Zoekwijzer huizenonderzoek
Als u meer wilt weten over de geschiedenis van het huis waarin u woont, kunt u bij het Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven zoeken naar informatie. Vaak is het een speurtocht dwars door de
verschillende bronnen van het archief heen.
Voorbereiding thuis

Allereerst is het handig om de informatie die u zelf thuis heeft te verzamelen. Bij de informatie van de
makelaar vindt u het kadastrale nummer van het perceel waarop uw huis staat en vaak ook het bouwjaar
van het huis. Het is handig als u dat alvast weet voordat u met uw onderzoek begint.
Literatuur

Vervolgens is het handig om literatuur te zoeken over de geschiedenis van uw woonplaats of van uw wijk.
Voor de stad Eindhoven is bijvoorbeeld het boek van Piet Beekman, 'Eindhoven. Stadsontwikkeling 19001960' heel aardig om een idee te krijgen van de ontwikkeling van de stad. In dit boek staat ook veel
informatie over de bouw van diverse wijken van Eindhoven. Dat kan u alvast een eerste idee geven van de
periode waarin een bepaalde wijk werd gebouwd.
Een aardig voorbeeld van een huizenonderzoek verscheen in 2002 in de serie Cultuurhistorische studies
over Kempen- en Peelland van uitgeverij Matrijs.
Het boek heet 'De Vleeschhouwerij van boven tot onder. Een middeleeuws huis in Helmond' en is
geschreven door Theo de Jong. Een hoofdstuk in dit boek is gewijd aan de bevindingen van de leden van
de Heemkundekring Helmond-Peelland in het kader van het 'huizenproject' dat zij de afgelopen jaren
uitvoerden.
In de bibliotheekcatalogus op www.rhc-eindhoven.nl kunt u zoeken naar literatuur. Ga daarvoor naar
onderzoek → bibliotheek. De boeken zelf kunt u raadplegen in ons bezoekerscentrum.

Prentbriefkaart,1915.

Bronnen bij het RHCe

Dan begint het echte archiefonderzoek. Een veelheid aan bronnen kan informatie over uw huis
verschaffen.

•
Oude kranten
In plaatselijke oude kranten kunt u advertenties van verkoop of veilingen vinden. Vaak wordt daarin een
uitgebreide beschrijving gegeven van het huis, de tuin en de inrichting van het huis. Als het gaat om de
bouw van een nieuwere woonwijk of een bijzonder woonblok is daar in de krant soms een artikel aan
gewijd. Raadpleeg de krantenindex op de website door te gaan naar: onderzoek → overzicht bronnen
→kranten. Ook kunt u zoeken op www.delpher.nl waar kranten uit onze regio zijn toegevoegd
(http://www.rhc-eindhoven.nl/artikel/2389/Krantentitels-toegevoegd-aan-Delpher ).
▪
Beeldmateriaal
Beeldmateriaal kan ook veel informatie verschaffen. Oude foto's, tekeningen en kaarten zijn daarom
belangrijk bij het onderzoek. Raadpleeg daarvoor de beeldbank via de website www.rhc-eindhoven.nl →
onderzoek → beeldmateriaal.
▪
Bouwvergunningen
Van sommige plaatsen zijn de bouwvergunningen bewaard gebleven. Daarin vindt u meestal ook de
oorspronkelijke bouwtekeningen van het betreffende pand. Ga naar www.rhc-eindhoven.nl → onderzoek
→ Archieven → typ bij “alle woorden” bouwvergunningen.
•
Kadaster
Het RHCe heeft een beperkte hoeveelheid kadastrale gegevens: kaarten, leggers en oorspronkelijk
aanwijzende tafels. Voor uitgebreider onderzoek gaat u naar het Brabants Historisch Informatie Centrum
(BHIC) in Den Bosch waar de Digilegger van het kadaster aanwezig is.
In sommige gevallen kunt u beter naar het Kadaster gaan maar daar moet wel voor de informatie betaald
worden.
Kadaster regio Eindhoven (dit regiokantoor geldt voor het hele gebied van het RHCe): Kennedyplein 5611
ZS Eindhoven, tel. 088-1832005, geopend ma/ t/m vrij. van 9.00 uur tot 17.00; internet: www.kadaster.nl
•
Notariële en rechterlijke akten
Hierin kunt u informatie vinden over het huis en haar inrichting, denk bijvoorbeeld aan koopakten en aan
testamenten met boedelbeschrijvingen. Ga naar: www.rhc-eindhoven.nl → onderzoek → archieven →
typ bij “alle woorden” b.v. notaris eindhoven. U krijgt dan de inventarissen te zien van alle Eindhovense
notarissen, voor zover deze zijn overgedragen aan het RHCe.
•
Bevolkingsregisters, volkstellingen en oude adresboeken Hierin kunt u informatie vinden
over vroegere bewoners van het huis.
•
Belasting- en patentregisters
Belastingregisters kunnen informatie geven over het huis en zijn bewoners. Als er een bedrijfje in het huis
gevestigd was, kunnen patentregisters misschien informatie bieden.
Bronnen elders.
•
Monument
Als uw huis is erkend als monument kunt u informatie inwinnen bij de betreffende gemeente en bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist, zie www.monumentenzorg.nl. In gemeentearchieven en
bestemmingsplannen van de gemeente kunt u informatie over de bouw van nieuwe wijken vinden.
Verwijzing naar informatiebladen
Ga voor meer informatie over de in deze zoekwijzer genoemde bronnen naar de volgende bladen op
www.rch-eindhoven.nl → klik op: over RHCe → vraagbaak.
Informatieblad Bibliotheek
Informatieblad Beeldbank
Informatieblad Kranten
Informatieblad Kadaster
Informatieblad Bevolkingsregister (www.zoekjestamboom.nl)
LH/JL oktober 2007
JS/MR 25 januari 2017

