
 
 

 
 

Verwijzen naar notariële akten 
 

Het Utrechts archief bevat vele historische bronnen en archiefstukken. Als u gebruik maakt van 
verwijzingen naar deze digitale stukken op uw website of in een document dan is het belangrijk om 
dit op de juiste manier te doen. Dit om te voorkomen dat de link naar dit archiefstuk verbroken 
wordt na een wijziging in het archiefstuk waar u naar verwijst.  

 
Belangrijke wijziging notariële akten 
Op 1 december 2021 zijn alle notariële archieven van de stad Utrecht (periode 1560-1905, toegang 
34-4) voorzien van een nieuwe nummering. Deze nieuwe nummering heeft tot gevolg dat uw 
verwijzingen naar de archiefstukken anders werken. Dit is afhankelijk van de manier waarop u de 
verwijzing heeft gemaakt.   

Uitleg 
De notariële ‘U-nummers’ (zoals U001a001) van de stad Utrecht (toegang 34-4) worden 
omgenummerd naar een numeriek nummer. Deze serie maakt deel uit van een archief waarvan in de 
afgelopen decennia grote delen zijn overgedragen aan collega-instellingen. De systematiek van de 
oorspronkelijke inventaris heeft daardoor zijn betekenis verloren. Aan de omnummering van het 
resterende archiefbestand wordt al geruime tijd gewerkt; de aanpassing van de nummers in de 
publiekstoegang en de index op de notariële akten van de stad Utrecht is de laatste stap in dit 
proces. Deze aanpassing is erop gericht om dit archief aan de vigerende standaarden voor 
archiefbeheer te laten voldoen en ervoor te zorgen dat de online gepubliceerde beschrijvingen ook 
op langere termijn goed vindbaar blijven. 

 
Zoeken op oude U-nummers blijft mogelijk 
We zullen de oude U-nummers wel blijven publiceren, alleen in een ander veld. Dit veld zal na 
publicatie van de nieuwe nummers worden toegevoegd. Het zoeken op U-nummers blijft daarmee 
mogelijk. Ook zal in de bijlage van de toegang een volledige lijst (concordans) worden gepubliceerd 
van oude nummers naar nieuwe nummers.  

 
Doorverwijzingen blijven werken maar veranderen 
We maken sinds 2,5 jaar gebruik van GUID’s die het mogelijk maken een duurzaam webadres (PID) 
mee te geven. Linkjes met een GUID blijven na omnummering exact hetzelfde. Voor alle linkjes die 
voor het GUID-tijdperk gelegd zijn, hebben we een re direct. Bij gebruik van deze oude link komt u 
eerst +/-1 seconde op een redirect-pagina waarna die automatisch naar de juiste akte gaat. Zie als 
voorbeeld de onderstaande link voor de werking van de redirect.  
 
NB. Kopieer deze link in uw browser om de redirect te kunnen zien.  

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&mi
aet=54&micode=34-4.U037a001x&minr=4239248&miview=ldt  



 
 

  
Het is wenselijk om deze verouderde links om te zetten naar de nieuwe 
duurzame webadressen. Dit is geen noodzaak, maar met de PID vermijdt u de redirect-pagina en 
komt men sneller op de juiste pagina.   
  
Link op basis van duurzaam webadres PID 
Indien u gebruik heeft gemaakt van het duurzame webadres (PID) dat aan ieder archiefstuk is 
verbonden dan heeft deze omnummering geen gevolgen. Het duurzame webadres blijft ongewijzigd. 
U hoeft in dit geval niets te doen. U herkent een duurzaam webadres aan deze schrijfwijze: 
https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/609C5BC078FA4642E0534701000A17FD  

Link op basis van het zoekadres in de browser 
Indien u gebruik heeft gemaakt van het normale webadres om naar het betreffende archiefstuk te 
verwijzen dan is deze wijziging merkbaar. Het normale webadres zal veranderen. Om een linkbreuk 
te voorkomen is de bovengenoemde redirect gemaakt. De link blijft werken. U herkent een directe 
link via webadres aan deze schrijfwijze:  
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&mi
aet=54&micode=34-4.U255a012&minr=4084088&miview=ldt  

 
Aanpassen van de verwijzingen 
Indien u de redirect wilt verwijderen dan dient u de oude links aan te passen.  

 Om u te helpen hebben wij een document opgesteld waarbij u op basis van de huidige oude 
nummering het duurzame webadres (PID) kunt vinden. U vindt de lijst hier:  
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mizig=210&miadt=39&micod
e=34-4&miview=inv2 
 Als u bij de bijlagen kijkt dan vindt u hier een lijst op basis van inventarisnummer.  

 Wij hebben een lijst gemaakt van alle inventarisnummers. Via dit inventarisnummer klikt u 
door naar de akten. Als u op de akte klikt dan komt u bij het betreffende archiefstuk terecht 
waar u het duurzame webadres kunt vinden. https://hualab.nl/notaris  

 Daarnaast vindt u hieronder (pagina 3) een korte handleiding over het gebruik van 
verwijzingen naar archiefstukken van het Utrechts Archief op websites.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Handleiding Duurzaam webadres  
Het duurzame webadres (PID) is uniek en verandert nooit, ook niet na 
wijzigingen in bijvoorbeeld nummering of plaats. Daarom ons dringend advies om altijd het 
duurzame webadres te gebruiken. Hieronder staat beschreven waar u het duurzaam webadres kunt 
vinden.  

 

 

1) U zoekt het archiefstuk op  
2) Als u het archiefstuk heeft geopend dan klikt u op de drie bolletjes 
3) Nu verschijnt het duurzame webadres (zie groen kader). Dit adres kunt u gebruiken als link 

naar dit archiefstuk.  
4) Let op! Gebruik nooit het normale webadres (zie rode kader). Dit webadres kan bij wijzingen 

veranderen en daardoor niet meer werken.  


