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Alle notariële archieven 

gedigitaliseerd  

 

Na ruim zeven jaar voorbereiden, digitaliseren en 

publiceren zijn alle notariële archieven van Regionaal 

Archief Tilburg online. Daarmee behoren we tot één 

van de weinige archiefdiensten in ons land die dat 

allemaal voor elkaar heeft gekregen. We begonnen in 

2011 met het notarieel van Berkel-Enschot en we zijn 

begin dit jaar geëindigd met een aanvulling op het 

notarieel archief van Gilze en Rijen. In totaal zijn er 

18 archieven gedigitaliseerd met een totale lengte van 

221 meter. Het aantal scans kwam daarbij uit op meer 

dan één miljoen. Om exact te zijn: 1.113.000 scans.  

 

Notarissen maken officiële akten op, die verzameld worden in een notarieel archief. Vóór het 

computertijdperk werden samenvattingen gemaakt van elke akte om deze snel terug te kunnen 

vinden. Dat heet een repertorium of repertoire. Deze samenvattingen leveren nu een 

onmisbare toegang tot de vele akten en de informatie die daarin staat. Als de gegevens uit die 

samenvattingen in een online database staan, kunnen we heel snel allerlei informatie over 

koop en verkoop van panden, overlijdens en erfenissen, eigendom van land en goederen 

terugvinden. Zo is de geschiedenis te reconstrueren van een stuk grond, een huis of een 

familie.  

Voordat een notarieel archief online komt moesten we deze eerst nakijken op materiële staat 

en toegankelijkheid. Want dat zijn de voorwaarden van Regionaal Archief Tilburg voordat er 

überhaupt gedigitaliseerd mag worden. De omslagen en archiefdozen moeten zuurvrij van 

aard zijn om het behoud van het materiaal te waarborgen en daarnaast werd er ook 

gecontroleerd op touwtjes, nietjes, plastic, etc. Volgende stappen waren het beschrijven van 

de bijlagen, controle op de volgorde van de aktes, op gesloten testamenten en of de tekst niet 

te dicht bij de rug van een boek zat. Als dat laatste het geval was, moesten we de band van het 

boek laten losmaken door een restauratieatelier (DP Conservation en het voormalige De 

Tiendschuur), zodat er optimaal gedigitaliseerd kon worden. Door alles wat we tegenkwamen 

moesten we tenslotte ook de inventaris bijwerken. Kortom, er komt heel wat bij kijken 

voordat we over kunnen gaan tot het daadwerkelijke digitaliseren. Maar dan staan de digitale 

beelden nog niet op de website. Daarvoor dienen de digitale beelden geüpload te worden in 

een systeem, waarin we onze digitale beelden opslaan. Vervolgens worden ze daar gekoppeld 

en dan pas staan de beelden op onze website.   

Begin 2011 vond de voorbereiding plaats van het allereest notarieel archief en dat was Berkel-

Enschot. Overigens was dat meteen de kleinste van de hele serie notariële archieven met 

slechts 0,1 meter en nog geen 400 scans. Meteen daarna volgde Alphen en Tilburg. Dat laatste 

was met 73 meter en 320.000 scans meteen de grootste. Het duurde ruim twee jaar voordat dit 

https://www.regionaalarchieftilburg.nl/images/default-source/default-album/akte-notarieel-tilburg.jpg?sfvrsn=0
https://regionaalarchieftilburg.us6.list-manage.com/track/click?u=7d69f4f6f7242bee2a8164050&id=47327a9e57&e=70e5c9b57f
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gedigitaliseerd was, maar het resultaat mag er 

wezen. Ondertussen werd in 2012 nog even 

notarieel Gilze-Rijen onder handen genomen. In 

2013 vond dan de afronding van notarieel archief 

Tilburg plaats. Vervolgens gingen we het jaar 

daarop verder met de digitalisering van Baarle-

Nassau, Chaam en Diessen. Maar we zijn er nog 

niet, want in 2015 vond de voorbereiding van een 

zestal notariële archieven plaats die in 2016 

gedigitaliseerd en gepubliceerd werden. Het betreft 

hier Geertruidenberg, Hilvarenbeek, Loon op Zand, 

Moergestel, Oisterwijk en Udenhout. Tenslotte werd vorig jaar de hand gelegd aan de laatste 

vijf archieven van de notarissen van onze collectie. Dat waren die van de gemeente Dongen, 

Hooge en Lage Zwaluwe, Oosterhout, Raamsdonk en Terheijden. Dacht dat je alles gehad had 

kwamen er nog diverse aanvullingen binnen en dat is de afgelopen maanden verwerkt. Een 

enorm project waar met plezier aan gewerkt is en een enorme toevoeging is voor onderzoek. 

Neem eens een kijkje in de digitale wereld van deze notariële archieven. 

Bron: Regionaalarchief Tilburg 06-07-2018. 

 

Online aanvragen archiefstukken 
Vanaf maandag 13 augustus kun je via de website van ons archief de 

archiefstukken die je wilt inzien online aanvragen. 
 

Hoe vraag je iets online aan? 
 

Via de knop 'zoek in archieven' kom je bij het overzicht van alle archieven die Regionaal 

Archief Tilburg beheert. Je kan hier zoeken op een specifiek onderwerp, zoals bijvoorbeeld 

een straatnaam of een besluit van de gemeente. Wil je eerst meer weten over het zoeken in 

archieven kijk dan even hier.  

 

Wanneer je hebt gevonden wat je zoekt zie je onder het desbetreffende inventarisnummer een 

knop 'reserveer'. 

 

 

 

 

https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/?search/context/keywords/
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2015/10/23/informatie-bij-zoeken-in-archieven/
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/images/default-source/default-album/akte-notarieel-baarle-nassau.jpg?sfvrsn=0
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/images/default-source/default-album/voorbeeldonlineaanvragen1.jpg?sfvrsn=0
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Als je op reserveer klikt krijg je een pop-up waarmee je je reservering kunt plaatsen. Vul je 

naam en emailadres in en geef aan wanneer je het stuk wilt komen bekijken. 

 

Hou rekening met onze openingsdagen, 

alleen op dinsdag en op vrijdag kunnen 

stukken ingezien worden! 

 

Je kan meerdere stukken uit hetzelfde of 

uit een ander archief aanvragen. Dit doe 

je door te kiezen voor 'selecteer meer 

bestanden' naast de knop om je 

reservering definitief te maken. Je krijgt 

een automatisch emailbericht met je 

reserveringsverzoek.  

 

Het is belangrijk even te checken waar 

de archiefstukken die je wil bekijken zich bevinden. Dit kan je zien bij het kopje 'fysieke 

beschrijving'. Regionaal Archief Tilburg heeft twee depots: een bij de studiezaal (Kazernehof) 

en een extern depot (Goirkestraat). Stukken die uit het externe depot worden aangevraagd 

hebben een langere wachttijd, namelijk vijf werkdagen.  

 
Deze stukken kunnen wel online aangevraagd worden, maar kunnen niet binnen 1 á 2 dagen 

ingezien worden. Wanneer je stukken vanuit ons externe depot hebt aangevraagd, zal je een 

extra email ontvangen wanneer deze in de studiezaal in te zien zijn.  

 

Bron: Regionaalarchief Tilburg augustus 2018. 
 

 

  

https://www.regionaalarchieftilburg.nl/images/default-source/default-album/kazernehofgoirkestraat1b479b2df8b36730a5efff0000b9ad41.jpg?sfvrsn=0
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/images/default-source/default-album/voorbeeldonlineaanvragen2.jpg?sfvrsn=0
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Archief Terneuzen verhuist naar Middelburg  

Het gemeentearchief van Terneuzen verhuist naar het Zeeuws Archief in Middelburg. Dat 

heeft de gemeenteraad gisteravond met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen besloten. Het 

Zeeuws Archief kan de drie kilometer aan documenten op een betere manier bewaren en ook 

beter toegankelijk maken voor het publiek. 

De toegankelijkheid van het Terneuzens archief valt volgens de gemeente vooral te verbeteren 

door het beschikbaar stellen van digitale archiefstukken. “Digitaal is de dienstverlening nu 

summier en deze dient verder vormgegeven te worden.” 

(bron: Geneanet) 

 

Oudste Zeeuwse krant uit 1666 nu digitaal 

te bekijken  

maandag 23 juli 2018  

De oudste krant van Zeeland is opgenomen in de Krantenbank Zeeland. Het gaat om verreweg 

de oudste Zeeuwse krant, de Zeelantsche en Haegsche Post-Tijdinghe van 27 augustus 1666.  

 
Oudste 'Zeelandse' krant opgedoken, uit 1666 (foto: Krantenbank Zeeland) 

Erik van der Doe uit Zierikzee vond de krant in de National Archives in Londen. Van der Doe 

werkt bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Op het exemplaar van de Zeelantsche en 
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Haechsche Post-Tijdinghe is geen datum te vinden. Door de gebeurtenissen die in de krant 

genoemd worden, wordt ervan uitgegaan dat het de editie is van vrijdag 27 augustus 1666. 

Wat was het nieuws op 27 augustus 1666? 

De Nederlandse Republiek is volop verwikkeld is in de Tweede Engelse Oorlog. In de krant 

wordt de nasleep van de Tweedaagse Zeeslag op 4 en 5 augustus besproken, maar ook de 

Engelse vernietiging van West-Terschelling en de voor anker liggende vloot bij Vlieland. 

Luitenant-admiraal Cornelis Tromp komt in meerdere nieuwsberichten terug. Hij raakte door 

zijn optreden in de zeeslag in conflict met Michiel de Ruyter. 

En die oudste krant van Zeeland is nu voor iedereen digitaal in te zien, doordat het stokoude 

exemplaar uit de National Archives in Londen is gedigitaliseerd en opgenomen in de 

Krantenbank Zeeland. 

Bron: Omroep Zeeland. 

 

 

https://krantenbankzeeland.nl/issue/ZHP/1666-08-27/edition/null/page/1

