
Notarieel archief Hoorn 18e en 19e eeuw  

Handleiding  

In Kennisbank zit een database van verwijzingen naar een deel van de notariële 

archieven van Hoornse notarissen, die zich in het Westfries archief bevinden. Het 

gaat om notarissen die in de 18de en 19de eeuw werkzaam zijn geweest. 

Toelichting  
Deze database bevat gegevens van notariële akten gepasseerd bij Hoornse 

notarissen in de 18de  en 19de eeuw. Het betreft gegevens van de partijen, de 
locatie, de notaris, het nummer van de akte en het jaar. Deze  zijn in het 

verleden eerst op kaarten genoteerd en later in een digitaal bestand 
opgenomen.  
Deze database geeft toegang tot het oud-notarieel archief (tot en met 1842) 

en het nieuw-notarieel archief (vanaf 1843) van het Westfries Archief. 
De akten zelf zijn te vinden in het Westfries Archief en de scans zijn op de 

website te raadplegen en te downloaden. In de handleiding (zie hierboven in 
de balk bij notarieel archief, uitklappen handleiding) wordt nader aangegeven 
hoe u kunt zoeken en vinden. 

Een waarschuwing. U kunt via deze database niet zoeken op aard van de akte,  
getuigen e.d. Bovendien is nu een deel van de items direct te benaderen. Aan 

de rest wordt gewerkt, maar dat vraagt nog enige tijd.  
 
Van het “Overzicht Hoornse notarissen tot 1935” kunt u gebruik maken om 

naar de website van het Westfries Archief te gaan. Let op dat er notarissen zijn 
die dezelfde naam hebben: voornaam en periode moet dan uitsluitsel bieden, 

op een enkel geval na.  
De scans van de akten staan in principe chronologisch; als dit niet het geval 

mocht zijn dan graag een melding naar kennisbank@oudhoorn.nl  net als alle 

andere opmerkingen en meldingen: niet naar het Westfries Archief. 

   

Het zoeken van de verwijzing 

Als u via het zoekformulier van Kennisbank werkt, ziet u 

Gevonden in database - zie spec. beeldbank : 2   (uit: 41070) 
Gevonden in database - zie spec. kwartaalblad : 8   (uit: 3084) 

Gevonden in database - zie spec. hhsmboek : 35   (uit: 41056) 
Gevonden in database - zie spec. publicaties : 0   (uit: 462) 

Gevonden in database - zie spec. hds : 4   (uit: 21975) 
Gevonden in database - zie spec. notarisaktes : 2   (uit: 87318) 

Gevonden in database - zie spec. vereniging : 0   (uit: 1617) 

Gevonden in database - zie spec. website : 1   (uit: 653) 

 

En onder notarisaktes vindt u de items die bij uw zoekopdracht horen. 

Er zijn twee mogelijkheden:  

1. Een complete verwijzing naar Westfries Archief en akte 

mailto:kennisbank@oudhoorn.nl
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/hds.pl#beeldbank
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/hds.pl#kwartaalblad
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/hds.pl#hhsmboek
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/hds.pl#publicaties
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/hds.pl#hds
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/hds.pl#notarisaktes
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/hds.pl#vereniging
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/hds.pl#vohnl


2. Nog niet complete verwijzing. U moet zelf naar de website van het 

archief. 

Voorbeeld 1 

Recordnummer :  0002937 

Naam partij A :  Bas, Gerlach 

Naam partij B :  
 

Periode :  1797 

Beroep :  
 

Opmerking :  
 

Notaris :  Koper, Matthijs 

Akte :  063 

WFA-inventaris-nr  :  2659 

WFA-link :  Link naar WFA-inv-nr 2659 

Scanpagina :  
 

Rubriek :  Aktes 

Akte id VOH :  Koper 63 

Notaris-code :  12.091 

 

Onder WFA-link vindt u met een druk op de knop de directe verbinding naar de 

website, de notaris Koper, het jaar 1797 en de scans. U komt terecht bij notaris 

Koper. 

https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/notarisaktes.pl?misc=12&a8a0=VELD%20title&a8a1=Bas,%20Gerlach&inword=2&display=list
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/notarisaktes.pl?search_dt=1797&veld=all&display=list
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/notarisaktes.pl?misc=12&a8a0=VELD%20extra&a8a1=Koper,%20Matthijs&inword=2&display=list
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/notarisaktes.pl?misc=12&a8a0=VELD%20stijl&a8a1=2659&inword=2&display=list
https://hdl.handle.net/21.12114/4C72928205BD417E8E853D38302FF398
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/notarisaktes.pl?misc=12&a8a0=VELD%20keyword1&a8a1=Aktes&inword=2&display=list
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/notarisaktes.pl?misc=12&a8a0=VELD%20collectie&a8a1=Koper%2063&inword=2&display=list
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/notarisaktes.pl?misc=12&a8a0=VELD%20category&a8a1=12.091&inword=2&display=list


 

 

Nu is het een kwestie van zoeken in de scans. Door op de scans te klikken kunt u 

gaan zoeken in het boek van de notaris van het betreffende jaar. U zoekt akte 

63. Links boven bij de scans staat een getal /getal. Het betreft het nummer van 

de voorstaande scan.  

 

De akte nummer 63 vindt u scanpagina 308 



 

Het is handig de scan te downloaden zodat u rustig de tekst kunt bestuderen en 

bewaren. 

 

Voorbeeld 2 

0009931 ==>  

     Partij A: Bos, Jan / Gerlach/ Martje? 

     Partij B:  

         Jaar: 1784 

     Beroep:   

         Akte: Sch 104 

     Notaris:   

         Jaar: 1784 - Opm.:  

 

Er ontbreekt een directe link naar het archief. U moet zelf (digitaal) de stap naar 

het archief maken. 

 

 

Als u via de menubalk aan de bovenzijde van de hoofdpagina Kennisbank 

specifiek in de database Notarieel archief hebt gezocht, dan krijgt u hetzelfde 

resultaat. 

Let op, dat u op deze zoekpagina diverse mogelijkheden voor het sorteren kunt 

kiezen; vooral van belang bij veel resultaten. 

Sorteren op: Recordnummer  Naam partij A  Naam partij B  

Jaar  Notaris  Akte  

https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/notarisaktes.pl?ident=0009931&search=Gerlach&veld=all&bool=0&ocr=1&display=list&istart=1


 

Bij het resultaat staat achter akte de afkorting van de naam van de notaris 

vermeld en met nummer van de akte. Ook het jaar is van belang. 

In de lijst van notarissen kunt u vinden welke notaris het betreft. Let op dat er 

bijvoorbeeld vaders en zonen als notaris werkzaam zijn geweest en een naam 

meer dan eens voorkomt. De periode en het jaartal bieden dan uitkomst. 

Het vinden van de akte 

Ga naar www.wfa.nl en daar naar het blok Notarieel en recht aan de rechterzijde 

onder. Dan kiest u afhankelijk van de periode voor het oud-notarieel (1552-

1842) en nieuw-notarieel (1843-1925) archief. 

In het voorbeeld gaat het om het jaar 1784 dus oud-notarieel.  

Dan komt u bij 

1685   Notarissen in West-Friesland tot 1843, 1552-1843  

• Kenmerken  

• Inleiding  

• Inventaris  

 

Wanneer u inventaris open klikt, ziet u Hoorn. Daaronder staan de namen van de 

notarissen. Zoek de notaris met naam beginnend met Sch en werkzaam in 1784. 

Dat blijkt 12.83 Jan Schuurman te zijn. 

Klik op het jaar 1784. 

1685 Notarissen in West-Friesland tot 1843, 1552-1843  
Inventaris 

12. Hoorn 

12.83. Jan Schuurman 

2580 Akten, 1784  

Datering:  
 

1784  
 

NB:  
 

met klapper  
 

 

 

Aanklikken en openklappen. 

http://www.wfa.nl/


 

Zoek akte 104 in de scans die er onderstaan. 

Klik op een scan. Vul links boven het geschatte paginanummer in. Het blijkt 

scanpagina 390 te zijn. De betreffende akte is een uitgebreide beschrijving van 

een nalatenschap.  

NB In de klapper aan het begin van de scans kunt u bij het aktenummer 104 

vinden dat de akte dateert van 23 december en dat u dus vrijwel aan het einde 

van de scanreeks moet zoeken. Echter niet altijd zijn klappers aanwezig. 

Onderaan de pagina met de scan staat Download deze scan als jpg 

Met opslaan als hebt u de scan in uw bezit en alle tijd om het oude handschrift te 

ontcijferen. 

Bij een akte die uit meerdere pagina’s bestaat moet u wel iedere pagina apart 

downloaden. 

Vragen: kennisbank@oudhoorn.nl  

 

 

 

 

mailto:kennisbank@oudhoorn.nl

