Kees van der Wiel
Op zoek naar huis, straat of buurt.
Handleiding voor historisch
huizenonderzoek
Een van de meest fascinerende onderzoeken voor
(vrijetijds-)historici is de geschiedenis van het eigen huis.
Hoe oud is het huis waarin ik woon, wie hebben er voor
mij gewoond en wat is er te achterhalen van het wel en
wee dat die mensen is overkomen? Hoe zag mijn huis er
vroeger uit en wat heeft er voor het huidige gebouw op
deze plek gestaan?
Deze gids is bedoeld voor iedereen die de geheimen van
zijn eigen woonplek wil ontsluieren. In kort bestek worden
archiefbronnen en literatuur geïntroduceerd die meer
informatie geven over het verleden van uw woning.
Stapsgewijs wordt het onderzoek weergegeven, met
alternatieve mogelijkheden als u dreigt vast te lopen.
De vele illustraties geven niet alleen weer hoe bepaalde
bronnen er uit zien, maar ook op welke wijze
beeldmateriaal het onderzoek kan versterken. (flaptekst)

Recensie Biblion, St. Nederlandse Bibliotheekdienst, Leidschendam:
'Deze buitengewoon goede handleiding beschrijft de soorten archivalia tot zelfs in de periode
van voor 1600 en de juiste manieren om ze te achterhalen en te gebruiken. Het is zeer
overzichtelijk ingedeeld, geeft na elk hoofdstuk een literatuuropgave - met naslagwerken en
de zo belangrijke voorbeeldliteratuur - en is verlucht met functionele kaartjes en illustraties.
Ook bouwtechnische hulp ontbreekt niet. Ter afsluiting volgen een uitgekiend stappenplan
voor een eigen onderzoek en een woordendlijst. Door het heldere taalgebruik zeer bruikbaar'
Toelichting bij catalogus openbare bibliotheken:
Naast genealogie is het onderzoek naar de geschiedenis van huizen, straten en buurten snel
populair geworden. Het kan helpen bij het genealogisch onderzoek, het is vrijwel onmisbaar
bij de geschiedenis van een bepaalde plaats. Beide bezigheden zijn populair bij o.a. ouderen.
Voor het onderzoek naar huizen bestaan talloze gegevensverzamelingen. Deze buitengewoon
goede handleiding beschrijft de soorten archivalia tot zelfs in de periode vóór 1600 en de
juiste manieren om ze te achterhalen en te gebruiken. Het is zeer overzichtelijk ingedeeld,
geeft na elk hoofdstuk een literatuuropgave -met naslagwerken en de zo belangrijke
voorbeeldliteratuur- en is verlucht met functionele kaartjes en illustraties. Ook
bouwtechnische hulp ontbreekt niet. Ter afsluiting volgen een uitgekiend stappenplan voor
een eigen onderzoek en een woordenlijst. Door het heldere taalgebruik zeer bruikbaar.
Onmisbaar in elke bibliotheek. Bijgewerkte tweede druk; vervanging niet noodzakelijk.
Te leen in:
27 Nederlandse NCC-bibliotheken
5 Belgische (Gent, Antwerpen, Leuven, Hasselt)
3 Duitse (UB Münster, München, Trier)
Harvard Univ.Bibl. USA.

