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In de afgelopen maanden zijn er weer scans van registers van 

de Burgerlijke Stand van diverse gemeenten op de website 

geplaatst .  

 

Het betreft:   

Gemeente Moergestel 

Huwelijksregisters: 1915 t/m 1942 

Gemeente Oisterwijk 

Huwelijksregisters: 1921 t/m 1942 

 

Gemeente Oosterhout 

Geboorteregisters: 1902 t/m 1916 

Huwelijksregisters: 1933 t/m 1942 

Overlijdensregisters: 1960 t/m 1964 

 

Achter de schermen wordt er door vrijwilligers hard gewerkt om alle namen in de database te 

krijgen. Op dit moment zal dus in de meeste gevallen een zoekopdracht nog geen resultaat uit 

deze registers geven. 

 

Maar je kan zelf de boeken inzien via Zoek een persoon / Zoek in registers en daar aangeven 

welk register je wil zien. Daarna kom je bij de digitale beelden door het op de naam van het 

register te klikken. Achterin ieder register zit tenslotte een index, waardoor je snel bij de juiste 

akte komt. 

Bron: Regionaal Archief Tilburg. 

 

 

  

https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-een-persoon/registers
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/images/default-source/default-album/geboorteregister-oosterhout-1909.jpg?sfvrsn=0
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Schenk een mooi afgedrukte stamboom aan 

uw familie of vrienden ! 

Gepost door Jean-Yves op 10 dec. 2018  

 

Op GeneaNet is het 

mogelijk om gratis 

overzichten te downloaden 

(in PDF) van voor- en/of 

nageslacht in Uw 

stamboom, en deze af te 

drukken ! 

Met de interface kunt u een van de overzichten kiezen (klassiek, waaier), het aantal generaties 

instellen en de inhoud bepalen, waarna er automatisch een preview verschijnt van het 

overzicht. 

Schenk een mooi afgedrukte stamboom aan uw familie en vrienden ! 

Ga naar de fiche van een persoon uit uw stamboom op Geneanet, en klik dan op ‘Afdrukken’ 

in de menubalk, en kies vervolgens voor ‘Geïllustreerde stamboom’ . 

 

Selecteer een thema en weergave voor uw overzicht : 

– Voor- en/of nageslacht 

– Klassiek of waaier 

– Aantal generaties 

– Volgorde voor- en achternamen 

– Datumformaat 

— Weergave plaatsen van geboorte, huwelijk en overlijden 

– Lege vakken 

– Profielfoto 

– Titel van de stamboom 

– enz. 
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Klik daarna op “Het Pdf-bestand downloaden” om het bestand op uw pc op te slaan. 

 

En het is daarna mogelijk uw overzicht af te drukken en/of het PDF-bestand te delen met 

familie of vrienden. 
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Vragen en antwoorden 
 
Marc GELDHOF:  

Op welk formaat : A3 of A4, is uw software gebaseerd? 

Edit Geneanet : U kunt de PDF instellen op losse A4’tjes of op één groot overzicht. Voor dat 

grote overzicht is dan wel een bezoekje aan een printshop nodig, en is de grootte afhankelijk 

van het aantal generaties. 

Een waaier van 10 generaties past op A0, zonder te verkleinen. 

Anita ROEBERSEN: 

Is het ook mogelijk om van mij zelf al mijn voorouders te hebben maar ook met mijn broer en 

zus in de stamboom erin 

Edit Geneanet : Niet in de waaiervorm, maar wel in de klassieke vorm. Daarvoor kiezen 

voor voor- en nageslacht, en beginnen vanaf het profiel van één van Uw ouders. 

Overigens is ‘al mijn voorouders’ een ruim begrip. Het aantal generaties is beperkt. 

Bron: Geneanet. 

https://nl.geneanet.org/profil/geldhofmarc
https://nl.geneanet.org/profil/aroebersen

