
Heemkundekring Jan uten Houte 
   Tel 076-5034244 
 

Markt 53 
4875 CC  Etten-Leur 

www.janutenhoute.nl 
secretariaat@janutenhoute.nl 

 

 
 

 

Genealogische werkgroep 
 1 

BHIC geeft grootste collectie Brabantse 

stamboomgegevens vrij als open data 

di, 2016-04-12 06:24 - redactie 

• Archief (overheid) 

Zelf aan de slag met historische persoonsgegevens 

Wil je weten waar in Brabant gedurende de afgelopen eeuwen de meeste kinderen werden 

geboren? Hoe ver uit elkaar de geboorteplaatsen van Brabantse huwelijkspaartjes lagen? Of 

welke regio de meeste criminelen heeft voortgebracht? Die vragen kun je niet beantwoorden 

door te zoeken in de stamboomdatabase van het BHIC. Maar nu is er open data, zodat je zelf 

aan de slag kunt met deze historische persoonsgegevens! 

Veel mensen in Nederland tot ver daarbuiten duiken in hun familiegeschiedenis en 

onderzoeken hun stamboom. Het BHIC wil met het beschikbaar stellen van een grote set 

genealogische data (historische persoonsgegevens) iedereen de kans geven om op een heel 

andere manier met deze data aan de slag te gaan dan via haar eigen website www.bhic.nl kan. 

Dat laat zich hopelijk vertalen in zoekmachines met innovatieve functies, infographics rond 

demografische thema's, koppelingen met andere historische informatiebronnen en meer fraais. 

Hergebruik van deze data vergroot het publieksbereik van archiefcollecties, biedt verrassende 

inzichten, roept nieuwe vragen op en laat iedereen op zijn of haar eigen manier zoeken naar 

de antwoorden. 

Wat zit er in de dataset? 

De dataset bevat meer dan 15 miljoen persoonsvermeldingen en beslaat een periode van ruim 

vier eeuwen. Het gaat kortweg om dezelfde indexen en afbeeldingen die ook via de 

zoekmachine op www.bhic.nl/stamboom toegankelijk zijn: doop-, trouw- en begraafboeken, 

burgerlijke stand, bevolkingsregister, memories van successie, militieregisters en 

inschrijvingsregisters van de Brabantse strafgevangenissen.  

De dataset bevat records met persoonsvermeldingen op basis van originele aktes in archieven. 

Veel records zijn bovendien gekoppeld aan een digitale afbeelding van de akte waar deze 

gegevens uit zijn gehaald. De dataset is niet compleet en bevat fouten, het BHIC verbetert de 

dataset voortdurend op basis van feedback van gebruikers en vult de set aan met nieuwe 

gegevens. 

Het BHIC biedt haar genealogische data als open data aan via het Open Data platform van 

softwareleverancier Picturae. Er zijn verschillende manieren om de data te downloaden. 

Iedereen mag deze gegevens vervolgens zonder toestemming van het BHIC kopiëren, 

veranderen, verspreiden en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden. 

Praktijkvoorbeeld 

Goed voorbeeld van het gebruik van open data is de website Open Archieven, een 

zoekmachine waarmee je de genealogische gegevens van vele Nederlandse archieven kunt 

doorzoeken. Via www.openarch.nl kunnen nu ook de persoonsvermeldingen van het BHIC 

worden doorzocht. Open Archieven biedt echter ook andere zoekopties dan je op de website 

http://genealogie.hcc.nl/category/nieuws/archief-overheid
http://www.bhic.nl/
http://www.bhic.nl/stamboom
http://www.openarch.nl/
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van het BHIC kunt gebruiken. Meerdere manieren dus om in dezelfde archiefgegevens te 

zoeken, voor ieder wat wils.  

 

Voor meer informatie en de dataset, klik hier.  

Drie mljoen nieuwe krantenpagina's 

zo, 2016-04-17 07:09 - redactie 

• Nationaal Archief 

Deze week zijn drie miljoen nieuwe krantenpagina’s aan Delpher toegevoegd. Die bestaan uit 

Algemeen Handelsblad van 1875 tot 1970 en NRC Handelsblad van 1970 tot 1995 en ruim 

zeventig regionale titels, onder andere uit Twente, Brabant, Limburg en Groningen. Ruim 

twintig krantentitels zijn geheel nieuw voor Delpher, de rest bestaat uit aanvullende 

jaargangen van titels die al in Delpher waren opgenomen. Nieuw zijn ook 450 zogenaamde 

‘overgangsbladen’, kranten die vlak na de bevrijding in 1945 zijn verschenen.  

Klik hier om te zoeken. 

 

Duizenden afbeeldingen Noord-Hollands 

Archief gratis beschikbaar 

vr, 2016-03-25 14:09 - redactie 

• Archief (overheid) 

Sinds deze week is het mogelijk om gratis afbeeldingen op hoge resolutie rechten vrij uit de 

Beeldbank van het Noord-Hollands Archief te downloaden. Vanaf nu kan iedereen zelf een 

reproductie laten maken voor aan de muur, een telefoonhoesje laten bedrukken of 

bijvoorbeeld een kalender ontwerpen met topstukken uit de collecties van het Noord-Hollands 

Archief. 

Van The Beatles tot Saenredam 

In de Beeldbank op de website van het Noord-Hollands Archief, zijn meer dan 260.000 

afbeeldingen te vinden, zoals foto’s, kaarten, plattegronden en topografische tekeningen. Een 

groot deel daarvan is nu met één druk op de knop te downloaden. Bijvoorbeeld foto’s van het 

optreden van The Beatles in Hillegom en prachtige zeventiende-eeuwse pentekeningen van 

Pieter Saenredam. 

  

http://www.bhic.nl/opendata
http://genealogie.hcc.nl/category/nieuws/nationaal-archief
http://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=&page=1&coll=dddtitel
http://genealogie.hcc.nl/category/nieuws/archief-overheid
http://www.noord-hollandsarchief.nl/
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Schepenbank Hilvarenbeek digitaal 

di, 2016-03-15 07:27 - redactie 

• Archief (overheid) 

Na de schepenbank Geertruidenberg is inmiddels ook het archief van de schepenbank 

Hilvarenbeek onder handen genomen. Op dit moment is Regionaal Archief Tilburg namelijk 

bezig met het digitaliseren van de meest geraadpleegde archieven van de gemeenten binnen 

haar werkgebied. Vorig jaar is gestart met het digitaliseren van notariële- en 

schepenbankarchieven. Dit zijn belangrijke bronnen voor o.a. genealogen en onderzoekers 

naar huizen, hoeven, landerijen enz. Sinds begin 2016 is ook het archief van de schepenbank 

van Hilvarenbeek, online te raadplegen. Het omvat de periode 1469-1811. 

De schepenbank trad voor 1811 op als lokale rechtbank, die niet alleen recht sprak in 

burgerlijke en strafzaken, maar bovendien een taak had die nu door notarissen wordt 

uitgeoefend, zoals het passeren van akten van transport en bezwaring van onroerend goed en 

het passeren van testamenten. Hilvarenbeek bezat hoge, middelbare en lage jurisdictie. De 

schepenbank sprak ook recht voor de dorpen Diessen, Westelbeers en Riel. De helft van de 

leden van de schepenbank werd benoemd door de kwartierschout en de andere helft door de 

heer. Vijf schepenen waren afkomstig uit Hilvarenbeek en twee uit Diessen. 

Opnieuw is een schepenbankarchief, met zijn grote verscheidenheid aan akten, vanaf heden 

digitaal en gemakkelijk te raadplegen. In totaal is er 37 meter aan schepenbank Hilvarenbeek 

gedigitaliseerd bestaande uit 1.348 inventarisnummers en bijna 132.000 scans. Ga maar eens 

kijken en geniet! 

Ga naar de schepenbank van Hilvarenbeek. 

(bron: RA Tilburg) 

 

 

http://genealogie.hcc.nl/category/nieuws/archief-overheid
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/?#details/NL-TbRAT-1111/keywords/1111/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5?&_suid=1456830251779022855703924365273

