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Naamindex online van 19de-eeuwse vonnissen rechtbank Assen 

Gepubliceerd: 19 december 2018 16:55  

Assen – In het Drents Archief wordt op zaterdag 26 januari 2019 een naamindex online gezet 

van 19de-eeuwse vonnissen van de arrondissementsrechtbank Assen. 

Dat gebeurt door mr. drs. M.C.C. van de Schepop, president van de rechtbank Noord-

Nederland Iedereen die nieuwsgierig is naar het verleden van zijn of haar familie kan vanaf 26 

januari opzoeken of een voorouder iets op zijn kerfstok had. 

Via de website www.alledrenten.nl zijn de namen te vinden van mensen die in de periode 

1838-1888 veroordeeld zijn voor de arrondissementsrechtbank Assen. Het gaat om kleine 

vergrijpen en straffen. Het vonnis kan vervolgens aangevraagd en bekeken worden in de 

studiezaal van het Drents Archief. 

Bron: Geneanet / Asser courant. 

 

 

Het Flevolands Archief sluit aan op e-Depot Nationaal Archief 

Geplaatst op Thursday 20 December 2018 08:20 

Lelystad - Het Flevolands Archief voltooit donderdag het traject van aansluitingen van de 

Regionaal Historisch Centra op het e-Depot. De digitale archieven worden hiermee duurzaam 

bewaard en toegankelijker gemaakt. 

De overheid gaat steeds meer digitaal werken. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de 

digitale informatie duurzaam bewaard wordt. Dit kan door middel van het e-Depot. Het e-

Depot is een initiatief van het Nationaal Archief en is ontwikkeld in samenwerking met de 

Regionaal Historische Centra. 

Met de aansluiting op donderdag 20 december bereikt het traject van aansluiting op het e-

Depot zijn voltooiing. Het Flevolands Archief kan daarmee de digitale archieven van zijn 

aangesloten overheden duurzaam opslaan. Het gaat niet alleen om puur digitale archieven, 

maar ook om papieren archieven die gedigitaliseerd zijn. 

Bron: Geneanet / Flevopost. 

 

 

  

http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD3AGRmBQZ2ZGNzMKWjqzA2pzSaqaR9AGNmZGL5ZQR3Way2LKu2pG0kAmxmZwNkZwt5ZSp
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Oude foto's kijken en je stamboom uitpluizen nóg gemakkelijker  

19 november 2018  

De zoekmogelijkheden zijn uitgebreid, de presentatie van de zoekresultaten verbeterd en het 

uiterlijk opgefrist. 

  Vanaf vandaag is het zoeken naar oude 

foto's en het uitpluizen van je stamboom 

op onze website nóg gemakkelijker: onze 

zoekmachines zijn namelijk verbeterd.  

De achterliggende database met 

gegevens is hetzelfde gebleven, maar de 

zoekmogelijkheden zijn uitgebreid, de 

presentatie van de zoekresultaten 

verbeterd en het uiterlijk opgefrist. 

Zoek naar foto's > 

Onderzoek je stamboom > 

Bij de fotodatabase zijn de belangrijkste 

verbeteringen snel kunnen scrollen door 

veel foto's, gemakkelijk kunnen 

selecteren op bijvoorbeeld plaats en 

straat, en het zo groot mogelijk laten zien 

van een foto. Bij de stamboomdatabase is het onder andere eenvoudiger geworden om snel 

een akte te downloaden, ook is het zoeken met behulp van filters verbeterd en kun je handig 

door scans van akten bladeren. 

Hopelijk vinden jullie net als wij de nieuwe zoekmachines een grote vooruitgang. Bij het 

realiseren daarvan zijn we geholpen door onze technische partners Picturae en Zicht Online. 

Maar ook door vele tientallen fotoliefhebbers, stamboomvorsers en onze eigen collega's, die 

in verschillende testfasen de nieuwe zoekmachines uitgebreid aan de tand hebben gevoeld. 

Stuit je toch nog op een probleem of heb je een vraag? Stuur ons dan een mailtje: 

vragen@bhic.nl Je kunt natuurlijk ook chatten en bellen. 

Veel zoek- en kijkplezier! 

Nieuwe bronnen online: november 2018  

3 december 2018  

Dagelijks worden nieuwe gegevens toegevoegd aan onze zoekmachines. In maandelijkse 

overzichten maken we kort melding van alle bronnen die zonder tromgeroffel online zijn 

http://www.bhic.nl/fotos
http://www.bhic.nl/stamboom
mailto:vragen@bhic.nl
https://www.bhic.nl/media/feest_1695-004521.jpg
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gezet, maar waar misschien nét dat ene beetje informatie in zit wat jouw onderzoek verder 

helpt. 

In november 2018 zijn de volgende bronnen toegevoegd: 

Burgerlijke Stand 

Overlijdens 

• Bergen op Zoom, 1943-1960 
• Diessen, 1953-1959 en 1961-1963 
• Drunen, 1961-1963 
• Dussen, 1951-1967 
• Etten-Leur, 1956-1967 
• Fijnaart en Heijningen, 1961-1967 
• 's-Hertogenbosch, 1868, 1869, 1871 en 1947-1950 
• Halsteren, 1961-1967 
• Hoeven, 1956-1967 
• Huijbergen, 1961-1967 
• Klundert, 1961-1967 
• Made en Drimmelen, 1951-1960 
• Moergestel, 1951-1960 
• Nieuw-Vossemeer, 1951-1967 
• Ossendrecht, 1961-1967 
• Oud en Nieuw Gastel, 1958-1967 
• Oudenbosch, 1956-1967 
• Putte, 1961-1967 
• Raamsdonk, 1951-1960 
• Rijsbergen, 1961-1967 
• Rucphen, 1951-1967 
• Standdaarbuiten, 1961-1967 

Doop-, trouw- en begraafboeken 

Dopen 

• Cuijk en Beers, 1654-1731 
• Nistelrode, 1616-1650 en 1662 
• Uden, 1783-1804 

Trouwen 

• Nistelrode, 1616-1642 

Begraven 

• Nistelrode, 1624-1641 
• Sint-Oedenrode, 1715-1720, 1731 en 1747-1810 
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Schepenbanken 

• Erp, 17e/18e eeuw en 1807-1809 

Notarissen 

• Berghem, 1920 
• Dinther, 1838-1916 
• Grave, 1714 
• Ravenstein, 1906-1935 
• Vierlingsbeek, 1929 

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 foto's aan de database toegevoegd van de fotografen Mies den Otter (237 foto's) en 

Ernst Drissen (74). Verder foto's van diverse plaatsen waaronder Maren-Kessel (61), 

Veldhoven (43, o.a. van het kinderverzorgingshuis), Vught (43, o.a. van de Romereis van de 

K.J.V. in 1935) en Haps. 

Openbaar geworden akten burgerlijke stand online 

doorzoekbaar!  

3 januari 2019  

Een nieuw jaar betekent ook weer nieuwe persoonsgegevens uit de burgerlijke stand 

Onze zoekmachine is afgelopen week aangevuld met persoonsgegevens uit de akten 

burgerlijke stand die per 1 januari 2019 openbaar zijn geworden. Voor geboorteakten geldt 

namelijk een wettelijke termijn van 100 jaar waarna akten pas openbaar worden, voor 

huwelijksakten geldt 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar. Ieder jaar worden dus nieuwe 

registers met in totaal duizenden akten openbaar, waarmee onze database zo snel mogelijk 

wordt aangevuld. Voor onderzoekers een goed begin van het nieuwe jaar! 

Het gaat om de volgende akten: 

-       Geboorten 1918 (6.827) 

-       Huwelijken 1943 (4.029) 

-       Overlijdens 1968  (2.328) 

Daarnaast zijn er ook drie inschrijvingsregisters van gevangenissen online gekomen:  

https://www.bhic.nl/media/document/file/sovgereed_201811.xlsx?c1baa811692b8e33be88d9e4a0b700d8f30e7efe
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-      2.208 registraties van gevangenen.   

 

Nieuwe bronnen online: december 2018  

7 januari 2019 

Burgerlijke Stand 

Overlijdens 

• 's-Hertogenbosch, 1873, 1875 en 1877-1879 
• Stiphout, 1951-1960 
• Tilburg, 1960 
• Willemstad, 1961-1967 
• Woensdrecht, 1951-1967 
• Wouw, 1951-1960 en 1962-1967 
• Zevenbergen, 1961-1967 
• Zundert, 1961-1967 

Bevolkingsregister 

• Sint-Oedenrode, dienstbodenregister 1920-1940, Hei-Lee 

Doop-, trouw- en begraafboeken 

Dopen 

• Oijen, 1726-1811 

Trouwen 

• Boxtel, 1794-1808 
• Erp, 1724-1765 
• Veghel, 1757-1766 

Begraven 

• Lithoijen, 1801-1809 
• Oijen, 1745-1811 
• Vught, Cromvoirt en Deuteren, 1806-1810 

Schepenbanken 

• Erp, 1549-1557, 1809 en 1810 
• Nistelrode, 1783-1787 
• Ravenstein, 1710-1798 
• Schijndel, 1663-1685 
• Vught en Cromvoirt, 1652-1689 
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Notarissen 

• Den Dungen, 1699, 1700, 1705-1708, 1726, 1727, 1738, 1739 en 1760-1764 
• Vierlingsbeek, 1925, 1927 en 1928 

Rechtbanken 

• Strafvonnissen van de rechtbanken in ’s-Hertogenbosch (gerechtshof, 17 registers, en 
arrondissementsrechtbank, 12 registers) en Breda (11 registers). 

Resoluties Raad van State 

• Resoluties, 1774 en 1775 

Gescande archiefstukken 

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

Bekijk het complete overzicht (Excel-bestand) > 

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'). Dat geldt niet voor de 

rechtbanken. Daarvoor geldt bovendien dat het niet altijd nieuwe gegevens betreft, maar ook 

aanvullingen op bestaande gegevens, zoals het toevoegen van geboortedatum en -plaats bij 

een persoonsnaam. 

Bron: BHIC. 

 

 

 

WestBrabantsArchief @WBArchief   2 jan.  

Deze week komen de geboorteregisters van 1918, de huwelijksregisters van 1943 en de 

overlijdensregisters van 1968 online te staan. De wettelijke openbaarheidstermijnen van deze 

registers zijn dan bereikt. Ook verschillende archiefstukken zullen beschikbaar komen. 

Bron: West Brabants Archief. 

https://www.bhic.nl/media/document/file/sovgereed_201812.xlsx
http://www.bhic.nl/onderzoeken/wat-zit-er-in
https://twitter.com/WBArchief
https://twitter.com/WBArchief/status/1080415648310808576

