minder strenge regels onderworpen, bijvoorbeeld ten
aanzien van het opmaken van hun protocol. Vóór 1811 legden
sommige notarissen registers aan per aktensoort (bijvoorbeeld
testamenten of boedelbeschrijvingen). Bovendien hielden de
meeste notarissen zich niet zo nauwkeurig aan het voorschrift
om een répertoire aan te houden. Wel hebben ze soms als
extraatje een index op persoonsnamen samengesteld.

Ging de eigendom van het goed na 1811 pas over nadat de
notaris de verkoop had laten registreren, vóór 1811 moesten par-
tijen zich daarvoor zelf tot het plaatselijk gerecht wenden voor
een transportakte of een hypotheekstelling (in Utrecht plecht
genoemd). Daarna was de akte ook ten opzichte van derden
rechtsgeldig.

In een notariële akte van verkoop van vóór 1811 zijn vrijwel
dezelfde gegevens opgenomen als na 1811 (zie paragraaf 4.4).
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Uiteraard ontbreken de registratiegegevens van het kadaster en
de kadastrale nummers. In plaats daarvan is de ligging van een
huis gedurende deze gehele periode onder meer aangeduid met
een vermelding van de bewoners van de belendende percelen.
Via notariële akten van verkoop van deze huizen kunt u dus ook
de bewoners achterhalen van het huis waarnaar u onderzoek
doet.

Hoe vindt u de gezochte akte?
De akten van de notarissen in de stad Utrecht zijn nader ontslo-
ten via het geautomatiseerde zoeksysteem NOTARIS. Met
behulp van deze index kunnen onder meer alle in de akten
voorkomende personen, hun beroepen en woonplaatsen en de
ligging van onroerende goederen worden gevonden. Daarnaast
kan per soort akte (bijvoorbeeld akten van verkoop) worden
gezocht. Begin 1998 waren van de in totaal 250.000 akten
100.000 akten uit de periode 1664-1772 ontsloten. De akten zijn
gescand, zodat ze on line kunnen worden geraadpleegd. Van deze
images kunnen vervolgens prints worden gemaakt. Ook van
enkele andere plaatsen zijn de notariële protocollen nader ont-
sloten, bijvoorbeeld Amersfoort, Kamerik, Montfoort en Woer-
den.

In veel gevallen kan een akte echter alleen gevonden worden
wanneer de notaris bekend is en - bij benadering - de datum van
opmaak. Opnieuw ontmoet u dezelfde problemen als bij het
zoeken naar notarisakten van na 1811 (zie paragraaf 4.4). In
Heins en Mathijssen, Inventaris van de notariële archieven treft u de
namen aan van de notarissen die tot 1905 in de provincie
Utrecht hebben geresideerd. In plaatsen met maar één of enkele
notarissen valt het vinden van de juiste notaris wel mee. Anders
wordt dit in een stad als Amersfoort, waar volgens een Staten-
verordening uit 1685 maar liefst 8 notarissen gevestigd mochten
zijn.

En nu nog de datum. Indien er geen andere gegevens (bijvoor-
beeld het jaar van overlijden van de eigenaar of van het trans-
port voor schepenen) bekend zijn die aanwijzigingen kunnen
geven voor de datum van de akte, dan moet gebruik worden
gemaakt van de bestaande nadere toegangen als indexen en
répertoires. Deze zijn in de inventaris vermeld. Ontbreken die
geheel of gedeeltelijk dan blijft er niets anders over dan het pro-
tocol van kaft tot kaft door te nemen.

Voor het vinden van een testament is de volgende index een
handig hulpmiddel: J.H.M. Putman, Octrooien om te testeren. 1603-
1806 (5 dln.; Utrecht  1984-1996). Voor het maken van een testa-
ment was toestemming nodig van het Hof van Utrecht. In het
archief van deze instelling bevinden zich registers van verleen-

de octrooien over de periode 1603-1806. In bovengenoemde
index is per aanvrager verwezen naar de ‘behandelende’ notaris
en de datum van de beschikking. Meestal werd al snel daarna
een testament opgemaakt en meestal ook door de genoemde
notaris. Niet alleen kan gericht worden gezocht naar dit testa-
ment, maar ook naar andere akten - bijvoorbeeld akten van ver-
koop - die voor de betreffende persoon door de notaris zijn opge-
maakt.

Iemand die een huis verkoopt zal dit huis zelf ook ooit heb-
ben gekocht of geërfd. En omgekeerd zal de koper van een huis
dit huis eens verkopen of nalaten aan een erfgenaam. U kunt de
verschillende eigenaren opsporen door vanuit een latere akte
terug te gaan in de tijd of vanuit een oudere akte vooruit te wer-
ken.

––––––––––

Literatuur

B. Duinkerken, ‘De notariële akten met betrekking tot de registratie van

onroerend goed, 1811-1920’, in: G.A.M. van Synghel, red., Broncommentaren

3. Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en

twintigste eeuw (Den Haag 1997) 177-230

A.F. Gehlen, Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw, handleiding voor gebruikers

(Zutphen 1986)

Vindplaatsen

Van de 17de eeuwse notariële protocollen is 53% verloren gegaan, van de

18de eeuwse 20%.

Inventaris: W.B. Heins en J.A.C. Mathijssen, Inventaris van de notariële archieven

in de provincie Utrecht (1346)1560-1905 (Utrecht 1986).

Het Utrechts Archief: Archieven van notarissen die resideerden in de stad

Utrecht en in gemeenten zonder archiefdienst over de periode (1346)

1560-1811.

Gemeente- en streekarchieven/archivariaten: Archieven van notarissen die

resideerden in gemeenten met een archiefdienst over de periode -1811.

––––––––––

6.2 Gerechtelijke akten

Bij de verkoop van een huis ging de eigendom niet automatisch
over op de nieuwe eigenaar. In de stad Utrecht vond de eigen-
domsoverdracht (of het transport) van onroerend goed al sinds
de Middeleeuwen plaats voor het gerecht. In 1545 werd dit in
het gehele gewest Utrecht verplicht gesteld: zowel de over-
dracht van onroerend goed als de vestiging en overdracht van
hypotheken (plechten) dienden voortaan te geschieden ten
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overstaan van het gerecht (schout en schepenen) van de plaats
waar het onroerend goed lag.

In 1811 werden de plaatselijke gerechten opgeheven en in 1812
werd de registratie betreffende onroerend goed overgedragen aan
de hypotheekbewaarders. Na 1811 werden er dus geen akten van
transport of plechten meer aan belanghebbenden uitgegeven.
De minuut van de akte werd in het archief van het gerecht opge-
nomen, de grosse (het afschrift) werd in de vorm van een char-
ter aan elk van de betrokken partijen ter hand gesteld. Deze
grossen kunt u dikwijls aantreffen in familiearchieven. De
minuut werd tenslotte in een register overgeschreven: het
gerechtelijk protocol. U treft de akten hier in chronologische volg-
orde aan.

In de transportakten zijn globaal dezelfde gegevens opgeno-
men als in de desbetreffende notariële akte. De koopprijs ont-
breekt echter meestal. In sommige gevallen is in deze akten ver-
wezen naar vorige transporten en naar de bijbehorende notarië-
le akte.

Wat zijn transporten bij decreet en bij willig decreet?
Naast het ‘gewone’ transport kende men in Utrecht nog twee
bijzondere vormen van gerechtelijke overdracht: de overdracht
bij willig decreet en de (verkoop en) overdracht bij decreet.

In koopakten werd de zogenaamde vrijwaringsclausule opge-
nomen. Dit hield onder andere in dat de verkoper de koper vrij-
waarde van aanspraken van derden op het verkochte. Deson-
danks kwam het voor dat de koper vermoedens koesterde dat de
zaak niet in orde was: de verkoper was bijvoorbeeld niet de eige-
naar van het door hem aangeboden goed of er drukten op het
goed een verzwegen hypotheek of andere lasten. Dan konden de
koper en de verkoper overeenkomen het goed over te dragen bij
willig decreet. In dat geval werd de verkoop op drie achtereen-
volgende marktdagen publiekelijk bekend gemaakt door de
stadsdeurwaarder. Bezwaren tegen de verkoop moesten binnen
zes weken na de laatste publicatie worden ingediend. Daarna
verkreeg de koper de eigendom van het onroerend goed.
In de akte van willig decreet is altijd de tekst van de publicatie
en in veel gevallen ook de tekst van de koopakte opgenomen.
De akte bevat in ieder geval dezelfde gegevens als een transpor-
takte.

Ook kon het gerecht een huis bij decreet laten verkopen. Dit
gebeurde bijvoorbeeld wanneer iemand de rente van een hypo-
theek niet meer kon betalen en de schuldeiser zich tot het
gerecht wendde. Deze executoriale verkopingen waren open-
baar en vonden plaats ten overstaan van het gerecht. Evenals bij
overdracht bij willig decreet werd de verkoping driemaal afge-

kondigd om de belanghebbenden zes weken de kans te geven
om te reageren. Daarna ging men over tot openbare verkoop
van het betreffende onroerend goed. Na betaling van de koop-
som werd de koper meteen eigenaar. De tekst van de publicatie
is, evenals bij de akte van willig decreet, in de akte opgenomen.
Ook deze akte bevat in ieder geval dezelfde gegevens als in een
gewone akte van transport. Daarnaast worden de naam van
degene op wiens verzoek de executie plaatsvindt, de reden hier-
van en de koopprijs opgenomen.

Deze verkopingen bij decreet moeten onderscheiden worden
van de ‘gewone’ publieke verkopingen. Deze geschiedden door-
gaans ten overstaan van een notaris en hiervan moest in alle
gevallen vervolgens een afzonderlijke akte van transport wor-
den opgemaakt. Dergelijke publieke verkopingen werden dik-
wijls bekend gemaakt via gedrukte veilingbiljetten, waarop de
waar werd aangeprezen. Deze bevatten meestal bijzonderheden
over het huis die u in de akten niet tegenkomt.

Hoe vindt u de gezochte akte?
Transporten, plechten en overdrachten van plechten betreffen-
de onroerende goed geschiedden ten overstaan van schout en
schepenen van het betreffende gerecht. Deze akten zijn opgeno-
men in protocollen van vrijwillige rechtspraak of in afzonderlij-
ke protocollen van transporten en plechten, eveneens bijgehou-
den tot 1811. Het beginjaar van de bewaard gebleven registers
varieert per gerecht.

Akten van willig decreet en van decreet betreffende goederen
gelegen in een van de buitengerechten van de stad Utrecht
geschiedden ten overstaan van het gerecht van de stad. Onder
de buitengerechten worden de lage gerechten verstaan binnen de
zogenaamde stadsvrijheid waarin de stedelijke schepenbank de
hoge jurisdictie uitoefende.

De akten van decreet en van willig decreet zijn soms in afzon-
derlijke registers (zoals in de stad Utrecht en de buitengerech-
ten), soms in een van bovengenoemde registers opgenomen.

Niet alle transporten kunnen via deze registers worden opge-
spoord. Zoals boven al vermeld behoefden - anders dan bij koop
of schenking - eigendomsovergangen door wettelijke vererving,
boedelscheiding, huwelijkse voorwaarden en uitkoop niet ten
overstaan van het gerecht te worden opgetekend. Toch kwam
het wel voor dat nieuwe eigenaren testamenten en dergelijke
zekerheidshalve toch in de registers van transporten en plech-
ten lieten opnemen.

Zo kan een perceel dus generaties lang buiten beeld blijven.
Daarnaast kunt u wel eens iets missen, wanneer panden zeer 
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Veilingbiljet van een boerderij met
toebehoren in Westbroek, 1808
[Het Utrechts Archief, archief

dorpsgerechten, inv.nr. 2265]
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frequent van eigenaar zijn veranderd of wanneer in een straat
meerdere panden in eigendom zijn bij één en dezelfde persoon.
Tenslotte kwam het verder wel eens voor dat men verzuimde
een koop bij schout en schepenen te laten inschrijven.

De registers van transporten en plechten van de stad Utrecht
zijn over de periode 1529-1811 op oude eigenaar c.q. schuldenaar,
op nieuwe eigenaar c.q. schuldeiser en op straat toegankelijk
gemaakt. Voor de akten van decreet en van willig decreet geldt
dit voor de periode 1559-1808. Ook van andere gerechten zijn de
protocollen geïndiceerd: Amersfoort 1698-1799, Wijk bij Duurste-
de 1546-1794, Woerden en geannexeerde gemeenten 1602-1811.

––––––––––

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Gerecht Utrecht: registers van transporten en plechten

1529-1811 en registers van decreten en willige decreten 1559-1808;

gerecht Zuilen en Zwezereng 1686-1811; buitengerechten: registers van

transporten en plechten vanaf ca 1500-1811; gerechten van vele dorpen,

met name in gemeenten zonder archiefdienst.

Gemeente- en streekarchieven/archivariaten: Gerechten van de overige steden en

dorpen.

––––––––––
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■ Het Goudleerhuis 
In dit charter wordt de koop van het huis aan de Klapstraat in Vreeland door Hans Le Maire vastgelegd.Op 6 juli 1634 kocht de toen 47-jarige
goudleermaker Le Maire ten overstaan van schout en schepenen van Vreeland ‘…een seeckere huysinge, erffve,henptuin ende boomgaert leggende
binnen Vrelant…’ van de erven van de weduwe van Aert Aertssen van Dorssen. In de transportakte wordt het huis als volgt gesitueerd:‘…strecken-
de van de halve steech (= huidige Klapstraat) ofte straet oostwaerts aen tot de achteren dijksloot toe,daer boven suytwaerts Bruyn Peterszoon,
secretaris, ende noortwaerts den cooper sellfs met het goet ende erffgecoomen ende gecoft van Aert Cornelissen Prins ende zijne kynderen, ter
halve sloot toe…’
[Het Utrechts Archief, archief heerlijkheid Vreeland, inv.nr. 110-1]



6.3 Belastingregisters

Net als tegenwoordig werden er vroeger diverse belastingen
geheven, die te maken hadden met huis en haard. Belastingen,
ook wel ‘beschreven middelen’ genoemd, die u kunnen helpen
bij het onderzoek naar uw eigen huis, zijn bijvoorbeeld:
1) provinciale belastingen: bijvoorbeeld huisgeld,

haardstedengeld en - incidenteel - gelegenheidsbelastingen
als de liberale gifte uit 1747 en de buitengewone belasting
van 3 miljoen van 1808. Deze belastingen werden door
lokale uitmaners (belastinginners) geïnd en aan de
provinciale ontvanger overgedragen.

2) lokale belastingen, bijvoorbeeld straatgeld, lantaarngeld,
brandemmergeld, logiesgeld.

3) buurtlasten, voor het onderhouden van bepaalde wegen,
bruggen en dergelijke.
Afhankelijk van de soort belasting verschaffen de bewaard

gebleven belastingregisters - vele zijn verloren gegaan - informatie
over de eigendom c.q. de bewoning en de staat van een huis.
Sommige belastingen werden betaald door de eigenaar, andere
door de bewoner en weer andere door eigenaar en bewoner
gemeenschappelijk. Van bepaalde soorten belastingen en
heffingen waren de minder gegoeden vrijgesteld. In 1805 kwam
met de belastingwetten van minister Gogel een einde aan de
afzonderlijke provinciale heffingen.

Voor huizenonderzoek leveren deze registers het probleem
op dat niet altijd even gemakkelijk is vast te stellen om welk
huis het gaat. Huisnummers ontbreken hoegenaamd en soms
ook de straatnaam. In de stad Utrecht zijn de registers evenals
bij het bevolkingsregister doorgaans per wijk ingericht. In de
kleinere steden en de dorpen volgde de uitmaner dikwijls - maar
lang niet altijd - een vaste route. Zo beginnen de registers van
Soest bij de Birkt (grens met Amersfoort), daarna kwamen de
huizen in het dorp (gesplitst in het Korte en het Lange Eind),
vervolgens Hees en tenslotte de (Soester) Berg. Hoe dan ook, bij
raadpleging van deze bron is het zeker nodig om een reeks
belendende huizen te volgen. Alleen zo kunt u vermijden uw
huis te verwarren met een ander huis.

Indien u deze registers voor dit doel wilt raadplegen is het
zeer aan te bevelen aan de hand van nadere informatie in de
betreffende archiefdienst een zorgvuldige selectie te maken uit
de veelheid aan registers. In sommige gevallen zijn deze regis-
ters voorzien van tezelfdertijd samengestelde, kwalitatief slech-
te indexen. Slechts in enkele gevallen zijn moderne indexen op
persoonsnamen aanwezig, zoals van Amersfoort (20ste penning
1728-1787), Leusden/ Leusbroek/ Hamersveld/ Asschat/ Snorren-

hoef/ Donkelaar (oudschildgeld 1536-1806), Oud-Maarsseveen/
Neerdijk/ Nieuw-Maarsseveen (oudschildgeld en familiegeld),
Utrecht (liberale gifte 1747; 100ste penning 1793), Wijk bij Duur-
stede (familiegeld 1675-1725) en Woudenberg/ Geerestein (oud-
schildgeld, huisgeld, quotisatie en consumptiegeld).

––––––––––

Literatuur

N.P.J.M. Bos en R.C.J. van Maanen, Fiscale bronnen: structuur en

onderzoeksmogelijkheden (Zutphen 1993). Cahiers voor lokale en regionale

geschiedenis 10

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Vanaf de 17de eeuw zijn registers bewaard gebleven van

de stad Utrecht. Al deze registers zijn per wijk opgemaakt. Een overzicht

is opgenomen in de studiezaaldocumentatie. Hierin is ook vermeld van

welke registers de gegevens - soms met enige moeite - zijn te herleiden

tot adressen.

Gemeente- en streekarchieven/archivariaten, gemeentesecretarieën: Registers van de

overige steden en gerechten.

––––––––––

6.4 Kapittelarchieven

Onderzoek doen naar de geschiedenis van uw huis vóór 1600
levert geheel eigen problemen op. Ten eerste zijn veel archief-
stukken in het Latijn gesteld. Bovendien zijn er slechts weinig
archieven uit die periode bewaard gebleven. Een uitzondering
daarop zijn de kerkelijke archieven. Kerkelijke instellingen als
kloosters en kapittels bezaten veel land in de stad en de provin-
cie Utrecht. Binnen de stad hadden de vijf Utrechtse kapittels:
Dom of St Maarten, Oudmunster of St Salvator, St Pieter, St Jan
en St Marie, hun eigen claustrum of immuniteit. Ook op andere
plaatsen in de stad en versnipperd over de gehele provincie
bezaten ze grondgebied.

De bezittingen binnen de immuniteiten
Een kapittel had een eigen, afgebakend gebied waar hun eigen,
kerkelijk recht gold. De wereldlijke rechtbank had daar dus
niets te vertellen, het kapittel was ‘immuun’ voor het gezag van
schout en schepenen. Vandaar de naam immuniteit. In dat gebied
stonden ook de huizen van de belangrijke kanunniken. Deze
huizen, die claustrale huizen werden genoemd, werden volgens
eigen regels beheerd. Wat er in de loop van de tijd met de claus-
trale huizen is gebeurd, is gedeeltelijk overgeleverd in eigen
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transportregisters en soms in de besluiten van het kapittel, de
kapittelresoluties. Ook oorkonden betreffende de huizen zijn
bewaard gebleven en soms zijn er in de testamenten van de
kanunniken gegevens te vinden. In goederenregisters hield het
kapittel haar bezittingen bij: ook dat is een belangrijke bron die
soms teruggaat tot voor 1400.

De bezittingen buiten de immuniteiten
Kerken en kapittels kregen vaak land geschonken van belangrij-
ke edellieden en de bisschop. Ook verwierven ze zelf veel land,
zowel binnen als buiten de stad Utrecht. Er zijn veel oorkonden
overgeleverd van al deze bezittingen, die vaak in eeuwige erf-
pacht werden uitgegeven. Dat betekende dat het kapittel alleen
nog een jaarlijkse pacht ontving en een bedrag bij overdracht of
vererving. De eerder genoemde goederenregisters geven een
beeld van de geschiedenis van dit grondbezit. Sommige oorkon-
den gaan terug tot de 12de eeuw.

––––––––––

Literatuur

M.W.J. de Bruijn, Husinghe ende hofstede. Een institutioneel-geografische studie van

de rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen

(Utrecht 1994) Hierin worden alle claustrale huizen in Utrecht behandeld

onder vermelding van de oudst bekende bezitters en bewoners.

S. Muller Fz., Over claustraliteit. Bijdrage tot de geschiedenis van den

grondeigendom in de middeleeuwsche steden (Amsterdam 1890)

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Archieven van de kapittels van de Dom of St Maarten,

Oudmunster of St Salvator, St Pieter, St Jan en St Marie. De inventarissen

van de archieven van het Domkapittel en St. Pieter zijn uitgegeven.

Hierop zijn indexen op persoonsnamen en plaatsnamen gemaakt. Van

de overige drie archieven zijn typoscript-inventarissen aanwezig in de

studiezaal.

––––––––––
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■ Het Goudleerhuis 
In 1959 vroeg de toenmalige eigenaar R. van Lindenberg bij de
gemeente Vreeland een bouwvergunning aan voor het verbouwen van
een oude paardenstal tot kantoor in de Klapstraat 12.De aanvraag
ging vergezeld van de bijgevoegde tekening.
[Gemeentearchief Loenen, archief gemeente Vreeland 1811-1964,
bouwvergunning,1959/4]

7 Bouwgeschiedenis

…beloovende oversulx de
voorseinde huysinge, erffve,
henptuyn, boomgaert ende
lande te vrijen ende te
waeren als erffcooprecht van
jaer ende dach nae rechte
ende costume dezes Gherechts
ende Landen van Utrecht…

Behalve de geschiedenis van de eigenaren en de bewoners van
het huis, is er ook de geschiedenis van het huis zelf, de bouwge-
schiedenis. Hoe en wanneer is het huis gebouwd en welke ver-
bouwingen zijn er in de loop van de tijd gepleegd? In welke stijl
is het huis opgetrokken, is het huis en/of de wijk volgens een
bepaald principe aangelegd? Wat waren de ideeën van de bou-
wer of de architect?

Over de bouwgeschiedenis van een huis is soms iets terug te
vinden in de akten van verkoop, bijvoorbeeld in verband met
afspraken met de eigenaren van een belendend huis. Het komt
ook voor dat hierover bij de notaris afzonderlijke overeenkom-
sten zijn gesloten.

Tot de 19de eeuw vaardigden de lokale besturen wel algeme-
ne verordeningen uit over het bouwen. Zo waren er in de Mid-
deleeuwen al regels over de ruimte tussen huizen, over de bouw
in steen in plaats van hout en over het gebruik van rieten daken.
De bouwinspectie van huizen droeg een incidenteel karakter en
er werden ook geen individuele vergunningen afgegeven. Archi-
valia over de bouw of verbouwing van afzonderlijke huizen zult
u in de archieven van deze overheden dan ook nauwelijks aan-
treffen. Wel komen deze stukken in ruime mate voor in familie-
archieven: bestekken en voorwaarden, contracten met architecten,
aannemers en andere uitvoerders, nota’s betreffende de werk-
zaamheden en dergelijke. Behalve geschreven archiefstukken
kunnen ook visuele bronnen als tekeningen, prenten en foto’s
een hulpmiddel vormen voor het uitzoeken van de geschiedenis
van het gebouw.
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Bij de aanleg van woonwijken in de 19de en 20ste eeuw werd
soms een speciale prospectus gemaakt, die potentiële kopers
over de drempel moest trekken. Daarin vindt u veel aardige
informatie over de filosofie achter de gekozen aanleg. Ook in
het archief van de Dienst Bouwen en Wonen van uw woonplaats
is informatie te vinden over de plannen van de aanleg van de
verschillende wijken en straten.

––––––––––

Literatuur

Bouwgeschiedenis van monumenten (Amsterdam 1992). Gidsje ter introductie in

bouwhistorisch onderzoek van de Stichting Open Monumententendag

E.J. Haslinghuis en H. Janse, Bouwkundige termen: verklarend woordenboek van de

westerse architectuur- en bouwhistorie (Leiden 19973)

Interieurstijlen (Amsterdam 1991). Gidsje ter introductie in bouwhistorisch

onderzoek van de Stichting Open Monumententendag

N.L. Prak, Het Nederlandse woonhuis van 1800 tot 1940 (Delft 1991)

––––––––––

7.1 Bouwtekeningen

Op grond van de Woningwet van 1901 heeft iemand die een huis
wil laten bouwen of verbouwen toestemming van het gemeen-
tebestuur nodig. In veel gemeenten waren er al eerder in de
19de eeuw vergelijkbare verordeningen van kracht geworden.
In de meeste gevallen diende de aanvrager ook een bouwtekening
te overleggen. Hierop zijn de plattegrond en de opstanden met
de maten aangegeven. De aanvraag met toelichting, het advies
van onder meer de directeur van gemeentewerken en de bouw-
tekening geven waardevolle informatie over de bouw of de ver-
bouwing van een huis.

––––––––––

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: Gemeente Utrecht en voormalige gemeente Zuilen:

periode 1853-1953.

Gemeente- en streekarchieven/archivariaten, gemeentelijke afdelingen bouw- en

woningtoezicht: Oudere bouwtekeningen. De periode verschilt per

gemeente.

Gemeentelijke afdelingen bouw- en woningtoezicht: Recentere bouwtekeningen.

De periode verschilt per gemeente.

––––––––––

7.2 Monumenten

Van alle gemeenten in de provincie Utrecht bestaan overzichten
van historisch waardevolle huizen tot 1940, waarvan vele - maar
lang niet alle - op de gemeentelijke of de rijksmonumentenlijst
voorkomen. Deze overzichten vormen ook de basis van een
serie gemeentelijke monumentenboeken (zie paragraaf 2.4).
Ook uw huis kan hierin zijn behandeld. Als dat niet het geval is
kan informatie over vergelijkbare huizen (bijvoorbeeld de
bouwstijl, het uitbreidingsplan waar het huis deel van uitmaak-
te of de architect) ook voor uw huis van belang zijn. Van huizen
die voorkomen op de gemeentelijke monumentenlijst zijn bij
de gemeente gegevens vastgelegd, soms in de vorm van een dos-
sier. Deze zijn op aanvraag ter inzage.

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist beheert
bouwhistorische beschrijvingen, archivalia, bouwtekeningen
en foto’s, prenten en tekeningen betreffende rijksmonumenten
en panden die behoren tot een beschermd stads- of dorpsge-
zicht. Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam
beschikt over uitgebreide informatie over onder meer het werk
van afzonderlijke architecten.

7.3 Beeldmateriaal

Beeldmateriaal kan een belangrijke rol spelen bij historisch
onderzoek naar huizen en hun bewoners. Het materiaal kan
informatie bevatten, die in tekstbronnen niet te vinden of weer
te geven is. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste
categorieën beeldmateriaal.

Kaarten en plattegronden
Bij het hanteren van een kaart als bron voor onderzoek is het
goed om te weten voor welk doel deze werd vervaardigd. Veel
kaarten zijn eerder decoratief dan informatief en dikwijls is het
aantal en de vorm van de afzonderlijke panden niet correct
weergegeven. De vroegste betrouwbare stadsplattegronden zijn
omstreeks 1570 vervaardigd door Jacob van Deventer. Van de
provincie Utrecht zijn die van Amersfoort, Montfoort, Oudewa-
ter, Rhenen, Utrecht, Woerden, Wijk bij Duurstede en IJssel-
stein bewaard gebleven. Een andere betrouwbare kaart van de
stad Utrecht is die van Adam van Vianen (1598). De bekende
kaart die Joan Blaeu in 1649 uitgaf bevat daarentegen een aantal
elementen die van oudere kaarten zijn overgenomen en in dat
jaar reeds lang waren verdwenen of veranderd. Na de kadastrale
opmeting van Nederland van 1811-1832 gaf Nicolaas van der
Monde als eerste een stadsplattegrond van Utrecht uit op basis 
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Detail van een kaart van percelen land tussen de Kerkdijk en de Hollandsche
Rading door Jan Rutgersz. van den Berch, 1603
[Het Utrechts Archief, archief huis Zuilen, inv.nr. 336]

van deze gegevens. Latere gedetailleerde kaarten van Utrecht
zijn die van Stoomdrukkerij De Industrie, waar J. van Druten tot
1940 de meeste kaarten uitgaf. Na de Tweede Wereldoorlog wer-
den commerciële stadsplattegronden uitgegeven door Cito en
Falkplan.

Het beheer van onroerend goed vereist een goede registratie en
administratie. Vanaf de 16de eeuw werd deze informatie hoe
langer hoe meer ook op kaarten vastgelegd. Zo lieten de vijf
Utrechtse kapittels hun uitgebreide bezittingen op het Utrecht-
se platteland in de periode 1580-1810 in kaart brengen. Het ging
daarbij voornamelijk om het in cultuur gebrachte westelijke en
middelste gedeelte van de provincie Utrecht, het Kromme-Rijn-
gebied en enkele ontginningsenclaves bij Maarn en Wouden-
berg. Eveneens voor administratieve doeleinden zijn er vooral
in de 18de eeuw kaarten vervaardigd van het grondgebied van
heerlijkheden, gerechten en waterschappen. Ook gasthuizen
lieten dikwijls fraaie kaarten van hun grondbezit maken. Bij
elkaar beslaan deze kaarten ca 80% van de oppervlakte van de
provincie.

Op deze overwegend grootschalige kaarten zijn niet alleen de
landerijen, maar ook de daarop gelegen boerderijen met schu-
ren en hooibergen in kleur ingetekend. Evenals op stadsplatte-
gronden uit die periode is de bebouwing meestal in opstand en
in gestileerde vorm getekend, maar vanaf ca 1620 is de detaille-
ring al zo verfijnd dat zelfs boerderijtypen te herkennen zijn.
Toch is ook hier vaak sprake van versiering in plaats van een
betrouwbare weergave van de werkelijkheid. In veel gevallen
zijn deze kaarten gekoppeld aan een administratie in het desbe-
treffende archief. Maar ook zonder een dergelijke administratie
vormen deze kaarten een belangrijke bron van informatie. De
aanwezigheid van een boerderij of huis vormt immers een
belangrijk aanknopingspunt voor onderzoek.

Bijzondere aandacht verdienen de militair-topografische kaarten
uit de periode 1769-1815. Het betreft hier enkele series kaarten
van het gebied van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie en
de Grebbelinie. Het militaire gebruik van de topografische kaart
vereiste een zo volledig en exact mogelijke weergave van de
werkelijkheid. De later volgende series topografische kaarten
geven vanaf ca 1850 een dekkend kaartbeeld van de gehele pro-
vincie. Eerst met een schaal van 1:50.000, later ook met de voor
onderzoek meer bruikbare schalen van 1:25.000 en 1:10.000.

Zoals in hoofdstuk 4 is vermeld, is het mogelijk aan de hand
van kadastrale bescheiden de eigendomsgeschiedenis van een
pand vanaf 1832 te volgen. Voorafgaand aan deze systematische 
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Kopie van een stadsplattegrond van Amersfoort naar een kaart van 
Jacob van Deventer, ca 1560.
[Het Utrechts Archief, T.A., inv.nr. 306]
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registratie, heeft men met hetzelfde doel in de jaren 1810-1811
het zogenaamde Hollandse kadaster opgezet. In deze korte perio-
de is ongeveer 65% van het grondgebied van de provincie in
kaart gebracht op een schaal van 1:2.880. Weliswaar heeft men
hiervan geen gebruik gemaakt voor de invoering van het kadas-
ter van 1832, maar niettemin vormen deze vrij onbekende kaar-
ten een belangrijke bron van informatie over de afzonderlijke
bebouwing in deze periode.

Tegenwoordig beschikken alle gemeenten over overzichts-
kaarten met een schaal van 1:5.000 of 1:10.000 en deelkaarten
van 1:1.000, soms aangevuld met afzonderlijke wijk- en huis-
nummerkaarten.

Liggen huizen langs een rivier, een kanaal of een weg, dan is
de omringende bebouwing ter oriëntatie opgenomen op de
tracékaart van een dergelijke verbinding. Zeer gedetailleerd zijn
enkele rivierkaarten, zoals bijvoorbeeld de strookkaart van de
Lekdijk-Bovendams uit 1874-1876.

––––––––––
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Tekeningen en prenten
Anders dan bij kaarten het geval is, stond bij topografische teke-
ningen en prenten, die globaal vanaf 1600 beschikbaar zijn, een
betrouwbare weergave van de werkelijkheid niet altijd voorop.
Het ging vaak om de herkenbaarheid van een topografische
situatie en niet om een exacte weergave daarvan. Pas vanaf het
midden van de 18de eeuw maakten belangrijke topografische
tekenaars als Jan de Beijer en Cornelis Pronk betrouwbare topo-
grafische voorstellingen, bijvoorbeeld van belangrijke straten,
woonhuizen, stadhuizen, kerkgebouwen, herbergen, markten
en pleinen. Bij dorpen is vaak alleen de hoofdstraat met het
rechthuis annex herberg of de kerk met omgeving in beeld
gebracht. Dat omvatte in deze kleine plaatsen overigens vaak al
een groot deel van de aanwezige bebouwing. Vermeldenswaard
is, dat de welvarende dorpen en buitenplaatsen langs de Vecht
veelvuldig zijn vastgelegd.

Foto’s en prentbriefkaarten
De introductie van de fotografie en als afgeleide daarvan de
prentbriefkaart, maakte het mogelijk om de omgeving op goedko-
pe en vooral betrouwbare wijze vast te leggen. Dit resulteerde in
opnamen van afzonderlijke straten en monumentale gebou-
wen. Lucht-, panorama- en vogelvluchtfoto’s brengen grotere
gebieden daarbij gedetailleerd in beeld.

––––––––––

Vindplaatsen

Het Utrechts Archief: is in het bezit van omvangrijke verzamelingen

beeldmateriaal. Dit geldt ook voor het Museum Flehite. Daarnaast zijn er

in de provincie lokale en regionale archiefdiensten die in het bezit zijn

van een dergelijke verzameling. Verschillende lokale en regionale

historische verenigingen hebben omvangrijke fotocollecties, die in

sommige gevallen zijn ondergebracht op het gemeentehuis. Het

merendeel van deze verenigingen geeft bovendien een tijdschrift uit,

waarin vaak beeldmateriaal is opgenomen.

Gespecialiseerde instanties houden foto- en documentatiecollecties bij op het

gebied van bijvoorbeeld monumenten, boerderijen, kastelen, molens

enzovoorts. Sinds enkele decennia verschijnen er regelmatig uitgaven

over steden en dorpen in de provincie Utrecht, waarin beeldmateriaal is

verwerkt. In de eerder genoemde M.I.P.-reeks treffen we afbeeldingen en

beschrijvingen van monumentale gebouwen aan.

––––––––––

Het dorp Houten, 1792. [Het Utrechts Archief, T.A., inv.nr. 788]
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■ Het Goudleerhuis 
Luchtfoto van Vreeland.
[Sectie Luchtmachthistorie Den Haag]
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8 Samenvatting 

Onderzoek doen naar de geschiedenis van uw eigen huis kan tot
verrassende inzichten leiden. Hier vindt u in het kort welke
stappen u in welke volgorde kunt zetten om die geschiedenis te
achterhalen.

1. U begint thuis: verzamel alle gegevens die u via makelaar of
verhuurder hebt verkregen. U heeft dan meestal al het
kadastrale nummer van het perceel waarop uw huis staat en
de bouwdatum. Bekijk ook uw huis aan de buitenzijde om te
zien of het qua stijl en aanleg verschilt van de rest van de
straat.

2. U zoekt in bibliotheken of er reeds eerder onderzoek is
verricht naar uw huis. Bovendien bekijkt u literatuur die
inzicht geeft in de globale geschiedenis van uw woonplaats
of wijk.

3. U bezoekt het Kadaster. U kunt of terugwerken vanuit de
moderne gegevens, of vooruit werken vanaf de kadastrale
minuut van 1832.

4. Met de kadastrale gegevens kunt u verder zoeken naar de
eigenaren. U kunt notariële archieven raadplegen voor
koopakten, u kunt plaatselijke kranten bekijken op
advertenties van verkoop of veilingen en om een beeld te
krijgen van de inrichting van het huis kunt u op zoek gaan
naar memories van successie voor de verwijzing naar een
testament met boedelbeschrijving.

5. Informatie over bewoners kunt u vinden in de
bevolkingsregisters, de volkstellingsregisters en in
adresboeken. Als er een bedrijfje in uw huis gevestigd was,
geven de patentregisters u daarover meer informatie.

6. Notariële akten en gerechtelijke akten geven een beeld van
de eigenaars van vóór 1811. Meer informatie over huis en
bewoners is te vinden in de diverse belastingregisters.

7. Voor de geschiedenis van het uiterlijk van uw huis heeft u
behalve aan foto’s en tekeningen ook aan bouwtekeningen
en kaarten een goed hulpmiddel. Indien uw huis een
monument is, zijn er bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en de gemeente veel gegevens aanwezig.
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Adressen
Archiefdiensten

Algemeen Rijksarchief

Postbus 90520, 2509 LM Den Haag

Telefoon (070) 331 55 50

Fax (070) 331 55 55

Bezoekadres: Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag.

Dinsdag 9.00-21.00, woensdag-vrijdag 9.00-17.00, zaterdag 9.00-13.00, op

dinsdagavond en zaterdagochtend te raadplegen stukken tevoren reserveren.

Gemeentelijke archiefdienst Amersfoort

Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort

Telefoon (033) 469 50 17

Fax (033) 469 54 51

Bezoekadres: Stadhuisplein 5, Amersfoort.

Maandag-donderdag 8.30-16.30, vrijdag 8.30-12.30.

Gemeentearchief Baarn

Postbus 1003, 3740 BA Baarn

Telefoon (035) 548 16 11 / 548 16 27

Bezoekadres: Stationsweg 18, Baarn.

Maandag en dinsdag 8.30-12.30 en 13.30-16.00, na afspraak.

Gemeentearchief Bunschoten

Postbus 200, 3750 GE Bunschoten

Telefoon (033) 299 14 11

Fax (033) 298 78 06

Bezoekadres: Stadsspui 1, Bunschoten.

Woensdag en donderdag, na afspraak.

Gemeentearchief Leusden

Postbus 150, 3830 AD Leusden

Telefoon (033) 496 16 11 / 496 16 86

Bezoekadres: ‘t Erft 1, Leusden.

Woensdag en donderdag 9.00-12.30 en 13.30-16.00, na afspraak.

Gemeentearchief Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

Telefoon (030) 607 13 12

Fax (030) 604 50 16

Bezoekadres: Raadstede 1, Nieuwegein.

Dinsdag en donderdag 9.30-12.30 en 13.30-16.00, na afspraak.

Gemeentearchief Soest

Postbus 2000, 3760 CA Soest

Telefoon (035) 609 35 18

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Soest.

Woensdag-vrijdag 9.00-12.00 en 13.00-16.30.

Gemeente Veenendaal

Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal

Telefoon (0318) 53 89 11

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Veenendaal, na afspraak.

Gemeentearchief Woudenberg

Postbus 16, 3930 EA Woudenberg

Telefoon (033) 286 91 44

Bezoekadres: Parklaan 1, Woudenberg.

Maandag en dinsdag 9.00-12.00 en 13.00-16.30.

Gemeentearchief Zeist

Postbus 513, 3700 AM Zeist

Telefoon (030) 698 72 28

Fax (030) 691 49 44

Bezoekadres: Het Rond 1, Zeist.

Maandag-vrijdag 8.30-12.30 en na afspraak.

Het Utrechts Archief

Gemeentearchief Utrecht en Rijksarchief in de provincie Utrecht 

Alexander Numankade 199-201, 3572 KW Utrecht

Telefoon (030) 286 66 11

Fax (030) 286 66 00

Bezoekadres: Alexander Numankade 199-201, Utrecht.

Maandag-vrijdag 9.00-17.00, donderdag 17.00-21.00 en zaterdag 9.00-12.30

(m.u.v. juli-augustus), op donderdagavond en zaterdagochtend te raadplegen stukken

tevoren reserveren.

Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek

O.a. Gemeente Loosdrecht

Postbus 9900, 1201 GM Hilversum

Telefoon (035) 629 26 46

Fax (035) 629 25 05

Bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum.

Maandag-vrijdag 13.00-17.00 en ‘s ochtends op afspraak .
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Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug

Gemeenten Amerongen, Bunnik, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Houten,

Leersum, Maarn, Rhenen, Wijk bij Duurstede

Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede

Telefoon (0343) 59 55 95 / 59 55 16

Fax (0343) 59 55 99

Bezoekadres Wijk bij Duurstede: 

Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede.

Maandag-vrijdag 9.00-12.00 en 14.00-16.00, zaterdag 8.30-12.30 (voor alle

genealogie en voor Amerongen, Leersum en Wijk bij Duurstede).

Bezoekadres Bunnik: Singelpark 1, Odijk, na afspraak.

Bezoekadres Doorn: Raadhuisplein 2, Doorn.

Woensdag, na afspraak.

Bezoekadres Driebergen-Rijsenburg: 

Hoofdstraat 87-91 (Sparrendaal), Driebergen-Rijsenburg.

Eerste en derde dinsdag van de maand, na afspraak.

Bezoekadres Houten: Het Kant 2, Houten.

Maandag, na afspraak.

Bezoekadres Maarn: Raadhuisplein 1, Maarn.

Eerste en derde donderdag van de maand, na afspraak.

Bezoekadres Rhenen: Herenstraat 47, Rhenen, na afspraak.

Streekarchivariaat Rijnstreek

Gemeenten Bodegraven, Montfoort, Reeuwijk, Woerden,

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Postbus 45, 3440 AA Woerden

Telefoon (0348) 42 88 46

Fax (0348) 42 88 90

Bezoekadres Montfoort: Kasteelplein 5, Montfoort, na afspraak.

Bezoekadres Reeuwijk: Raadhuisweg 3, Reeuwijk, na afspraak.

Bezoekadres Woerden (ook: Bodegraven, De Stichtse Rijnlanden): 

De Bleek 2, Woerden.

Maandag-vrijdag 9.00-16.30, dinsdag 19.00-21.30 (m.u.v. juni-augustus).

Streekarchivariaat Vecht en Venen

Gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, Maartensdijk, 

De Ronde Venen

Postbus 99, 3632 ZS Loenen a/d Vecht

Bezoekadres Abcoude/De Ronde Venen: Raadhuisplein 1, Mijdrecht.

Maandag-donderdag 8.30-16.00, vrijdag 8.30-12.30

Telefoon (0297) 29 16 16 / 29 16 55

Fax (0297) 28 42 81

Bezoekadres Breukelen: Markt 13, Breukelen.

Donderdag 9.00-17.00, na afspraak.

Telefoon (0346) 26 09 00 / 26 09 02

Fax (0346) 26 10 10

Bezoekadres Loenen: Molendijk 34, Loenen a/d Vecht.

Dinsdag 9.00-17.00, na afspraak.

Telefoon (0294) 23 62 62 / 23 62 13

Fax (0294) 23 22 36

Bezoekadres Maarssen: Endelhovenlaan 3, Maarssen.

Woensdag 9.00-17.00, donderdag 9.00-15.00 (alleen genealogie), na afspraak.

Telefoon (0346) 59 42 40 / 59 42 17

Fax (0346) 59 42 70

Bezoekadres Maartensdijk: Tolakkerweg 217, Maartensdijk.

Maandag en dinsdag 9.00-13.00, na afspraak.

Telefoon (0346) 21 72 11 / 21 72 49

Fax (0346) 21 72 90

Samenwerking archiefzorg Lopikerwaard

Lopik, Oudewater, IJsselstein

Postbus 50, 3410 CB Lopik

Bezoekadres Lopik: Raadhuisplein 1, Lopik, na afspraak.

Telefoon (0348) 55 99 55

Fax (0348) 55 15 88

Bezoekadres Oudewater: Waardsedijk 219, Oudewater, na afspraak.

Telefoon (0348) 56 69 99

Fax (0348) 56 69 90

Bezoekadres IJsselstein: Planetenbaan 2, IJsselstein, na afspraak.

Telefoon (030) 686 16 11

Fax (030) 688 43 50

Overige adressen

Centraal Bureau voor Genealogie

Postbus 11755, 2502 AT Den Haag 

Telefoon (070) 315 05 00

Fax (070) 347 83 94

Bezoekadres: Prins Willem Alexanderhof 22, Den Haag.

Maandag-vrijdag 9.30-16.00, dinsdag 18.00-21.30, zaterdag 9.00-13.00 (behalve

zaterdag vóór feestdagen), op dinsdagavond en zaterdag te raadplegen stukken

tevoren reserveren.

Kadaster Utrecht

Postbus 85001, 3508 AA Utrecht

Telefoon (030) 252 94 11

Fax (030) 254 03 36

Bezoekadres: Herculesplein 303, Utrecht.

Maandag-vrijdag 9.00-17.00
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Ministerie van Justitie, afdeling Centraal Testamentenregister

Postbus 20301, 2500 EH Den Haag 

Telefoon (070) 370 67 94

Bezoekadres: Schedeldoekshaven 100, Den Haag, na afspraak.

Museum Flehite

Breestraat 80, 3811 BL Amersfoort

Telefoon (033) 461 99 87

Fax (033) 461 15 83

Bezoekadres: Westsingel 50, Amersfoort.

Dinsdag- vrijdag 10.00-17.00, zaterdag en zondag 13.00-17.00.

Nederlands Architectuurinstituut (NAi)

Postbus 237, 3000 AE Rotterdam

Telefoon (010) 440 12 21

Fax (010) 436 75 54

Bezoekadres: Museumpark 25, Rotterdam.

Dinsdag-vrijdag 10.00-17.00.

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Postbus 1001, 3700 BA Zeist 

Telefoon (030) 698 32 11

Fax (030) 691 61 89

Bezoekadres: Broederplein 41, Zeist.

Maandag-vrijdag 8.30-17.00.

Stichting Stichtse Geschiedenis

Mariaplaats 23, 3511 LK Utrecht

Telefoon (030) 234 38 80

Fax (030) 232 86 24
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register 69 28

register 71 24
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register van uitkomsten 27

register van vertrek 39
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répertoire 30

schepenbank 44

sectie 23
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uitkoop 33

veldnamen 20

verzamelplan 24

volkstellingsregister 39

willig decreet 44
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In sommige huizen spookt het, maar ook in uw huis kan de
geest rondwaren van vroegere bewoners. Geesten worden
bezworen door hun naam te noemen, maar hoe ontdekt u wie er
vóór u in het huis hebben gewoond? In de archieven in de pro-
vincie Utrecht ligt heel veel informatie opgeslagen overde
geschiedenis van uw huis en zijn bewoners. 

Wanneer is het gebouwd, wie hebben er gewoond, is er ooit
iets verschrikkelijks gebeurd? Deze onderzoeksgids reikt u de
mogelijkheden aan op die vragen antwoorden te vinden. In het
kadaster vindt u de namen van eerdere eigenaren. Bouwtekenin-
gen geven een beeld van hoe het huis er vroeger uitzag. Boedel-
beschrijvingen vertellen iets over de inrichting. Weer andere
bronnen geven geheimen prijs over het leven van de bewoners,
hun rijkdom of armoede. Waren er dienstboden en kamermeis-
jes of sliepen er tien kinderen op zolder?

Dichter bij huis kunt u de geschiedenis niet vinden!
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