
i n l e i d i n g

Het onderzoek naar de geschiedenis van onroerend goed kan zich in
Nederland het laatste decennium in een toenemende belangstelling ver-
heugen. De aandacht voor dit onderzoeksthema blijkt onder meer uit di-
verse onderzoeksgidsen, die veelal in het verlengde van de cursussen
‘geschiedenis van het onroerend goed’ en ‘huizenonderzoek’ door de ar-
chiefdiensten gepubliceerd zijn.1 Ook in de reeks Cahiers voor lokale en re-
gionale geschiedenis zijn twee delen gewijd aan historische geografie en
dorpsgeschiedenis.2 Aansluitend bij de populariteit van dit onderzoeks-
gebied koos het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in 1994 voor de
nieuwe gethematiseerde bundels in de serie Broncommentaren als eerste
aandachtsveld voor ‘de registratie van onroerend goed’. Dit leidde tot
een eerste deel in 1997 – gepubliceerd als deel drie van de serie – , waarin
zes bronnen becommentarieerd zijn betreffende de registratie van onroe-
rend goed in de negentiende en twintigste eeuw. 3 Dat het thema ‘onroe-
rend goed’ sterk geworteld is in het historisch veld bleek eveneens uit de
massale opkomst bij de onroerendgoed-regiodag, in 1999 georganiseerd
door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap in samenwer-
king met het Landelijk Overleg Regionale Geschiedbeoefening.

Tot op heden is in de serie Broncommentaren vrijwel uitsluitend aan-
dacht besteed aan bronnen in de uitvoerende sfeer van de negentiende-
en twintigste-eeuwse gemeentelijke en provinciale overheidsadministra-
tie, voor zover die een strikt gelijkvormig karakter hebben en door heel
Nederland voorkomen.4 Een uitzondering hierop vormen twee commen-
taren op bronnen uit het Ancien Régime, die in 1990 gepubliceerd zijn.5

Bij de opzet van de broncommentaren over onroerend goed heeft de
redactiecommissie nadrukkelijk gekozen voor een tweeledige opzet,
waarbij deel vier de bronnen uit de prekadastrale periode zou bevatten.
De keuze voor de onderzoeksperiode Middeleeuwen-Ancien Régime
stelde de redactiecommissie voor een aantal specifieke problemen, die
nauw samenhangen met de opzet van de serie Broncommentaren. Bij
deze serie ligt het accent immers op de becommentariëring van serieel
bronnenmateriaal, met een landelijke spreiding en een zekere mate van
uniformiteit. Voor de Middeleeuwen en het Ancien Régime zijn echter
weinig echt seriële bronnen voorhanden. Slechts bij uitzondering is er
sprake van een continue, ononderbroken bronnenreeks.

Naast de niet-seriële component is er ook het complicerend aspect
van de lokale en gewestelijke diversiteit van het bronnenmateriaal. In de
prekadastrale periode zijn er geen landelijk opgezette, grote uniforme
bronnenreeksen, die de neerslag vormen van de registratie van onroe-
rend goed. Door het heterogeen karakter van de registratie, dat zich zo-
wel in chronologisch als in geografisch opzicht voordoet, is een systema-
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tische, uniforme becommentariëring van grote bronnenreeksen onmoge-
lijk. Gezien het gebrek aan serieel, uniform bronnenmateriaal voor de
Middeleeuwen en het Ancien Régime kan men zich afvragen of het wel
mogelijk is om vanuit de opzet van de serie Broncommentaren voor dit
tijdvak een bundel samen te stellen. Toch heeft de redactiecommissie ge-
meend er goed aan te doen de periode Middeleeuwen-Ancien Régime
niet terzijde te laten. Er is gezocht naar een modus om binnen het thema
‘registratie van onroerend goed’ het typologisch weerbarstige materiaal
op een verantwoorde manier te selecteren en becommentariëren.

Selectiecriteria van deze bundel

In deel 3 van de serie Broncommentaren zijn ten aanzien van de selectie
van het bronnenmateriaal twee algemene uitgangspunten gehanteerd.
Ten eerste zijn binnen het gedefinieerde thema alleen primaire bronnen
geselecteerd die aangelegd zijn met het oog op de registratie van gege-
vens betreffende onroerend goed. De vele bronnen die niet met het oog-
merk van deze registratie vervaardigd zijn, maar die toch indirect of via
deductie en reconstructie een bijdrage kunnen leveren aan de studie van
onroerend goed, zijn niet becommentarieerd.6 De secundaire en relevante
gerelateerde bronnen worden uiteraard wel gesignaleerd in het bronkri-
tisch commentaar bij de gerelateerde en toetsingsbronnen. Een tweede
belangrijk uitgangspunt is de mate van complexiteit in de structuur van
de bron, die een bronbespreking nuttig en verantwoord maakt. Daar-
naast is het vanzelfsprekend dat vrijwel eenmalige registratievormen, die
geen gewestelijke en/of lokale equivalent kennen, niet becommenta-
rieerd worden. Deze twee uitgangspunten, namelijk het primair karakter
en de complexiteit, zijn ook voor deel 4 gehandhaafd. 

Op grond van de voor de Broncommentaren vastliggende criteria als
het serieel karakter en de complexiteit is een selectie gemaakt uit het
bronnenbestand. Een aantal vakspecialisten is bereid gevonden in over-
leg te treden met de redactiecommissie over dit selectieproces.7 Gezocht
is naar primaire bronnen die zich lenen voor een algemene becommenta-
riëring, met in achtneming van de gewestelijke en lokale verschijnings-
vormen. Op andere bronnenreeksen, die hier niet becommentarieerd
worden, wordt in voorkomende gevallen in de broncommentaren geat-
tendeerd, bijvoorbeeld op de boedelinventarissen,8 stads-, domein-, pol-
der- en kloosterrekeningen, stedelijke registers van gerechtelijke verko-
pingen, stemkohieren en cijnsregisters.9 Ten aanzien van het serieel ka-
rakter zijn bij voorkeur die bronnen geselecteerd die gedurende de
gehele Middeleeuwen en het Ancien Régime voorkomen, al dan niet in
een aan veranderingen onderhevige verschijningsvorm. Een overweging
die eveneens een rol gespeeld heeft bij de bronnenselectie, is de mogelijke
koppeling van het bronnenmateriaal uit de prekadastrale en de kadastra-
le periode. Tenslotte is gestreefd zowel naar een gelijkmatige landelijke
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spreiding naar tijdvak en regio als naar een spreiding binnen de histo-
rische en administratieve context waarin de bron zich heeft ontwikkeld.
Het spreekt voor zich dat de verwezenlijking van dit streven uiteindelijk
bepaald wordt door een aantal factoren, waaronder de beschikbaarheid
van auteurs.

De registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en 
Ancien Régime

De oudste registratie ten behoeve van het vermogensbeheer en de exploi-
tatie van onroerend goed treffen we aan in de vroege Middeleeuwen in
de vorm van polyptieken, lijsten van roerende en onroerende goederen,
doorgaans voorzien van de optekening van de daarbij horende inkom-
sten en van de namen van de betrokken personen.10 Deze registers zijn in
een domaniale administratie aangelegd om inzicht te verwerven in bezit-
tingen en inkomsten en werden vervaardigd in opdracht van de centrale
overheid en door religieuze instellingen. Hoewel de polyptiek inhoude-
lijk sterk evolueert, is deze bron te beschouwen als voorloper van de zo-
genaamde terrier, het grondboek.11 Een grondboek of legger is een staat
van onroerend goed, waar bepaalde inkomsten en/of uitgaven aan ge-
koppeld zijn.12

Om een overzicht te krijgen van het goederenbezit of ter bescher-
ming van de kwetsbare originele oorkonden werd door religieuze instel-
lingen vaak een register aangelegd, waarin men zowel mondelinge als op
schrift gestelde transacties met onroerend goed optekende. Deze registra-
tie gebeurde onder meer in een cartularium (register met afschriften van
oorkonden), een bullarium (register met pauselijke bullen) of een liber tra-
ditionum (register met vermelding en/of afschriften van schenkingen).
Eén van de oudste attestaties van grondbezit in Nederland is aldus over-
geleverd via een liber traditionum, waarin schenkingen van goederen en
personen opgetekend zijn.13 De registratie in een dergelijke codex is vaak
de enige bron voor de reconstructie van het grondbezit en de grondtrans-
acties, niet alleen omdat veel oorkonden verloren zijn gegaan, maar ook
omdat transacties betreffende onroerend goed in de vroege Middeleeu-
wen niet noodzakelijkerwijs in de vorm van een oorkonde vastgelegd
zijn.14

Na het jaar 1000 vond de levering van onroerend goed in vrijwel alle
Nederlandse provincies plaats ten overstaan van het gerecht, doorgaans
een schepenbank. Een uitzondering hierop vormen de provincies Fries-
land, Groningen en Drenthe.15 Vooral in de steden droegen de schepen-
banken zorg voor overdracht, bezwaring en soms verpachting van onroe-
rend goed. Vanaf de veertiende eeuw leverden de schepenbanken op een
aantal plaatsen een scherpe concurrentie met het notariaat, omdat zij niet
alleen de contentieuze jurisdictie in strafrechtelijke en burgerlijke zaken
tot hun bevoegdheid rekenden, maar ook de voluntaire of vrijwillige ju-
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risdictie inzake overdracht en bezwaring van onroerende goederen.16 De
registratie van onroerend goed vond dus zowel plaats door de schepen-
banken als door het notariaat, zodat beide registrerende organen bron-
nenreeksen op dit terrein hebben aangelegd. De registratie door notaris-
sen is vastgelegd in notariële protocollen en akten.17 De overdracht van
onroerend goed voor schepenen kon zowel plaatsvinden door opteke-
ning in stedelijke registers als door het uitreiken van een gezegelde oor-
konde.18 De minuten van de oorkonden konden opgetekend worden in
registers, ook wel protocollen geheten.19 De registratie en protocollatie
van de overdrachten van onroerend goed werd, veelal vanuit fiscaal oog-
punt, vanaf de zestiende eeuw verplicht gesteld.20 De eigendomsover-
dracht voor het plaatselijk gerecht was aanvankelijk niet overal verplicht.
In het kwartier van de Veluwe werd de overdracht van onroerend goed
ten overstaan van gerichtslieden pas verplicht gesteld bij de Landbrief
van 1532.21 Voor het gehele gewest Utrecht werd de overdracht en vesti-
ging van onroerend goed en de overdracht van hypotheken ten overstaan
van het plaatselijk gerecht pas in 1545 verplicht gesteld.22

Naast de onroerende goederen die onder het gewone gerecht ressor-
teerden, zijn er ook goederen die tot een aparte rechtskring behoren zoals
het leen- en cijnsgerecht. De neerslag van deze administratie vindt men
terug in de cijnsregisters,23 leenregisters en denombrementen. De cijnsre-
gisters leunen in hun vroegste vorm typologisch sterk aan bij de grond-
boeken.24 Ten behoeve van de cijnsheffing en de controle daarop re-
gistreerde men de cijnsgoederen in een bepaalde topografische volgorde,
met daarbij de cijnsplichtige(n) en de aard en omvang van de verschul-
digde cijns. Deze registers, die zowel in de publieke als de private sfeer
en binnen een wereldlijke en kerkelijke context aangelegd zijn, kan men
aantreffen in de archieven van de openbare besturen, zoals die van lands-
heren en waterschapsbesturen, van kerkelijke instellingen, zoals abdijen,
kloosters, kapittels, kerken, begijnhoven en armentafels, en in de archie-
ven van niet-kerkelijke grondbezitters.25 Voor de administratie van de in
leen gegeven goederen en rechten zijn leenregisters en denombrementen
van lenen aangelegd.26 In de leenregisters zijn de lenen en leenmannen
geregistreerd en de verheffingen bij eigendomsovergang. De denombre-
menten zijn registers waarin leenmannen opgave doen van de grootte en
de waarde van hun leen.

Een groot aantal bronnen betreffende de registratie van onroerend
goed is ontstaan vanuit de noodzaak om over een grondslag te beschik-
ken voor een heffing.27 Voor de inning van deze heffing of omslag op on-
roerend goed zijn registers of kohieren aangelegd die gekenmerkt wor-
den door een grote regionale verscheidenheid. Deze verscheidenheid
komt ook tot uiting in de gediversifieerde naamgeving, die bepaald is
door de landmaat van de betreffende regio of door het tarief.28 Naar ge-
lang de morgen, het gemet of de bunder de landmaat is, spreekt men res-
pectievelijk van morgenboeken,29 gemetboeken of bunderboeken.30 Pas in
het laatste kwart van de zestiende eeuw raakt de term ‘verponding’ inge-

10 Broncommentaren 4



burgerd als eigennaam voor de onroerendgoedbelasting.31 Voor de bere-
kening van de verponding zijn verpondingsregisters aangelegd met ver-
melding van het onroerend goed, de eigenaar of pachter en de taxatie. De
grondslag voor deze belasting op onroerend goed, de verponding, was
gewestelijk geregeld, waarbij soms binnen het gewest nog regionale en
plaatselijke verschillen voorkwamen.32

Naast de belasting op het grondbezit kon ook een belasting op hui-
zen geheven worden. Ten behoeve van de heffing van dit haardsteden-,
vuursteden of schoorsteengeld zijn zogenaamde haardsteden- of vuur-
stedenregisters aangelegd. Hierin werden de belastingplichtigen, de
grootte van het ‘huis’ (eventueel het aantal paarden) en het door hen ver-
schuldigde bedrag opgetekend.33

Aan de enorme versnippering en lokale, gewestelijke en regionale
diversiteit in de registratie van onroerend goed kwam pas een eind met
de invoering van het kadaster, dat een rechtvaardige heffing van de
grondbelasting mogelijk moest maken. In de jaren 1812-1832 werd daar-
toe – vooralsnog met uitzondering van Limburg – het gehele land in kaart
gebracht.34

Materiaalselectie van deze bundel

De motieven die in Middeleeuwen en Ancien Régime ten grondslag lig-
gen aan de registratie van onroerend goed, zijn dus in hoofdzaak terug te
voeren op functies als het verkrijgen van rechtszekerheid en bewijs, het
vermogensbeheer en de exploitatie van het bezit van onroerend goed in
relatie tot heffingen en fiscaliteit. Door registratie kan de eigendomsover-
dracht van onroerend goed plaatsvinden en beschikt de betreffende per-
soon of instantie over een bewijs in rechte bij betwisting. Registratie ten
behoeve van het vermogensbeheer en de exploitatie geeft de registreren-
de persoon of instantie niet alleen een status questionis van het onroe-
rendgoedbezit met de daarbij horende rechten en plichten, maar tevens
een grondslag voor de heffing van lasten. Een goed registratiesysteem is
onontbeerlijk voor een goed vermogensbeheer. Het geregistreerde onroe-
rend goed vormt tenslotte de heffingsgrondslag voor een aantal fiscale
aanslagen.

Op diverse administratieve niveaus zijn, zowel door wereldlijke en
kerkelijke overheden als door particulieren, in de Middeleeuwen en het
Ancien Régime typologisch een aantal gelijksoortige bronnen aangelegd
voor de registratie van onroerend goed.35 In dit prekadastrale landschap
is echter ten gevolge van de lokale, gewestelijke en regionale diversiteit
van een dusdanige verscheidenheid sprake dat slechts een fractie van het
bronnenmateriaal aan bod kan komen.

In deze bundel is het primaire bronnenmateriaal ondergebracht in
drie categorieën. Tot de eerste categorie behoren de bronnen, aangelegd
vanuit beheersmatig oogpunt met het oog op de overdrachtsregistratie
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en/of de vestiging van rechten op onroerend goed. De tweede categorie
bevat de bronnen aangelegd vanuit de waterschapszorg en de derde de
bronnen, aangelegd vanuit fiscaal oogpunt. Getracht is uit het landelijk
aanbod een representatieve selectie te maken. Deze commentaren betref-
fende een bepaalde plaats of regio vormen aldus een pars pro toto voor
gelijkaardige bronnen in andere regio’s.

A Bronnen aangelegd met het oog op overdrachtsregistratie en/of
vestiging van rechten op onroerend goed
Als voorbeeld uit de eerste categorie zijn bronnen geselecteerd die aange-
legd zijn in verscheidene milieus, zoals het wereldlijk gerecht, het milieu
van kerkelijke functionarissen en overige bevoegden tot de vrijwillige
rechtspraak. Tot deze categorie behoort ook het notariaat, maar een bron-
commentaar over de registratie van onroerend goed in de notariële akten
in Middeleeuwen en Ancien Régime is niet in deze bundel opgenomen.
Voor een goede classificatie van de zeventiende- en achttiende-eeuwse
notariële akten verwijzen we naar Gehlen.36 De genoemde registratoren
hebben bronnenseries aangelegd, waaronder registers van de vrijwillige
rechtspraak, hypotheekboeken, transportregisters, notariële protocollen
en hypotheekregisters, en leenregisters.

Een eerste broncommentaar is deze bundel is gewijd aan de registers
van de vrijwillige rechtspraak of transportregisters, waarin men de over-
dracht van onroerend goed vastlegde. Deze registers zijn onder meer be-
kend onder de naam waarboeken (Leiden), schepensignaten (Arnhem),
registers van transporten en plechten (Utrecht), Bossche protocollen (’s-
Hertogenbosch) en registers van kwijtscheldingen (Amsterdam). Als
voorbeeld zijn in deze bundel de schepensignaten van de stad Arnhem
gekozen. Deze schepensignaten of transportregisters, waarin verpandin-
gen, publieke verkopen, verkopen en beslagleggingen geregistreerd zijn,
zijn bewaard gebleven van 1423 tot 1811. Zij hangen zeer nauw samen
met de protocollen van bezwaar, die aangelegd zijn van 1618 tot 1811.
Deze zogenaamde huizenprotocollen bevatten een straatsgewijze opte-
kening van eigendomsrechten en eventuele hypotheeklasten. Men treft
er de datum aan van de verrichte transactie, de naam van degene die af-
stand deed van het huis (door verkoop, schenking, vererving of boedel-
scheiding) of de bezwaring ervan aanging, en de naam van degene die
het huis verwierf of de lening verleende, waarvoor het huis tot onder-
pand was gesteld. Zowel de schepensignaten als de protocollen van be-
zwaar zijn becommentarieerd.

Het tweede commentaar bevat een bespreking van de Groningse
verzegelingsprotollen. In deze registers zijn onder meer hypotheekakten,
koopakten, beklem- en pachtbrieven opgetekend of geprotocolleerd, die
uitgevaardigd en bezegeld waren door onder meer burgemeesters en ra-
den, grietmannen of redgers, stedelijke functionarissen als ambtmannen,
drosten of richters, en geestelijken als predikanten en kerkvoogden. Vol-
gens een vaste structuur wordt aangegeven wie de zegelaar is, welke par-
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tijen er voor hem verschenen zijn, welk contract onderling afgesproken is
en onder welke voorwaarden. De verzegelingsprotocollen zijn aangelegd
vanaf het eind van de zestiende eeuw tot begin negentiende eeuw.

In het derde broncommentaar zijn de Leidse bonboeken becommen-
tarieerd. In deze zeventiende-eeuwse registers, die tot 1811 in gebruik
bleven, heeft het Leidse stadsbestuur per bon of wijk gegevens opgete-
kend met betrekking tot de vervreemding en bezwaring van huizen en
erven in de stad. Per bon worden alle percelen een voor een gepresen-
teerd in een bepaalde looproute, inclusief de breedte van elk perceel.

In het vierde broncommentaar wordt ingegaan op de registratie van
onroerend goed door een provinciale overheid. Hierbij is de provincie
Groningen geselecteerd, waar vanaf 1595 de rentmeesters een verant-
woording aflegden van het beheer over de zogenaamde voormalige
kloostergoederen aan het college van Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie van Stad en Lande. In deze provinciale rekeningen is de locatie van
verhuurde percelen, het formaat, de huurders, de huurprijs en eventuele
wijzigingen geadministreerd.

De laatste bron die in deze categorie aan bod komt, zijn de leenre-
gisters uit Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant. In deze registers
staan de door een leenheer gedane beleningen opgetekend, met vermel-
ding van de namen van de lenen en de leenmannen. Voor de geografische
situering van de lenen maakte men gebruik van de namen van de belen-
dende eigenaren en/of de vermelding van straten of wateren.

B Bronnen aangelegd vanuit het oogpunt van waterschapszorg
Als voorbeeldbronnen uit de tweede categorie, aangelegd vanuit het
oogpunt van de waterschapszorg, zijn drie registraties van onroerend
goed geselecteerd uit Zeeland/Vlaanderen, Holland en Groningen. 

Een eerste commentaar behandelt de middeleeuwse ommelopers uit
Zeeland en Vlaanderen. In deze registers is op systematische wijze het
grondbezit per waterschap of polder geregistreerd om de verdeling van
waterschapslasten mogelijk te maken.

In het tweede commentaar komen de morgenboeken van de am-
bachten van het hoogheemraadschap van Rijnland aan bod. Deze re-
gisters ontlenen hun naam aan de toegepaste landmaat, de Rijnlandse
morgen. Aanvankelijk dienden de gegevens van de morgenboeken
slechts als grondslag voor de waterschapslasten. Tijdens het Ancien Régi-
me ging deze administratie de grondslag vormen van alle belastingen die
op het platteland over de ongebouwde grond moest worden opgebracht.
Gedurende drie eeuwen, namelijk tot 1851, dus nog ruim na de invoering
van het Kadaster, zijn de morgenboeken gebruikt voor de omslag van de
plaatselijke waterschaps-, c.q. polderlasten.

Het laatste commentaar uit deze categorie is gewijd aan de Groning-
se zijlschotregisters, dijkrollen en registers van schouwbare objecten. De
zijlschotregisters of registers van grastallen zijn aangelegd door de zijl-
vesten en dijkrechten om de inning van het zijlschot mogelijk te maken
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ten behoeve van het waterstaatsbeheer. In de dijkrollen werd vastgelegd
wie van de ingelanden welk deel van de dijk moest onderhouden. De re-
gisters van schouwbare objecten zijn voornamelijk opgemaakt in het ka-
der van de reorganisatie van het waterschapswezen in de Ommelanden.
Hierin treffen we de objecten in logische geografische volgorde aan, met
de namen van de onderhoudsplichtigen.

C Bronnen aangelegd vanuit fiscaal oogpunt
De derde en laatste categorie bevat de bronnen aangelegd vanuit fiscaal
oogpunt. Via de registratie van onroerendgoedgegevens uit deze bron-
nen beschikte men over een grondslag voor de belastingheffing. 

Het eerste commentaar behandelt de Groningse verpondingskohie-
ren. Om de inning van de verponding of grondbelasting mogelijk te ma-
ken werden schatregisters aangelegd, met daarin de vermelding hoeveel
belasting er betaald moest worden van de diverse landerijen en wie er
belastingplichtig waren. De verponding, die men in Groningen tijdens de
zeventiende en achttiende eeuw inde, werd in het begin van de negen-
tiende eeuw opgevolgd door de grondbelasting, een voorganger van de
kadastrale belasting.

De zestiende-eeuwse kohieren van de tiende penning in Holland zijn
onderwerp van bespreking in het daarop volgende broncommentaar. De
tiende penning (10 procent) was een belasting die tussen 1543 en 1564 in
het gewest Holland zes maal is geheven op het bezit aan onroerende goe-
deren en renten. In de kohieren treft men de basisgegevens voor de be-
lastingheffing aan, zoals de naam van de gebruiker, de bezitsvorm, de op-
pervlakte van de grond, eventueel de aanwezigheid van een huis, de
huurwaarde of getaxeerde waarde en het bedrag aan belasting.

Het laatste broncommentaar heeft de Friese floreenkohieren als
onderwerp. Met deze registers wordt de bezitsadministratie aangeduid
die, op basis van een reeds bestaand systeem, in 1700 op uniforme wijze
per gemeente voor de gehele provincie Friesland werd opgemaakt met
het oog op een evenredige omslag van de gewestelijke grondbelasting.
De serie loopt door tot in de kadastrale periode. Pas in 1858 werden de
laatste series kohieren aangelegd. Per gebruikseenheid gaf men de na-
men van gebruiker en eigenaar op, alsmede de grootte in pondematen, de
naastliggers en het aantal op die eenheid rustende florenen.

Hoewel de registratie van onroerend goed niet alleen zijn neerslag
gevonden heeft in beschrijvende vorm, is slechts incidenteel in de boven-
genoemde broncommentaren aandacht besteed aan de figuratieve vorm.
Onderzoekers kunnen echter in vele leggers cartografisch materiaal aan-
treffen, dat de onroerendgoedsituatie weerspiegelt. Naast deze illustra-
tieve kaarten zijn ook aparte kaartboeken van het onroerendgoedbezit
aangelegd.37 Van het getekend en gedrukt materiaal in de Nederlandse
rijksarchieven is een overzicht voorhanden.38

Misschien ten overvloede zij er nog op gewezen dat de gethemati-
seerde delen uit de serie Broncommentaren de onderzoeker geen over-
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zicht geven van alle bronnen die hem op het geselecteerde onderzoeks-
terrein ter beschikking staan, maar dat slechts een beredeneerde selectie
uit het gehele bronnenveld becommentarieerd wordt.
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