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Huizenonderzoek 
 
Inleiding 
 
Als je meer wilt weten over het verleden van het huis waarin je woont of waarin je voorouders zijn 
geboren, kun je onderzoek doen in archieven. Vragen als hoe oud is het huis, wie waren de vroegere 
eigenaren, wie waren de vroegere bewoners, hoe zag het huis er vroeger uit, of stond op dezelfde 
plek vroeger ook al een huis kunnen daarmee beantwoord worden. Voor dit onderzoek zijn 
verschillende archiefbronnen beschikbaar. Deze handleiding is bedoeld om iedereen die de 
geschiedenis van een of meer huizen wil onderzoeken op weg te helpen. De meest geschikte 
archiefbronnen worden kort toegelicht en waar mogelijk worden verbanden tussen de verschillende 
bronnen aangegeven. Toekomstig onderzoek of nadere ontsluiting van archiefbronnen dat bijdraagt 
aan de methodiek voor huizenonderzoek zal leiden tot uitbreiding of aanpassing van deze 
handleiding en de sectie gewijd aan huizenonderzoek op de website www.rijckheyt.nl. 
 
Tijdens het onderzoek naar de geschiedenis van een huis of van huizen en gebouwen die er vroeger 
stonden, is het van belang niet alleen de gegevens te noteren van het huis waar je onderzoek naar 
doet, maar ook van de aangrenzende huizen en percelen. Uiteindelijk kan het onderzoek naar een 
huis uitgebreid worden naar de bebouwingsgeschiedenis van een heel huizenblok, een straat of een 
hele buurt. Het historische onderzoek naar de geschiedenis van een huis valt uiteen in drie 
deelonderzoeken, nl. het onderzoek naar de eigenaren, het onderzoek naar de bewoners en het 
onderzoek naar het gebouw zelf. 
 
Er is een verschil tussen eigenaren en bewoners. Hoewel meestal de eigenaar zelf in zijn huis woont, 
kun je niet zonder meer aannemen dat de eigenaar ook de bewoner van het huis was. Grote huizen 
boden onderdak aan meer dan een familie en waren soms eigendom van meer dan een eigenaar. 
Een eigenaar kan het huis verhuurd hebben. Na het overlijden van een eigenaar, kunnen er door 
vererving (tijdelijk) meerdere eigenaren zijn. Soms kocht een huurder na het overlijden van de 
eigenaar het huis, maar in andere gevallen verkocht een eigenaar het huis wegens schulden en bleef 
er vervolgens zelf als huurder in wonen. In moeilijke tijden was het eigenwoningbezit in arme buurten 
vaak groter dan in perioden waarin er genoeg werk en inkomen was. Met een geregeld inkomen was 
het eenvoudiger de woninghuur regelmatig te betalen en daarmee het beleggen in woningen 
interessant. In moeilijke tijden was het maar afwachten of de huur betaald kon worden.  
Maar ook hoe het gebouw er vroeger uit zag is natuurlijk interessant om te weten. Mogelijk zijn er 
bouwtekeningen, foto’s of tekeningen uit het verleden te vinden die daar informatie over geven. 
 

  1. Onderzoek naar de eigenaren 

• Kadaster voor onderzoek vanaf ca. 1840  

In de Franse tijd (1795-1814) werd een begin gemaakt met de invoering van het kadaster, maar dit 
werk werd nooit helemaal beëindigd. Tussen 1811 en 1832 werden in (Noord-)Nederland alle 
gronden opgemeten en de eigendomsgegevens geregistreerd. Het voornaamste doel van de 
oprichting van het kadaster was een rechtvaardige heffing van de grondbelasting mogelijk te maken. 
Het kadaster werd in 1832 ingevoerd in (Noord-)Nederland. In Limburg kon het kadaster pas in 1840 
worden ingevoerd, toen Limburg een deel werd van Nederland. 
 
Voor Zuid-Oost Limburg vindt de kadastrale registratie plaats bij de Dienst van het Kadaster te 
Roermond. De archieven van het kadaster te Roermond worden overgedragen aan het Regionaal 
Historisch Centrum Limburg te Maastricht. Tot en met 1988 kun je de kadastrale archieven daar 
raadplegen. Latere gegevens kunnen bij KADOR (Dienst voor het Kadaster en Openbare Registers) 
te Roermond worden verkregen tegen betaling van de leges. 
In verband met de heffing van onroerend goedbelasting is een deel van de kadaster-administratie ook 
te vinden in gemeentelijke archieven. 
 
 
 
 



  

Overzicht aanwezige kadastrale archieven bij Rijckheyt 
 

Gemeente  Kadasteradministratie 
Bocholtz 1841 - 1986 
Heerlen 1840 - 1985 
Hoensbroek 1840 - 1970 
Hulsberg 1843 -  
Klimmen 1840 - 1973 
Nuth 1841 - 1970 
Schimmert 1842 - 1985 
Simpelveld 1840 - 1986 
Voerendaal 1893 - 1973 
Wijnandsrade 1841 - 1970 

 
Bij de invoering van het kadaster werd heel Nederland in kaart gebracht en verdeeld in kadastrale 
gemeenten, die weer werden onverdeeld in secties en genummerde percelen. Elk stuk grond kreeg 
daarmee een uniek nummer, het zogenaamde kadasternummer bestaande uit de combinatie van 
sectie (letter) en een uniek nummer. Het kadasternummer is dus het nummer van het perceel en niet 
van het huis. Een kadasternummer veranderd als er iets aan het perceel wijzigt, bijvoorbeeld verkoop 
van een strook grond aan de buurman. In dat geval wijzigt het kadasternummer van beide percelen. 
Als er iets aan de bebouwing wijzigt, bv. sloop, bouw of verbouwing verandert het kadasternummer in 
principe niet. Let wel: grenzen van de bestuurlijke gemeente en van de kadastrale gemeente komen 
niet altijd overeen. 
 
Verzamelkaart en minuutplans 
 
Een verzamelkaart is een overzichtskaart van een hele gemeente, waarop de secties en soms de 
verschillende bladen per sectie zijn aangegeven. Met behulp van zo'n verzamelkaart kun je de kaart 
of het plan vinden waarop het gezochte perceel voorkomt. 
 

 
 

De verzamelkaart van de kadastrale gemeente Heerlen, opmetingen ca. 1822 
 

De minuutplans zijn de kaarten, waarop de resultaten van de oorspronkelijk opmetingen zijn 
ingetekend. Voor Limburg geven ze de situatie weer van ca. 1840. Deze minuutplans mochten niet 
gewijzigd worden. Wijzigingen werden bijgehouden op zogenaamde bijbladen, kaarten waarop de 



  

gewijzigde situatie werd ingetekend. Als het bijblad was versleten werd een nieuw bijblad aangelegd, 
waarop de laatste situatie van het voorgaande bijblad werd aangegeven. 
 

 
 

Minuutplan van de kadastrale gemeente Heerlen, sectie D, blad 2, ca. 1840 (opmetingen ca.  1822) 
 
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT's) 
 
De OAT's bevatten per kadastrale gemeente in volgorde van sectie en perceelnummer een opgave 
van naam, woonplaats en beroep van de eigenaar of andere zakelijk gerechtigde, soort bebouwing, 
oppervlakte, klasse en belastbare opbrengst van ieder kadastraal perceel, met een verwijzing naar 
het artikel van de alfabetische lijst van eigenaren. Deze OAT's mochten niet gewijzigd worden. Voor 
Limburg zijn de OAT's een momentopname van de situatie omstreeks 1840. 
Op de website www.dewoonomgeving.nl zijn de minuutplans van ca. 1840 en de OAT’s van alle 
Nederlandse kadastrale gemeenten te vinden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorblad, OAT gemeente Heerlen, sectie D, Het Dorp 
 
Op de eerste verzamelkaart van de gemeente Heerlen is vermeld dat de situatie van 1822 wordt 
weergegeven. Op de minuutplans is geen datering te vinden, vermoedelijk zijn ook die ontstaan in 
diezelfde periode. Datzelfde geldt dan voor de bijbehorende OAT’s. In de topografisch historische 
atlas bevinden zich verder 2 kaarten waarop de situatie omstreeks 1845 is weergegeven, de 
zogenaamde figuratieve plannen van alle aan de gemeente Heerlen toebehorende wegen en 
voetpaden, waarop alle aangrenzende percelen met kadastraal nummer zijn weergegeven. 



  

Vergelijking van deze kaarten met de minuutplans laten een aantal wijzigingen zien, die 
plaatsgevonden hebben in de periode tussen de oorspronkelijke opmetingen (ca. 1822) en 1845. 
 

Figuratief plan Heerlen, 1845 
 
Op de verzamelkaarten en minuutplans zijn diverse plaatselijke benamingen (toponiemen) van 
buurten, straten, grondstukken en huizen weergegeven. Ook in de kadastrale leggers zijn veel 
toponiemen te vinden. 
Op het minuutplan D2 en in de OAT van de kadastrale gemeente Heerlen zijn bv. de ligging en de 
gegevens van het huis De Helm te vinden. De eigenaar bij de invoering van het kadaster was Jan 
Pieter Cloot, landbouwer te Heerlen, artikelnummer 118 van de legger. 
 
 
 
 

Fragment van minuutplan D, blad 2, 
gemeente Heerlen, ca. 1822 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De vermelding van pand D 506 (De Helm) in het OAT 
 



  

Suppletoire Aanwijzende Tafels (SAT's) 
 
Omdat de OAT's niet gewijzigd mochten worden, werden veranderingen tot 1863 aangetekend in de 
SAT's. In 1844 werd door het ministerie bepaald dat de eigendomsveranderingen niet meer in de 
SAT's bijgehouden mochten worden. Alleen veranderingen in percelen, zoals splitsing of 
samenvoeging, mochten nog in de SAT's genoteerd worden. Eigendomsveranderingen werden in het 
vervolg alleen nog in de legger genoteerd. Voor de verwijzing van een kadastraal nummer naar een 
leggerartikel werd register 71 ingevoerd. 
 
Kadastrale legger 
 
Hoewel de kadastrale leggers voluit perceelsgewijze legger heten, zijn de gegevens niet per perceel 
maar per eigenaar gerangschikt. De kadastrale leggers bevatten voor een deel dezelfde gegevens 
als de OAT's, maar dan op volgorde van het artikelnummer en dus niet op volgorde van de 
perceelnummers. In een zogenaamd leggerartikel zijn alle percelen van één rechtspersoon 
(eigenaar) onder een hoofd opgenomen. In het hoofd van het leggerartikel zijn naam, voornaam, 
beroep en woonplaats van de betrokken rechtspersoon vermeld. Daaronder volgen alle percelen 
binnen de kadastrale gemeente waarvan die rechtspersoon eigenaar is. Van alle eigendommen zijn 
de gegevens opgenomen in een aantal kolommen 
• volgnummer binnen het leggerartikel, elk beschreven perceel kreeg een eigen volgnummer 
• straat, gehucht, plaatselijke benaming: hierin zijn veel oude veld- en huisnamen te vinden 
• het kadastrale nummer van het perceel: sectie (letter) en een getal 
• het soort eigendom: bv. bouwland (akker), huis, tuin, coolhof (moestuin), brouwerij  
• de grootte van het perceel 
• belastinggegevens: classificatie, belastbaar inkomen (gebouwd en/of ongebouwd) 
• veranderingen: korte omschrijving en vermelding jaar waarin deze wijziging is opgenomen 
• verwijzing naar de supplementaire tafels (SAT) 
• aanwijzing van artikelen en volgnummers in de kadastrale leggers: waaruit getrokken of 

waarheen overgebracht.  
 

 
 
Kadastrale legger Heerlen, sectie D, huis De Helm is vermeld onder volgnummer 14 van artikel 118, 

eigenaar is Jan Pieter Cloot, landbouwer te Heerlen, in 1857 gaat het huis over naar artikel 1599, 
volgnummer 16, eigenaar Matthijs Jozef Quaedvlieg, landbouwer te Vrusschenbroek 



  

 

 
 
Elke wijziging van een perceel werd ook bijgehouden in de leggers. Bij een wijziging werd een 
gedeelte van de kolommen achter het desbetreffende volgnummer doorgehaald en werd de laatste 
kolom (waarheen overgebracht) ingevuld.  
 
Bij samenvoeging van percelen vind je in de kolommen “waaruit getrokken” meerdere volgnummers 
en evt. artikelen, bij splitsing van een perceel vind je meerdere volgnummers en evt. artikelen in de 
kolommen “waarheen overgebracht”. Bij samenvoeging of splitsing van percelen veranderd het 
kadasternummer. De kolom kan ook naar een ander volgnummer verwijzen binnen hetzelfde artikel, 
Bijvoorbeeld als op een braakliggend stuk land een huis werd gebouwd. 
Een heel artikel werd doorgehaald als alle eigendommen een andere eigenaar kregen, bv. als gevolg 
van overlijden van de eigenaar. Door de verwijzingen in de laatste kolommen zijn de voorgaande en 
opvolgende eigenaren te vinden en kan een chronologisch overzicht worden samengesteld van de 
eigenaren van een bepaald huis. In geval van huis De Helm uit het voorgaand voorbeeld: 
 
voor 1840  Jan Pieter Cloot 
vanaf ca. 1857 Matthijs Jozef Quaedvlieg 
vanaf ca. 1862 Johanna Cornelia Penners, weduwe van Willem Dautzenberg 
vanaf ca. 1870 deze gegevens zijn te vinden in de kadastrale legger, artikel 4461 
Verder onderzoek in de kadastrale leggers naar het huis De Helm levert dan uiteindelijk als eigenaar 
familie Golstein op in 1951, dan is echter het huis al lang niet meer bewoonbaar, als gevolg van 
oorlogsschade. In 1951 is het restant van de Helm gesloopt en verscheen daar een nieuw winkel-
kantoorpand, inmiddels omgebouwd tot appartementen. 
Nieuwe eigenaren van percelen, die nog niet voorkwamen in de legger, kregen een nieuw 
artikelnummer en werden achterin de legger opgenomen. Als de gereserveerde ruimte voor een 
eigenaar (meestal één pagina) vol was, werd de rest van zijn eigendommen onder hetzelfde 
artikelnummer elders in de legger opgenomen. In dat geval staat er onderaan een verwijzing naar de 
plaats (achter artikel nr.) waar de overige eigendommen te vinden zijn. Als die verwijzing ontbreekt 
helpt het vaak wat verder door te bladeren in de legger en staan de overige eigendommen enkele 
pagina’s verder of achterin de legger, als daar nog plaats over was. 
Als de legger vol was, werd er een uiteindelijk een nieuwe legger (register) aangelegd, daarin werden 
alle artikelen en volgnummers opgenomen die nog actueel waren. Inmiddels vervallen artikelen en/of 
volgnummers werden niet in de nieuwe legger opgenomen. Op die manier ontstonden er meerdere 
series kadastrale leggers, met bijbehorende registers 71 en alfabetische naamlijsten. Voor eigenaren 



  

met heel veel eigendommen werden aparte registers aangelegd, bv. voor alle percelen in eigendom 
bij de gemeente Heerlen of van DSM of de Oranje-Nassaumijnen. 
 
Alfabetisch register en algemene naamwijzer 
 
De eerste leggers werden alfabetisch op de achternaam van de eigenaar aangelegd. Aanvankelijk 
werd aan het begin van ieder nieuw deel van de legger een alfabetische lijst van de eigenaren 
aangelegd. Later legde men afzonderlijke alfabetische registers aan, die op hun beurt vanaf 1929 
werden vervangen door een kaartsysteem, de algemene naamwijzer. Via de alfabetische lijsten, 
registers of de algemene naamwijzer is het artikelnummer van een bepaalde rechtspersoon te vinden 
en daarmee alle eigendommen van deze (rechts-)persoon. Hoewel de lijsten en registers alfabetisch 
worden genoemd, zijn deze door latere toevoegingen niet volledig alfabetisch geordend, maar alleen 
op de eerste letter van de achternaam. Per letter staan de namen dus niet meer in alfabetisch 
volgorde. 
 

 
  
Register 71 
 
In 1844 werd register 71 in gebruik genomen om per kadastraal perceel een rechtstreekse verwijzing 
te krijgen naar het leggerartikel. Alle percelen die bij het aanleggen van register 71 bestonden, zijn op 
dat moment sectiegewijs in numerieke volgorde opgenomen. Bij veranderingen werd het oude 
leggerartikelnummer niet doorgehaald maar het nieuwe erachter ingevuld. Bij het vervallen van het 
perceel door splitsing of samenvoeging werd vermeld in welke nieuwe percelen de oude percelen zijn 
opgenomen, bij het nieuwe perceelnummer werd genoteerd uit welke percelen het gevormd was. 
Aanvankelijk werd achter het nieuwe perceelnummer het jaar vermeld, waarin het perceelnummer 
ontstaan was. Later werd het dienstjaar waarin de wijzigingen optraden in register 71 genoteerd 
voorafgaand aan de perceelnummers die in dat jaar ontstaan waren. In dat laatste geval is het jaar 
van de wijziging te vinden door het nieuwe perceelnummer in register 71 op te zoeken en even terug 
te kijken.  
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Register 71, kadastrale gemeente Heerlen, sectie D 
 
Onderzoek in de kadastrale administratie 
 
Een onderzoek in de kadastrale administratie kan op verschillende manieren gestart worden, 
afhankelijk van de informatie die je over een bepaald perceel of pand hebt.  

Uitgaande van het perceelnummer kunnen met behulp van register 71 de bijbehorende 
artikelnummers en eigenaren worden opgespoord. 

Uitgaande van de naam van de eigenaar kan met behulp van de alfabetische lijsten het juiste 
artikel en daarmee de eigendommen worden opgespoord. 

Uitgaande van de plaatselijke ligging is het vaak mogelijk om met behulp van kadastrale 
kaarten een bijbehorende kadasternummer te vinden en daarmee de eigenaren. 
 
Tijdens het onderzoek is het handig een kopie van een kadastrale kaart of een gedeelte daarvan ter 
beschikking te hebben, daarop kunnen wijzigingen van percelen, bebouwing, benamingen, eigenaren 
e.d. worden aangegeven. Voor oude panden zijn de minuutplans uit omstreeks 1840 handig. Deze 
minuutplans zijn te vinden op de website www.dewoonomgeving.nl. 
 
Literatuur:  
F. Keverling Buisman en E. Muller; Kadaster-gids : gids voor de raadpleging van hypothecaire en 
kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, Den Haag, 1979 
 

Kohieren voor de grondbelasting / kadastrale leggers voor onderzoek (1796 – 1840) 

Zoals vermeld werd er al in de Franse tijd (1794-1814) een begin gemaakt met de invoering van het 
kadaster. Vanuit de centrale overheid werd druk uitgeoefend op het plaatselijke bestuur om te zorgen 
voor een goed ingericht kadaster in verband met het heffen van grondbelasting. In de kohieren van 
de grondbelasting werden alle eigenaren met hun bijbehorende eigendommen opgenomen. Alle 
percelen, huizen enz. werden opgemeten en kregen een uniek nummer. Deze “kadastrale nummers” 
zijn niet hetzelfde als in het kadaster dat vanaf 1840 in gebruik is genomen. Helaas is er geen kaart 
of plattegrond bekend waarop deze nummers vermeld zijn. De kohieren van de (Franse) 
grondbelasting zijn in Heerlen beginnen in 1797. De kohieren die in 1799 werden aangelegd, zijn 
daarna gebruikt en bijgehouden als kadastrale legger tot 1840.Dit zijn de inv.nrs. 341 t/m 344 uit het 
archief van het gemeentebestuur van Heerlen, 1794-1814. 
 

 
 

De vermelding van Hubert Scheepers, cultivateur te Heerlen, onder art. 262 met op de volgende 
pagina onder volgnr. 20:  une maison situee à Heerlen sect. Liberté no. 644 en verderop op de 

pagina het transport van dit huis naar Frederik Ross, art. 250 (inv.nr. 341) 
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art. 250, Frederic Ross te Heerlen, met vermelding van transport van o.a. nr. 63, het huis te Heerlen 

met nr. 644, naar Jean Pierre Cloot, nr. 1067 bis 
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De vermelding van Jean Pierre Cloot, cultivateur te Schandelen, onder nr. 1067 bis, met verwijzing 
naar het vervolg van 1067 bis na art. 1060 bis. In het vervolg van 1067 bis is op nr. 32 vermeld een 

huis sub liberté no. 644. 
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Als toegang op de kadastrale leggers uit deze periode is een alfabetische naamindex beschikbaar, 
inv.nr. 345 van hetzelfde archief. Ook binnen deze naamindex is de ordening van de achternamen 
alleen op de eerste letter van die naam. Dus ook hier moet je altijd  
 

 
 
De eigendommen van Jan Pieter Cloot, de eerst bekende eigenaar van het huis De Helm volgens het 
kadaster sinds 1840, vinden we terug in de alfabetische naamindex onder nr. 1067 bis. Aanvullend 
onderzoek zal moeten bewijzen of dit inderdaad huis De Helm is. 
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In deze periode zijn de meeste namen “verfranst” opgenomen in de administratie, zo is bv. Jan Pieter 
Cloot opgenomen als Jean Pierre Cloot, zowel in de naamindex als in de leggers. Verder waren er 
nog niet echt regels voor het spellen van namen, zodat de namen werden geschreven zoals die 
werden uitgesproken, daardoor bestaat de kans dat je bv. de naam Cuipers ook vindt als Cuijpers of 
mogelijk als Kuipers onder de K zult moeten zoeken. 
 
In de kohieren van de grondbelasting zijn steeds verwijzingen gemaakt naar opvolgende eigenaren, 
zoals in de voorgaande voorbeelden goed terug is te zien. Terugzoeken in de tijd is veel lastiger, er is 
nl. geen toegang bekend op de kadasternummers uit de periode 1796-1832. Wel zijn deze nummers 
uniek en is de te betalen grondbelasting in de hele periode vrijwel gelijk.  
 
Indien de eigenaren of bewoners bekend zijn uit ander archiefonderzoek, bv. notariële akten, 
hypotheekregisters (bij het RCHL), memories van successie of bewonerslijsten, kan sneller via de 
naamindex gezocht worden. Anders blijft er niets anders over dan de register doorbladeren op zoek 
naar de juiste kadastrale nummers. 
 

• Onderzoek in de periode voor 1796 

Voor het onderzoek naar de eigenaren van huizen of percelen in de periode voor 1796 is een aantal 
verschillende bronnen beschikbaar. Aansluiting van de gegevens in deze bronnen onderling of op de 
gegevens uit de periode vanaf 1796 vraagt uitgebreider onderzoek en het combineren van de 
gegevens uit de verschillende bronnen. Hierbij is het belangrijk ook de gegevens van aangrenzende 
percelen beschikbaar te hebben.  
Rotteboecken of leggers 1779 
 
In verband met de heffing van belastingen zijn ook in de periode vòòr 1796 de eigendommen van 
belastingbetalers geregistreerd. In het archief van de schepenbank Heerlen (inv.nrs. 190 t/m 203), 
bevinden zich de zogenaamde rotteboecken, waarin deze gegevens opgenomen zijn. In elk boek zijn 
de gegevens van een of meer wijken (rotte = wijk) opgenomen. De rotteboecken van Heerlen 
bestrijken een veel groter grondgebied dan de tegenwoordige gemeente Heerlen. 
In de rotteboecken zijn per eigenaar de eigendommen geregistreerd, met een aantal gegevens over 
die eigendommen: de grootte van de percelen, het eigendom de situatie en de zogenaamde 
reijgenoten (= de eigenaren van de aangrenzende percelen) en de titel van eigendom, op de 
aansluitende pagina zijn voor elk perceel opgenomen de evt. lasten die op het eigendom rusten en 
evt. de afschrijvingen. In de kolom titel van eigendom is ook vermeld hoe de eigenaar aan het 
eigendom is gekomen en daarmee is ook de vorige eigenaar te achterhalen, of rechtstreeks door dat 
de naam of namen vermeld zijn, soms door middel van aanvullend (meestal genealogisch) 
onderzoek. 
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Voorbeeld uit inv.nr. 190, de 
legger van de Dorpsrotte. 
nummer 285. 
 

 
 
 
 

In de legger van de Dorpsrotte van zijn onder nr. 285 de eigendommen van Frederik Scheepers 
vermeld, daar vinden we onderaan de vermelding van een huijs en verder bouwagie gelegen in den 
dorpe Heerlen, in de Gasthuijsstraet, reijg. een sijde Frans Willem Boest, d’ander en een voorhooft de 
straet, het ander hooft Nicolaes Jans, grootte 12 K.R., bij coop van de erven Jaspar Schils en Simon 
Honings, op de aangrenzende pagina is nog vermeld dat dit pand belast is met de hele schat en aen 
geestelijcke goederen met 3 vat en een 1/3 van 2 ½ cop tarwe, volgens quitantie fol. 1067, betaelbaer 
met P. Keulaers c.s. 
 
Hiermee is bekend dat de vorige eigenaren van dit pand de erven van Jaspar Schils en Simon Honings. 
Bij de andere eigendommen van F. Scheepers is vermeld bij erfenis van zijn schoonouders, wie dat 
geweest zijn is door aanvullend genealogisch onderzoek te achterhalen. 
 
Door de vermelding dat zowel aan een van de lange zijden van het perceel als aan het hoofd (= de 
korte zijde) de straat ligt, is duidelijk dat dit een pand moet zijn dat ergens op een hoek aan de 
Gasthuijsstraat ligt. Combinatie met het onderzoek in de periodes 1796 – 1840 en vanaf 1840 en met 
de bewoners (zie verderop) lijken te bevestigen dat het hier over het huis De Helm gaat, ondanks dat 
de huisnaam niet bekend is. De vermeldingen in de Gigtregisters en notariële archieven kunnen 
hierover (meer) zekerheid geven. 
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De Gigtregisters of Transportboecken  
 
In de 17e en de 18e eeuw schreven de schepenen alle belangrijke akte, zoals bv. verkoop van 
eigendommen, boedelscheidingen, testamenten, hypotheken over in de zogenaamde gigtregisters, om 
de akten daarmee rechtskracht te geven voor hun grondgebied (gigten komt van echt maken). In het 
archief van de schepenbank van Heerlen bevinden zich gigtregisters over de periode 1678 t/m 1793, in 
de meeste registers is een alfabetische naamlijst opgenomen. In het archief van de schepenbank van 
Hoensbroek zijn de zogenaamde Transportboecken te vinden met akten van overdracht en verbintenis 
te vinden over de jaren 1686 t/m 1795 en een aantal losse akten uit de periode 1624 – 1792.  
 
In de studiezaal van Rijckheyt zijn de gigregisters, transportboecken en diverse indexen op deze 
registers beschikbaar op microfiche. Met behulp van deze indexen kun je informatie over personen, 
instellingen, bezittingen, enz. vinden. 
In de akten in de gigtregister worden gegevens over onroerend goed gegeven, zoals de eigenaar, hoe 
deze aan die bezittingen is gekomen en wanneer; de ligging van het onroerend goed door middel van 
de vermelding van de eigenaren van de buurpercelen; evt. lasten die op het onroerend goed rusten, 
zoals een jaarlijkse rente aan geestelijke goederen of een hypotheek; namen van huizen of percelen; 
Zo is bv. in het gigtregister van 1716 op 27 april een akte ingeschreven waarin Matthijs Bour, gehuwd 
met Elisabeth Peuskens, voor schout en schepenen van de hooftbancke van Heerle verklaart met 
handt, halm en de monde, op- en overgedragen te hebben aan zijn zwager Nijst Schils, gehuwd met 
Catharina Peuskens en hun beider erfgenamen zijn gedeelte in het huis en bouw genaamd den Helm 
met het part in den coolhof daar aan gehorende, met de grondpacht daarop staande. Tevens wordt in 
deze akte ook de verschuldigde last van anderhalf vat tarwe aan het comptoir der Geestelijcke 
goederen vermeld.  
 
De volgende akte in hetzelfde gigtregister, ook op 27 april 1716 is een obligatie ten laste van Nijst 
Schils, waarbij hij een hypotheek neemt op zijn gedeelte in het huijs en hof genaamd den Helm, 
reijgenoten eene lange sijde de Gasthuijsstraet, d’andere Peter Wetzels, een hooft Jan van Gulpen 
erfgenamen, het ander Jan Boust, idem den coolhof daar tegenover, met een lange sijde de 
erfgenamen Coen Boust, d’andere den hof van het huijs de Croon, een hooft de Gasthuijsstraat, idem 
een stuk land gelegen aan het Kempken, groot 250 cleijne roeden, reijgenoten [= de eigenaren van de 
belendende percelen] eene lange sijde Jasper Dautzenberg, de andere Joannes Dautzenberg, een 
hooft den weg. 

• Notariële archieven voor onderzoek over de periode t/m 1925 

Bij een notaris liet men een akte opstellen, zodat deze juridische bewijskracht kreeg. De originele akte 
werd aan de rechthebbende(n) gegeven en in het archief van de notaris bleef een goedgekeurd 
concept of afschrift achter. Een goedgekeurde concepten of afschrift dat achterbleef bij de notaris wordt 
minuut genoemd. In de minuutakten van notarissen is veel informatie over huizen en ander onroerend 
goed te vinden, bv. in testamenten, boedelbeschrijvingen, boedelscheidingen, overdrachten (koop, 
verkoop, schenking), obligaties (schuldbekentenissen) of hypotheken. 
 
Onderzoek in notariële archieven begint in de zogenaamde repertoria. Een notaris was verplicht elk 
jaar een chronologisch overzicht, een zogenaamd repertorium, te maken van alle akten die hij dat jaar 
had opgesteld. In het repertorium moest hij opnemen de datum, de comparanten (de personen in de 
akte genoemd) en de inhoud van de akten met behulp van een aantal trefwoorden. Een onderzoek in 
deze archieven begint dus met het doorlezen van de repertoria van een of meerdere notarissen. Als 
vanuit ander archiefonderzoek (bv. het kadaster) de periode bekend is, waarin een bepaalde akte 
opgemaakt zou moeten zijn, kan daarmee ook bepaald worden welke repertoria doorgenomen moeten 
worden.  Het onderzoek in deze archieven is dus niet zozeer moeilijk, maar kost wel veel tijd. 
Bij Rijckheyt zijn de minuutakten van alle notarissen die in Heerlen of Hoensbroek gevestigd waren 
vanaf 1671 tot en met het jaar 1925 beschikbaar.  
Een probleem bij het onderzoek in notariële archieven is de vrije keuze van de notaris, bij welke notaris 
is een bepaalde akte gepasseerd. Meestal ging men naar een notaris in de eigen woonplaats of in de 
buurt, maar dat was niet altijd zo. Daarnaast konden de betrokken partijen uit verschillende plaatsen 
komen of was er binnen één plaats meer dan één notaris gevestigd. Om te achterhalen bij welke 
notaris een bepaalde akte is opgemaakt, moet je dus alle repertoria van in aanmerking komende 
notarissen over een bepaalde periode nakijken. Het beste kun je dan beginnen bij de notaris(sen) in de 
woonplaats(en) van de betrokken persoon of personen. 
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Zo is bv. in de archieven van notaris L.G. Pelt een minuutakte te vinden van 10 augustus 1761 waarin 
Catharina Schils, namens haar moeder, broers en zusters, hun gedeelte in het huis den Helm, met 
schuur, stallen, bakhuis, misthof, brouwerij met inventaris en de coolhof daartegenover naast de Croon 
en Christiaen Goossens verkoopt aan Frederik Schils, gehuwd met Anna Maria Merkelbag, wonende in 
den Helm.  
 
2. Onderzoek naar de bewoners 
 
In 1850 is in Nederland de bevolkingsregistratie ingesteld. Per adres werd bijgehouden wie er 
woonachtig was, niet alleen de gezinsleden, maar ook inwonende dienstbode of knechten. Per adres 
zijn vermeld de namen en voornamen van de inwoners, het geslacht, leeftijd of geboortedatum, 
geboorteplaats, burgerlijke staat, religie, beroep, datum van aankomst, vertrek, verhuizing binnen de 
gemeente en soms ook nog de datum van overlijden. 
In veel gemeenten werden de bevolkingsregisters aanvankelijk op adres (wijk en huisnummer) ingericht 
en later op familienaam. Wanneer de bevolkingsregisters op adres zijn ingericht, zijn er vaak 
alfabetische naamlijsten als extra toegang op de registers. Als de bevolkingsregistratie naar wijk en 
huisnummer is ingericht, is dat vaak jarenlang in dezelfde volgorde gebeurd. Er is dan als het ware een 
route van opeenvolgende huisnummers door de wijk te herkennen. Deze routes bleven jarenlang 
hetzelfde en waren vaak al vele jaren vòòr 1850 in gebruik voor de bevolkingslijsten, volkstellingen en 
soms zelfs voor belastingregisters. 
Als de bevolkingsregisters op familienaam zijn ingericht, zijn er vaak zogenaamde huisregisters of 
woningkaarten aanwezig. De huisregisters of woningkaarten zijn geordend op adres en vermelden in 
elk geval de hoofdbewoner, maar vaak ook de overige bewoners. Bovendien is er vaak een verwijzing 
naar het bevolkingsregister te vinden, bv. deel en bladnummer. In de bevolkingsregisters kunnen dan 
de bewoners van een huis gevonden worden. 
In het archief van de gemeente Heerlen zijn de zogenaamde werkboekjes van de bevolkingscontroleurs 
over de periode ca. 1920 tot 1958 aanwezig. In de studiezaal is o.a. een index op straatnaam 
aanwezig, die verwijst naar de bijbehorende werkboekjes. 
Als voorbeeld het pand De Helm op de hoek van de huidige Gasthuijsstraat. In het verleden was het 
adres van De Helm Emmastraat 2. Via de index op straatnaam is te vinden dat de Emmastraat te 
vinden is in de werkboekjes 51, 136, 195 en 418.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nr. 418 van de werkboekjes. Dit boekjes is bijgehouden tot 
1958. De laatste vermelding is dat het huis bouwvallig was. 
Te zien is o.a. dat het huis o.a. als bijkantoor van de 
Nederlandse volksdienst heeft dienst gedaan en dat er tot 14-
4-1943 Emil Golstein woonde met zijn vrouw. 
 
 
 

In de andere werkboekjes is steeds de familie Golstein vermeld, in het oudste werkboekje (nr. 51) is 
vermeld M. S. Golstein met zijn vrouw en kinderen. 
 
Met de naam van de bewoner in de periode tot ca. 1940 kan vervolgens in de bevolkingsregisters de 
inschrijving van het gezin worden opgezocht. Wanneer de familie Golstein wordt opgezocht, staat daar 
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als adres inderdaad Emmastraat 2 vermeld en zijn daarmee tevens de andere bewoners van het pand 
bekend. 
Via de werkboekjes van de bevolkingscontroleurs kunnen ook de bewoners van de aangrenzende 
panden worden gevonden. In de periode 1862 t/m 1910 zijn er de zogenaamde huisregisters die op 
wijk zijn ingedeeld. Het centrum van Heerlen was destijds wijk A. In deze periode waren huisnummers 
niet vast, als er nieuwe huizen gebouwd werden op voorheen onbebouwde percelen, dan wijzigden de 
huisnummers. Vrijwel zeker is het huisnummer in de periode 1863-1880 anders dan in de periode 
1881-1900 en in 1900 –1910 alweer anders. Bij het onderzoek in deze registers is het belangrijk ook de 
bewoners van de aangrenzende huizen te noteren. Vergelijking van de overzichten van de bewoners 
(de buren) per periode met elkaar en met de werkboekjes geven dan meer zekerheid over het juiste 
huisnummer. 
De combinatie van de gegevens uit het onderzoek naar de bewoners met de gegevens uit het 
kadasteronderzoek kan nog wat meer zekerheid geven of de gevonden bewoners inderdaad bij het 
pand horen.  
Een dergelijk onderzoek naar Emmastraat 2 (de Helm) in de periode vanaf ca. 1860 de volgende 
huisnummers heeft gehad: A 38, A 40, A 44 en Emmastraat 2. Vanuit het kadastraal onderzoek was al 
bekend dat vanaf ca. 1862 Penners de eigenaar was. De bewoner in 1862 van huisnummer A 38, later 
A 40 heet ook Penners. Vanaf ca. 1870 is Golstein de eigenaar en dat is ook de bewoner van A 40, A 
44 en Emmastraat 2. 

• Bevolkingslijsten en lijsten volkstellingen uit de periode 1796 - 1850 

De bevolkingslijsten, soms registers genoemd, uit de periode tot 1850 geven in de meeste gevallen een 
momentopname weer. In tegenstelling tot de bevolkingsregisters vanaf 1850 die continu werden 
bijgehouden, geven de eerdere bevolkingslijsten of –registers meestal alleen een overzicht van de 
bewoners die op een bepaald moment in een huis woonden. Soms is alleen de naam van de 
hoofdbewoner vermeld en verder het aantal mensen dat in het huis woonde.  
In deze periode werden er ook volkstellingen gehouden. In veel gemeentelijke archieven zijn ook deze 
volkstellingen bewaard, waarin dan gegevens over de bewoners in bepaalde plaatsen, wijken, straten 
of huizen te vinden zijn.  Uit de Franse periode, 1794-1813, zijn er voor Heerlen de bevolkingslijst 1796 
en de volkstellinglijsten 1805-1813 bekend, deze zijn op microfiche in de studiezaal van Rijckheyt 
beschikbaar.  
Een onderzoek naar bewoners van een bepaald pand vòòr 1796 is niet zo eenvoudig. Door de grote 
plaatselijke verschillen in de beschikbaarheid van deze archiefbronnen is er voor deze periode geen 
goed overzicht te geven. In de meeste gevallen ontbreken de archiefbescheiden die een goed inzicht 
geven in de bewoning per huis in die periode en ben je aangewezen op toevallige vermeldingen bij bv. 
akten van verkoop of huur, testamenten, boedelscheidingen, belastingregisters, dorpsrekeningen en de 
bijlagen of andere archiefstukken in de archieven van de schepenbanken.  
 
3. Onderzoek naar het gebouw 
 
Hoe zag het huis er vroeger uit? 
 
Naast het onderzoek naar de eigenaren of de bewoners van een pand, kun je ook onderzoek doen 
naar de geschiedenis van het gebouw zelf. Als het huis er nog is, kan het gebouw zelf eens goed 
bekeken worden: de constructie van het huis, de gevels, de kap, de vloeren, de kelders; de gebruikte 
bouwmaterialen; Is het huis verbouwd? Zijn er oude constructies zichtbaar?  
In 1901 werd in Nederland de Woningwet ingevoerd, waarin werd voorgeschreven dat elke gemeente 
een bouwverordening moest hebben. Voor het bouwen of verbouwen van een huis was voortaan een 
bouwvergunning verplicht. Bij de aanvraag moest een bouwtekening worden overlegd. In de eerste 
jaren is die bouwtekening vaak niet meer dan een tekening van de gevel en/of een plattegrondje. 
Jongere bouwtekeningen geven meer gedetailleerde informatie. Op de bouwtekeningen is te zien hoe 
het huis er uitgezien moet hebben. Voor 1900 zijn er in deze regio geen bouwvergunningen bekend. 
De bouwtekeningen van huizen in de gemeente Heerlen (en voormalige gemeente Hoensbroek) zijn 
voor inzage op te vragen bij de balie van het bureau Bouw- en Milieuvergunningen in het stadhuis van 
Heerlen. Bouwvergunningen ouder dan 20 jaar dienen kosteloos ter inzage te worden gegeven 
ingevolgde de Archiefwet 1995.  
De bouwvergunningen van de voormalige gemeenten Bocholtz, Gulpen, Hoensbroek, Hulsberg, 
Klimmen, Nuth, Schimmert, Simpelveld, Voerendaal, Witte, Wijlre, Wijnandsrade over de periode t/m 
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1981 zijn geheel of gedeeltelijk bij Rijckheyt beschikbaar. Raadpleeg de inventaris van de 
desbetreffende gemeente of de website van Rijckheyt.  
 
Hoe het huis er vroeger uit heeft gezien, is natuurlijk ook goed te zien op oude foto’s of 
prentbriefkaarten. Bij Rijckheyt is een grote collectie foto’s en prentbriefkaarten aanwezig. Op de 
studiezaal van Rijckheyt is een toegang aanwezig. Een gedeelte van deze collectie is inmiddels digitaal 
beschikbaar op de website van Rijckheyt en de komende jaren zullen er steeds meer afbeeldingen 
beschikbaar komen. Zoeken via de website van Rijckheyt in de collectie naar bv. helm of Emmastraat 
levert een aantal foto’s op van het pand De Helm, gesloopt in 1951 en het pand dat daarna op dezelfde 
plek gebouwd is het reisbureau Lisonne-Lindemans, tegenwoordig een apartementencomplex. 
Bij Rijckheyt is ook een topografisch historische atlas aanwezig. Deze atlas bevat allerlei kaarten, 
(technische) tekeningen, prenten, luchtfoto’s, affiches en andere afbeeldingen uit deze regio. Via de 
website kan de atlas doorzocht worden. Zoeken op het woord huis levert een aantal treffers op, zoals 
het huis de Luyff, de Oliemolen of het huis Op ’n Dries. 

 
Wanneer is het huis gebouwd?i 
 
Als er een bouwdossier aanwezig is, is deze vraag vaak gemakkelijk te beantwoorden. In het dossier 
komt vaak een gereedmelding voor, maar in elk geval is de datum van afgifte van de bouwvergunning 
bekend en vrijwel altijd is kort daarna gestart met het bouwen van het huis. Dit geldt dus vooral voor 
panden gebouwd na 1900. 
In de periode 1840 – 1900 geeft de kadastrale administratie een goed inzicht. Elke wijziging in een 
perceel is bijgehouden in de legger. Bouw- of verbouwing van een pand levert een wijziging op in de 
kolom soort eigendom (bij de bouw van een huis) of in het belastbaar inkomen. Het jaartal van de 
wijziging is vermeld in het voorgaande (artikel en) volgnummer, dus bij de inschrijving voor dat de 
wijziging heeft plaatsgevonden. Als een huis dateert van vòòr 1840 is de ouderdom wat moeilijker te 
bepalen. Tijdens het onderzoek naar de eigenaren kun je soms gegevens over de ouderdom of over 
degene die het huis gebouwd heeft vinden. Als in archiefbescheiden uit die tijd de eerste vermelding 
van het huis is opgespoord, bv. in een transportakte dan is een datum bekend waarop het huis in elk 
geval al gebouwd was. Als in een hypotheekakte beschreven is dat geld wordt geleend voor een huis 
dat nog gebouwd moet worden, is daarmee een datum bekend waarop het huis nog gebouwd moest 
worden. Bestudering van de constructie en de gebruikte materialen en wat daarover in de literatuur 
bekend is, kan inzicht geven in de periode waarin het huis gebouwd kan zijn. 
 
Waar is het pand voor gebruikt? 
 
Informatie over gebruik van het pand kan in diverse archiefbronnen gevonden worden. Als het huis 
(ook) als woonhuis in gebruik is geweest, levert het onderzoek naar de bewoners resultaten op. Het 
beroep dat de bewoner uitoefende kan aan huis zijn uitgeoefend, maar ook elders. Datzelfde geldt voor 
het beroep van de eigenaren. In de transportakten, hypotheekakten e.d. is soms wel informatie 
opgenomen over het gebruik van het pand, bv. in de notariële akte, gepasseerd voor notaris Pelt op 10 
augustus 1761. De familie Schils verkoopt het huis de Helm met o.a. de brouwerrij en brouwgetuig. 
Voor het onderzoek of het pand naast woonhuis ook voor andere doeleinden in gebruik is geweest, zijn 
binnen de gemeentelijke archieven nog de volgende archiefbronnen beschikbaar: 

• stukken of registers over patenten, patentbelasting of patentrecht (ca. 1796 – ca. 1900) 
• hinderwetvergunningen vanaf ca. 1850 

 
Tot slot 
Als je onderzoek wilt doen naar een bepaald pand, is het altijd goed om na te kijken of er al onderzoek 
naar dat pand is gedaan, of er al een publicatie over is geweest enz. De gegevens uit dat onderzoek 
helpen je alvast op weg. Wel is het verstandig de gegevens te controleren, als de onderzoeker of 
auteur de bronnen vermeld heeft is, is dat eenvoudig. In de bronnen die nog niet onderzocht zijn kan 
aanvullend onderzoek worden gedaan. 
 
Voor het samenstellen van deze handleiding is dankbaar gebruik gemaakt van het artikel Uit de historie 
der oude huizen te Heerlen Het huis genaamd den Helm, gelegen aan de Gasthuisstraat – hoek 
Emmastraat  van Jo Horst in Land van Herle, 1952, p. 15 e.v. 
Literatuur: Kees van der Wiel, Op zoek naar huis, straat of buurt, Hilversum, 2000 


