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Themadag Notaris in het heden: 
Notarissen in heden en verleden 1557-2003 het nieuwe erfrecht. Deelnemers en standhouders 

Notaris in het verleden 
Wat kunt u vinden via de index op de oude notariele archieven? 

Als u uw overgrootvader rond 1800 uit Noord-Holland niet 
kunt vinden, onderzoek wil doen naar blekerijen in Heemstede 

rond 1750, een boedelinventaris van een VOC-schipper uit 
Enkhuizen zoekt, wil weten wat voor beroep uw betovergroot- 

vader uit Schagen had rond 1785, of wil onderzoeken wie 
chirurgijn of vroedvrouw waren in 
~instelveeil rond 1700, dan kunt u 

het antwoord vinden via de notarie- 
le index van Noord-Holland 

tot 18 12. [m.u.v. Amsterdam, 
Alkmaar en Haarlem]. 

Het Rijksarchief te Haarlem 
organiseert een themadag over 

notariele archieven. De notariele 
index kunt u inzien op het 

Rlj ksarchief 
dinsdag tim vrijdag 

9.00-16.00 uur. 
Ook op de themadag kunt 

u de index raadplegen. 

Daarnaast zullen andere 
instellingen op bijzon- 
dere wijze informatie 

aanbieden. En er 
worden lezingen 
gegeven over het 

gebruik van notariele 
archieven en het 

nieuwe erfi-echt 2003. 

Kom, 
kijk en onderzoek! 

U bent 
van harte 

welkom. 

De toegang 
is gratis. 

, 
Sinds 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Als u 

v wil weten wat er veranderd is met het nieuwe erfrecht en of het I nodig is om uw testament of huwelijkse voorwaarden te laten 
I veranderen, lamt u deze dag worden voorgelicht door notaris mr 
1 

H.C.H. de Kiewit uit Santpoort-Noord. 
C 

* Notariskantoor De Kiewit 
* Rijksarchief in N-H: notariele index voor 1811 
* Rijksarchief in N-H: foto's bruidsparen 
* Historisch Museum Zuid-Kennemerland 
* Utrechts Archief 
* Meertens Instituut 
* Gemeentearchief Rotterdam 
* Gemeentearchief Bergen op Zoom 
* Archiefdienst voor Kennemerland 
* Centraal Bureau voor genealogie 
* Intemet-project Woonomgeving 
* Provinciale Atlas Noord-Holland 
* Bronscan 
* Ons Erfgoed 
* Cursusinformatie 
* Hist.Vereniging Holland 
* Hist.Vereniging Ons Bloemendaa 
* Rijksarchief in N-H: bibliotheek 
* Museaal en Historisch perspectief 
* Historisch Antiquariaat Van der Steur 

* Helpdesk gen.computer programma's 

Heeft u ook' de gegevens over dit bruidspaar? Mogen wij zo'n 
foto scannen? Maak een afspraak voor 1 of na 6 september met 
ANNABELLA MEDDENS (023-5172709) 
of stuur de foto op. 
Na het scannen krijgt u de foto weer terug. 

Op de themadag is in de studiezaal van het Rijksarchief een klei- 
ne tentoonstelling te zien van reeds gescande foto's van bruid- 
sparen in Nederland. Het is niet mogelijk om op de themadag 
foto's te laten scannen. 

Kom naar de themadag en bekijk de foto's! 
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Adrianus Jacobus van Zomeren geb Hillegom 22-7-1890 Anna Johanna trans geb Haarlem 14-2-1890 


