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Via het personenoverzicht kunt u zoeken naar notariële akten van Den Haag uit de 
periode 1843-1935. In deze zoekhulp wordt gezocht naar een testament van 
Carolina Laurence Ritter.

Deze zoekopdracht levert de volgende resultaten op: rechts op het scherm, onder ‘Bron’ selecteert u ‘Notariële akte’.2

1 Vul in de zoekvelden de relevante en beschikbare gegevens in.
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Klik vervolgens op de naam van de persoon. Een menu vouwt uit. Onder de gegevens zijn de scans van het repertorium 
weergegeven. Een repertorium is een chronologisch overzicht van alle akten opgesteld door de desbetreffende notaris.

Tip: bij ’zie ook’ wordt aangegeven waar de minuutakte zich bevindt in de inventaris..

Als u op de scan klikt, opent het repertorium. Per notaris verschilt de volgorde waarin de gegevens in de kolommen zijn 
opgenomen. In het repertorium is ook de aktesoort opgenomen. Een repertorium vermeld ook of de akte is opgemaakt als 
minuut of “in originali”. In het notarieel archief zijn alleen de minuutakten aanwezig. De akten “in originali” zijn niet 
aanwezig in het archief.
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Klik op de link bij ‘Zie ook’ om naar de minuutakte te gaan.

Het volgende scherm verschijnt. Indien de akten zijn gescand, klikt u op de scans om de minuutakten te openen.  
De minuutakten zijn geordend op volgnummer; meestal chronologisch. Het aktenummer van het testament van Carolina 
Laurence Ritter is 2144, zoals gevonden in stap 3. De weergegeven scans betreffen bij notariële akten meestal pdf-
bestanden, waarin meerdere documenten zijn opgenomen. Soms betreffen het jpg-bestanden en is er per scan één 
document opgenomen.
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In het vijfde pdf-bestand, op pagina 17, staat het testament van Carolina Laurence Ritter. Links op de scan is het 
aktenummer weergegeven. De naam van Carolina Laurence Ritter is in de tekst gearceerd. Bovendien staat boven in het 
document dat het een pdf-bestand betreft. Klik op ‘download deze pdf’ onderin het scherm om het volledige bestand te 
downloaden. 
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Belangrijk: lang niet alle minuutakten zijn gedigitaliseerd. Als een archiefstuk - in dit geval een minuutakte - wel is 
gedigitaliseerd, is er voor het inventarisnummer een grijs bolletje zichtbaar. Ook is achter het inventarisnummer en de 
beschrijving een paperclip weergegeven. Hier staat vermeld wanneer een inventarisnummer is gescand. In de afbeelding 
hieronder is zichtbaar dat inventarisnummers 2821 en 2822 wel zijn gedigitaliseerd, maar inventarisnummer 2823 (nog) niet. 

Op zoek naar niet-gedigitaliseerd archiefstuk?  

Kom dan naar de studiezaal van het Haags Gemeentearchief om het archiefstuk in te zien. Ook kunt u een verzoek tot 
digitalisering van het archiefstuk  doen.

https://haagsgemeentearchief.nl/studiezaal/langskomen-en-inzien
https://haagsgemeentearchief.nl/bronnen-en-collecties/archiefstuk-digitaliseren
https://haagsgemeentearchief.nl/bronnen-en-collecties/archiefstuk-digitaliseren

	Inleiding
	Vul in de zoekvelden de relevante en beschikbare gegevens in.
	Deze zoekopdracht levert de volgende resultaten op: rechts op het scherm, onder ‘Bron’ selecteert u 
	Klik vervolgens op de naam van de persoon. Een menu vouwt uit. Onder de gegevens zijn de scans van h
	Als u op de scan klikt, opent het repertorium. Per notaris verschilt de volgorde waarin de gegevens 
	Klik op de link bij ‘Zie ook’ om naar de minuutakte te gaan.
	Het volgende scherm verschijnt. Indien de akten zijn gescand, klikt u op de scans om de minuutakten 

