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Curaçaose slavenregisters online: ‘Ben zo blij, er gaan deuren open’ 

 

Het Nationaal Archief heeft de slavenregisters van Curaçao op de website. Daarmee 

wordt het voor iedereen mogelijk om onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar de 

geschiedenis van voorouders. 

In het register staat een overzicht van zo’n 21.000 mensen die op Curaçao in slavernij leefden 

tussen 1839 en 1863. Daarnaast is er een registratie van vrijgemaakte slaven. In 1863 kregen 

die mensen die uit de slavernij bevrijd werden verplicht een achternaam. 

Source 

 

Nieuwe bronnen online: november 2020  

2 december 2020 

 

In november 2020 zijn de volgende bronnen toegevoegd: 

Burgerlijke stand 

Geboorten 

• Geertruidenberg, 1811-1902 
• Goirle, 1811-1879 
• Halsteren, 1811-1886 
• Hilvarenbeek, 1811-1912 
• Hooge en Lage Zwaluwe, 1811-1902 
• Huijbergen, 1903-1912 
• Putte, 1903-1912 

Overlijdens 

• Tilburg, 1905-1914, 1917-1930, 1943-1954, 1963-1966 en 1968 
• Oosterhout, 1944-1969 
• Udenhout, 1952-1960 
• Waspik, 1811, 1812, 18291912 

https://nos.nl/artikel/2344417-curacaose-slavenregisters-online-ben-zo-blij-er-gaan-deuren-open.html
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Doop-, trouw- en begraafboeken 

Dopen 

• Boxmeer, 1801-1810 
• Gemonde, 1801-1810 
• Grave, 1719-1749 

Trouwen 

• Boxtel en Esch, 1729-1750 
• Helvoirt en Haaren, 1653-1656 en 1660-1733 

Begraven 

• Sambeek, 1640-1653 en 1664-1703 

Bevolkingsregister 

• Herpen, dienstboderegisters, 1840-1850 

Schepenbanken 

• Dinther, 1613-1625 
• Oss, 1749-1754 en 1787-1808 
• Veghel, 1633-1650 en 1673-1710 

Raad van State 

• Resoluties, 1794 

Gescande archiefstukken 

Via scannen-op-verzoek is een groot aantal archiefstukken gescand en online gepubliceerd. 

Bekijk het complete overzicht (Excel-bestand) > 

Foto's 

Er zijn 19 foto's van de sloop van de H.H. Martelaren van Gorkumkerk in Bergen op Zoom 

aan de collectie toegevoegd. Daarnaast 12 foto's uit Vught en 10 diverse foto's, waaronder uit 

Velp en Boxtel. 

Diversen 

Archieven Bisdom 's-Hertogenbosch 

De huidige bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. Gerard de Korte, en zijn voorganger, mgr. 

Antonius Hurkmans, hebben in het afgelopen decennium uiterst belangwekkende archieven in 

bewaring gegeven aan het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ‘s-

https://www.bhic.nl/media/document/file/sovgereed_202011.xlsx
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Hertogenbosch. De kern ervan wordt gevormd door het archief van de eerste zeven 

bisschoppen van ’s-Hertogenbosch. De inventaris is nu raadpleegbaar via internet en de 

stukken kunnen voor een belangrijk deel tevens in digitale vorm ingezien worden. Lees verder 

> 

Meer informatie 

Uitgebreide informatie zoals beschrijvingen en inventarisnummers bij deze bronnen vind je 

via: www.bhic.nl/wat-zit-er-in (per bron is er een tab 'nieuw'). 

Bron: BHIC. 

 

https://www.bhic.nl/nieuws/middeleeuwse-archieven-bisdom-s-hertogenbosch-nu-online-raadpleegbaar
https://www.bhic.nl/nieuws/middeleeuwse-archieven-bisdom-s-hertogenbosch-nu-online-raadpleegbaar
http://www.bhic.nl/onderzoeken/wat-zit-er-in

