
Hadden je voorouders onroerend goed? 

 

Er zijn manieren om er achter te komen of iemand onroerend goed (pand, perceel) in 

eigendom heeft of had. 

Geen middeleeuwen, maar 19e eeuw en later. 

Rosmalen/ Hintham, maart 2017 

Ad van Liempt, advanliempt@hotmail.com 

met medewerking van Annemarie van Geloven, BHIC 
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Doel van de onderzoeksmethodiek 

Het doel is altijd om via zoekacties terecht te komen bij de zogenaamde kadastrale legger. 

Want dat document bevat de naam van een persoon, de eventuele mede- eigenaren en 

vruchtgebruikers én al zijn of haar onroerende eigendommen in een (kadastrale) gemeente. 

Bronnen voor dit onderzoek zijn die, waarin de naam van de eigenaar gekoppeld is aan 

geografische informatie. Wanneer die geografische informatie bestaat uit, of te herleiden is 

tot, kadastrale informatie heb je een match. In officiële stukken worden vanaf 1838 

onroerende goederen altijd (ook) met kadastrale gegevens aangeduid. Vóór die tijd was dat 

meestal een omschrijving van de straat en de namen van de belendende buren. 

Welke bronnen bevatten persoonsgegevens, gekoppeld aan geografische informatie? Die 

zijn van uiteenlopende aard, van advertenties in kranten tot kadastrale bestanden. Hierna 

bespreek ik ze, en geef aan waar je ze kunt vinden en hoe erin te zoeken. 

Ik ben niet de eerste die over dit onderwerp schrijft. Er is informatie in handleidingen van 

diverse archieven, uit de boeken “Aan de slag”, uitgegeven door het kadaster; “Op zoek naar 

huis, straat of buurt”, door Kees van der Wiel, en van internet. Mijn insteek is hier een 

bredere en op eigen ervaring gebaseerde benadering van het onderwerp te geven. 

De onderstaande informatie is grotendeels afgestemd op wat er in het BHIC te Den Bosch te 

vinden is. Archieven in andere regio’s hebben mogelijk meer of minder bronnen, toegespitst 

op het gebied dat ze bestrijken. Gemeentelijke archieven hebben de hier genoemde stukken 

over hun grondgebied soms ook bewaard. 

Gegevens met aan de naam gekoppelde geografische informatie kun je vinden in of 

bij: 

1. Persoonlijke of familiedocumenten (alles waarin locatiegegevens van grond en 

gebouwen van een persoon staan) 

2. Belastingontvanger (memorie van successie) 

3. De notaris (hypotheek, koopakte, testament, boedelbeschrijving, advertenties over 

openbare verkoop en veilingen) 

4. Het kadaster (rijks- en gemeentelijk) 

5. Andere archiefbronnen waar naam én locatiegegevens in voor komen (zoals 

bouwvergunningen, hinderwetvergunningen, vergunningen op grond van de drankwet 

en bevolkingsregistratie) 

 



Ad 1: Persoonlijke of familiedocumenten. 

Als je geluk hebt zijn er in je familie nog stukken waar informatie in staat over percelen of 

gebouwen die iemand in eigendom had. Het kunnen afschriften zijn van vergunningen of 

akten, maar ook losse aantekeningen. 

 

Ad 2: Memories van successie. 

De ontvanger van de belasting op het recht van successie 

was belast met het opmaken van een overzicht van de baten 

en lasten van een nalatenschap: de “memorie (overzicht) 

van successie (erfenis)” om in zijn rayon het recht van 

successie te kunnen innen. Dit overzicht vermeldt de 

erfgenamen, de inhoud en de waarde van de erfenis. In 

regionale historische centra zijn ze per belastingkantoor 

tussen de jaren 1818 en 1927 op jaartal te vinden. Voor de 

periode 1806 tot 1817 kun je zoeken in de ordonnanties op 

de successiebelasting. 

 



 

 

Memorie van successie met daaronder een detail, waaruit blijkt dat er een huis tot de 

nalatenschap hoort. De kadastrale gegevens ervan zijn beschreven. 

 

Ad 3: Notariële archieven. 

De notaris heeft van veel acties en transacties die 

op zijn kantoor passeerden kopieën gemaakt. Van 

sommige aktes werd alleen het brevet bewaard (een 

aantekening dat een akte was gepasseerd). Het 

probleem is dat je niet altijd weet bij welke notaris je 

moet zoeken. Dikwijls is het een notaris uit de 

woonplaats van de persoon waarover je informatie 

wil; maar zeker is dat niet. De notaris kan in een 

andere gemeente wonen en bijvoorbeeld een 

vertrouwenspersoon zijn uit een vroegere 

woonplaats, of een familielid, of iemand met 

hetzelfde geloof als degene waarvan je gegevens 

zoekt. En dan heb ik het nog niet over de reden die 

vandaag de dag tot een notariskeuze kan leiden, 



zoals de goedkoopste of die waar je via internet zaken mee kunt doen. 

De notaris beschreef de minuten van de transacties die hij verzorgde in een per jaar 

doorlopend register, met daarbij meestal een “repertoire” (jaaroverzicht) waarin van al die 

transacties en brevets kengegevens (tags) werden opgeschreven, waaronder namen en 

bijzonderheden over de transactie. Transacties die er in voorkomen zijn onder andere 

testamenten, boedelbeschrijvingen, openbare verkopingen, koopakten en hypotheekakten.  

 

             Repertoire: omslag en inhoud 

 

Repertoire: detail 

Niet dat het eenvoudig is om via repertoires te zoeken; je moet weten om welke notaris en 

over welk jaar (liefst nog een preciezere datum) het gaat. 

Daarom noem ik ook de Vele Handen- projecten, waar allerlei informatie uit archieven door 

vrijwilligers wordt ingelezen en digitaal doorzoekbaar gemaakt. Kijk maar eens op 

www.velehanden.nl . Zo loopt bij het BHIC een project waarbij notariële akten van tussen 

1743 en 1935 via scans van de repertoires worden ontsloten. Deze gegevens zijn (ook via 

http://www.velehanden.nl/


naam en andere kenmerken of tags) digitaal doorzoekbaar. 

 

 

Hypotheek 

De hypotheekakte is een officieel contract dat wordt 

opgemaakt wanneer iemand een hypothecaire lening 

afsluit. De akte bevat de namen van 

hypotheekverstrekker en -nemer en, naast andere 

gegevens, de omschrijving van het onderpand: het 

onroerend goed. Hypotheekakten worden bewaard door 

de notaris en zijn te vinden in gemeentelijke en/of 

regionale historische centra. Hoewel de naam je 

misschien op een zeker been zet, zijn bij de Bewaarder 

der Hypotheken deze akten niet te vinden. 

     

Links een hypotheekakte met er onder een detail, waarin 

het onroerend goed met de kadastrale gegevens wordt 

aangeduid. 

 

 

 

Overdracht van onroerend goed 



De koopakte beschrijft de overeenkomst tussen verkoper en koper, en bevat naam en 

beschrijving van het gekochte goed. Van openbare veilingen en van overdracht van 

onroerend goed worden door de notaris ook akten gemaakt. Ze worden door hem in minuut 

bewaard, geregistreerd door de hypotheekbewaarder (zie ook onder “ad 4 Kadaster”) en zijn 

in regionale historische centra en gemeentelijke historische centra in te zien. 

 

Akte van veiling met een detail van de kadastrale gegevens. 

 

 

 

 

Akte van overdracht met een detail van de kadastrale 

gegevens. 

 

 

 

 

 

 

Testament 

In een testament staat wie de erfgenamen zijn van een persoon, en welk deel zij krijgen. Het 

Centraal Testamentenregister (CTR) te Winschoten heeft een database waarin is 

geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, wanneer dat is gedaan en bij welke 

notaris. Het CTR geeft alleen antwoord op de vraag of een overledene een testament heeft 

en bij welke notaris zich dat bevindt. Via een notaris kan de inhoud worden opgevraagd.  

 

 



 

 

Voorbeeld van een testament waarin een erfgenaam van een 

perceel wordt aangewezen. 

 

 

 

 

Testamenten ouder dan 100 jaar zijn openbaar en beschikbaar in gemeentelijke en/ of 

regionale historische centra. Niet altijd bevatten testamenten informatie over onroerende 

eigendommen; in veel gevallen gaat het enkel om het vastleggen van het vruchtgebruik van 

de nalatenschap door de echtgenote van de erflater. 

Boedelbeschrijving 

Een boedelbeschrijving is een overzicht van álle 

bezittingen en schulden die een overledene op 

zijn/haar sterfdatum had. Dus ook van onroerend 

goed. De beschrijving kan ondershands 

geschieden, of via een notaris (onder andere 

wanneer er minderjarige erfgenamen zijn). 

Een boedelbeschrijving waarin naast roerende, ook 

onroerende goederen beschreven staan. 

Advertentie 

Wanneer en notaris een onroerend goed namens een eigenaar verkoopt of 

veilt, plaatst die daarvoor wel een advertentie. Niet altijd staat daar de naam 

van de verkoper bij. Maar de kans is wel groot dat de advertentie naam en 

geografische informatie bevat. Zoeken via www.delpher.nl, of bij archieven 

die zelf kranten hebben gescand. 

 

Een advertentie voor een publieke verkoop waar de naam van de verkoper is 

genoemd (en hier ook die van de huurders). 

 

http://www.delpher.nl/


Ad 4: Kadaster. 

Kadastrale informatie wordt deels bewaard bij de dienst 

van het kadaster zelf en is deels overgebracht naar de 

RHC’s. Gemeenten en waterschappen hebben daarvan 

(voor onderdelen) een schaduwregistratie in hun eigen 

archief, met soms wat minder informatie dan in de 

rijksarchieven. De acht meest essentiële kadasterarchieven 

zijn in enkele RHC’s (die voorheen rijksarchief waren) via 

de Kadaster Archiefviewer beschikbaar. 

Gebruikte afkortingen: O.A.T.= Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel. Deze bevat de 

administratie van het kadastrale minuutplan. RHC= Regionaal Historisch Centrum. 

De situatie rond het jaar 1832 tot de eerste gegevensmutatie kun je per kadastrale 

gemeente en sectie zoeken in de O.A.T.. 

Daarin staan de namen van natuurlijke- of rechtspersonen, die in 1832 een onroerende zaak 

(perceel en/ of pand) bezaten. Je moet minstens de kadastrale gemeente, maar liefst ook het 

sectie- en perceelnummer weten. De O.A.T. ’s zijn opgezet met de volgorde van de 

kadastrale perceelnummers; niet met de volgorde van de namen van eigenaren. Het wordt 

daarom veel zoekwerk wanneer alleen een naam hebt. Gaat het om een wat grotere 

gemeente, of weet je niet om welke gemeente het gaat, dan heeft zoeken in de O.A.T. ‘s 

geen zin vanwege de enorme hoeveelheid data (bij de aanvang van het kadaster waren er 

zo’n 1500 gemeenten). 

 

Links een blad uit een O.A.T. met daarnaast een detail 

met plaatselijke benaming van het gebied, het kadastrale 

perceelnummer, de naam van de eigenaar en zijn artikelnummer. 

Ook kun je via het in de O.A.T. gevonden artikelnummer in kadastrale leggers (zie verderop 

in dit artikel) zoeken naar meer eigendommen of volgende eigenaren. 

De O.A.T. kun je vinden, bekijken en aanschaffen via de website 

http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/ 

In de Kadaster Archiefviewer is onder het document “legger- rest” een alfabetische naamlijst 

opgenomen, die tot hulp kan zijn wanneer de O.A.T. geen artikelnummers bevat. 

 

 

 

De Naamlijst, onderdeel van de Kadaster Archiefviewer (menu: legger- rest). 

http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/


 

 

 

 

 

De kadastrale naamlijsten. 

1. Tot 1929 werden de alfabetische naamlijsten Kadaster 85 gebruikt. 

Ook die zijn per gemeente geregistreerd. Als je een persoon zoekt in één kadastrale 

gemeente is het doenlijk, maar als je in heel Nederland wilt zoeken moet je 1500 naamlijsten 

raadplegen, die ook nog op talloze locaties zijn opgeslagen. Dat is een levenswerk. Het 

zoeken in andere gemeenten kan gerichter gebeuren wanneer er aanwijzingen voor bezit 

zijn in bijvoorbeeld memories van successie of boedelinventarissen. 

Mochten er alfabetische naamlijsten van het Rijks Kadaster in de regionale archieven 

ontbreken, kun je de schaduwregisters in gemeentearchieven raadplegen. 

In de naamwijzers vind je de zogenaamde artikelnummers van de eigenaar. Via het 

artikelnummer zijn al diens eigendommen in die gemeente te vinden. 

 

 

 

 

 

 

Links de kaft van een alfabetische naamwijzer nr. 85 (hier 

gemeente Bokhoven) en rechts een stukje van de inhoud, 

met de naam van de eigenaar en het artikelnummer.  

 

 

 

 

 



2. Van 1929 tot ca. 1990 is er de Alfabetische Naamlijst nr. 5.  

Die zijn per (kadaster)bewaring ingericht, en berusten nu bij de ruim 30 regionale historische 

centra in Nederland. Het is een systeem dat verwijst naar de nummers van het Algemeen 

Register Hypotheken van het betreffende registratiekantoor. 

 

 

Links de omslag van de Alfabetische naamlijst, rechts een detail met 

verwijzing naar het nummer (hier 206) en het vak (hier 815) van het 

Algemeen Register Hypotheken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de omslag van het Algemeen Register Hypotheken (hier nr. 206) en rechts het vak nr. 

815 daarin. Merk op dat hier alle eigendommen van deze persoon in het gebied van het 

registerkantoor staan vernoemd, en niet slechts in één gemeente! 

 

 

 

 

 

 

Links de omslag van een gemeentelijke alfabetische naamwijzer en rechts een deel van de 

inhoud, met namen en daarbij horende artikelnummers. Via het artikelnummer zijn in de 

kadastrale legger de eigendommen in deze kadastrale gemeente te vinden. 

 

Vanaf circa 1990 is het systeem geautomatiseerd en voor particulieren niet benaderbaar. 



De kadastrale legger, het doel van onze zoekactie. 

Dit document, gemaakt vanaf de eerste mutatie van een kadastraal perceel op het 

minuutplan tot aan het jaar 1988, bevat per eigenaar (aangeduid met de term artikelnummer) 

een overzicht van diens onroerende eigendommen in een kadastrale gemeente. Het is 

daarmee volgens mij het ultieme archiefstuk waarin eigenaar aan zijn eigendommen 

gekoppeld en beschreven is. Vanwege de grote hoeveelheid leggers in een gemeente is het 

is onbegonnen werk om die stuk voor stuk door te nemen; je moet echt het artikelnummer 

kennen. Hierna een voorbeeld van een kadastrale legger. 

 

 

Idee: Het is voorstelbaar dat bijvoorbeeld door een heemkundevereniging of via de eerder 

genoemde “velehanden” een project wordt gestart om per kadastrale gemeente vanuit de 

leggers een bestand van namen met bijbehorende artikelnummers te maken. Daarin is dan 

(digitaal) snel en trefzeker te zoeken.  

In de kadastrale leggers zijn meestal ook de namen en beroepen van (mede-) eigenaren, 

vruchtgebruikers en erfgenamen opgenomen. 

Wanneer je weet waar iemand een eigendom had kun je daarvan de kadastrale gegevens 

(gemeente, sectie, nummer) zoeken. Dat zoeken kan in de Kadaster Archiefviewer ook via 

een nu geldend adres. Ken je de kadastrale gemeente, sectie en nummer, dan is via register 

71 (ook onderdeel van de Kadaster Archiefviewer) meestal het artikelnummer (eigenaar) te 

vinden. En daarmee ook alle andere onroerende eigendommen van deze eigenaar in die 

gemeente. Let op: het kan voorkomen, dat dezelfde eigenaar meer dan een artikelnummer 

heeft. Dat heeft er mee te maken dat de namen in de leggers van voor 1838 niet werden 

overgenomen van de Burgerlijke Stand, en dus ook verschillend konden worden geschreven. 

Maar ook na 1838 blijkt dat soms dezelfde eigenaar meer dan een artikelnummer heeft. 

De kadastrale legger is onderdeel van de Kadaster Archiefviewer. 

 



Ad 5: Andere bronnen. 

Er zijn nog andere archiefbronnen die een relatie tussen 

persoon en onroerend goed geven. Enkele voorbeelden: 

 

 

 

 

 

 

Bouwvergunningen 

Vergunningen voor bouw of verbouw van een pand werden vanaf ongeveer 1904 door het 

gemeentebestuur verstrekt. Ze zijn niet in alle gemeenten bewaard gebleven. Waar dat wel 

is, kan niet altijd op naam gezocht worden vanwege privacybescherming. Wanneer je de 

adresgegevens kent, is het wel weer mogelijk uit het archiefmateriaal de naam van de 

aanvrager te halen. Uit de bescheiden bij de vergunning blijkt of de aanvrager ook de 

eigenaar is, want het kan ook de architect of aannemer zijn die om de vergunning vroeg. 

 

Links een bouwvergunning en rechts een detail daaruit 

met de kadastrale en adresgegevens 

 

 

 

Hinderwetvergunningen 

Vanaf 1875 moest voor het uitoefenen van bepaalde industriële en ambachtelijke activiteiten 

een hinderwetvergunning zijn afgegeven door het gemeentebestuur. Hier geldt verder 

hetzelfde als onder “bouwvergunningen” is vermeld. 



 

Links een aanvraag voor een hinderwetvergunning 

met situatie en naam aanvrager, rechts een detail met 

kadastrale informatie 

Geboorteregisters 

Deze registers behoren tot die van de Burgerlijke Stand van een gemeente. Naast de 

gegevens van de geborene, diens ouders en getuigen, is veelal ook het geboorteadres 

geregistreerd. Dat kán een aanknopingspunt zijn voor het eigendom van bijvoorbeeld de 

vader. 

Links een geboorte- akte en rechts een detail met gegevens van op 

welk adres de geboorte plaatsvond 

 

Bevolkingsregisters en gezinskaarten 

In dit verband zijn deze registers van belang omdat ze de namen van de bewoners van een 

pand bevatten. Van dat pand is meestal ook het adres gegeven. Het hoeft natuurlijk niet, 

maar het kan zijn dat de bewoner ook de eigenaar was van het pand. Daarmee ben je niet 

veel verder, want de geregistreerde adressen zijn in de meeste gevallen niet gebaseerd op 

straatnaam en huisnummer, maar op de oude adresregistratie met wijkletter en huisnummer. 

“vertaalslag” niet is gemaakt. Die zou overigens ook niet goed mogelijk zijn vanwege het feit 

dat de oude huisnummering meestal om de tien jaar (bij een volkstelling) werd aangepast. In 

dat geval is omzetten naar een huidig adres niet of nauwelijks mogelijk, omdat die Soms 

heeft een heemkundevereniging in een kleinere plaats die vertaalslag alsnog gemaakt, zoals 

bijvoorbeeld in Bokhoven. Vanaf 1920 werd de bevolkingsregistratie bijgehouden op 

gezinskaarten. Na 1938 werden daarvoor persoonskaarten gebruikt, die raadpleegbaar zijn 

bij het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl). 

Voorbeeld van een bevolkingsregister met (hier op straatnaam gebaseerde) adresgegevens 

http://www.cbg.nl/


 

Voorbeeld van een gezinskaart 

In sommige gemeenten zijn ook huisregisters en woningkaarten aangelegd die mogelijk 

informatie kunnen verschaffen. 

Drankvergunningen 

Op grond van de drankwet kan een burgemeester of college van B&W aan een bepaalde 

persoon voor een bepaald pand een vergunning afgeven voor het verkopen of verstrekken 

van alcoholhoudende drank. Een systematische registratie ervan is soms in jaaroverzichten 

van besluiten opgenomen. De gezochte informatie haal je uit besluiten van de 

vergunningverlener, te vinden in bijvoorbeeld notulen van B&W- vergaderingen en in de 

vergunning zelf. Ook hier geldt dat de vergunninghouder niet de eigenaar hoeft te zijn en dat 

dit soort archieven niet geïndexeerd is. Hooguit is er een (jaar)overzicht met genomen 

besluiten aanwezig. 

 

Links een voorbeeld van een drankvergunning met naam en 

adresgegevens (detail) van de vergunde lokaliteit 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onbewoonbaar verklaringen 

De onbewoonbaar verklaring geschiedt door de gemeenteraad, en wordt beschreven in de 

notulen. Naam van de eigenaar van de woning en adres is daarbij vermeld. Soms is er een 

jaaroverzicht van genomen besluiten, waarin gezocht kan worden. Aan de verklaring gaat 

een onderzoek vooraf, dat soms nog terug te vinden is in het gemeente archief. Zoeken in 

het archief van gemeentewerken levert soms ook resultaat op. De regionale inspectie van 

het ministerie van volksgezondheid kreeg een duplicaat van het onderzoek ter beoordeling. 

Deze zijn, zover bekend, vernietigd. 

 

Links een voorblad van een onderzoek naar onbewoonbaar 

verklaring, rechts een detail met naam van de eigenaar, adres 

van het object en de kadastrale gegevens 

 

 

 

Andere documenten. 

Uitputtend is dit overzicht niet. Bronnen die mogelijk ook kunnen helpen zijn bijvoorbeeld 

sloopvergunningen en waterschapsomslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De illustraties in dit artikel komen uit openbare archieven. De ingekleurde tekeningen zijn van de hand van Frans 

Couwenbergh uit Ooy en zijn auteursrechtelijk beschermd. Neem contact op via www.pisatel.nl 


