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Histories Magazine: aan de slag met genealogie, 

heemkunde en cultuur van alledag 

Histories Magazine bundelt 4-maandelijks praktische bijdragen over erfgoedzorg, -

ontsluiting, -onderzoek en het beheer van een erfgoedorganisatie. 

Een handig instrument dat bovendien gratis te downloaden is via https://historiesvzw.be 

Zoeken in het Rijksarchief in België 

door Annelies Coenen 

archivaris in het Algemeen Rijksarchief, dienst DIGI-P@T – Digitale Preservatie en Toegang 

Beginnende onderzoekers staan vaak voor een groot dilemma: ‘330 kilometer archief, en wat 

nu?’ Om op deze vraag te antwoorden, heeft het Rijksarchief een aantal jaar geleden 

geïnvesteerd in de ontwikkeling van een zoekrobot. Voor het gebruik van deze zoekrobot is 

geen registratie vereist. Indien je echter de gedigitaliseerde documenten wenst te raadplegen, 

is een account verplicht! Je kan deze gratis via de website aanmaken. 

Na het invullen van het registratieformulier, ontvang je een bevestigingsmail. Vergeet hierbij 

ook niet je ongewenste e-mails te controleren. Indien je na vijf minuten nog steeds niets 

ontvangen hebt, kan je eenvoudig via de zoekwebsite contact met ons opnemen (‘Een vraag of 

een probleem melden’ in de rechterbovenhoek van de website). Langs deze weg kan je ons 

ook vragen stellen of opmerkingen doorgeven. 

Lees hier het volledig artikel (pdf). 

 

RK doodboek inschrijving: vanaf welke leeftijd of onder welke voorwaarden? 

Van heel veel RK-gedoopte kinderen die jong zijn overleden is niets opgetekend in de RK-

doodboeken uit de DTB van dezelfde parochie, terwijl er vaak wel betaald moest worden voor 

de begrafenis. Aan welke voorwaarden moest een overledene voldoen om een optekening in 

het RK-doodboek te krijgen? 

Heeft dit te maken met leeftijd (1e Communie, H. Vormsel, etc.), een RK begrafenis met 

Eucharistieviering in de kerk, misintenties, of andere redenen?  

Waaraan moest iemand voldoen om bij zijn/haar overlijden te worden opgetekend in het RK-

Doodboek? 

 

Enige antwoorden. 

Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar sommige van die RK doodboeken zijn eigenlijk geen 

overlijdensregister. Ze registreren het toedienen van de laatste sacramenten, en soms staat 

daar zelfs bijgeschreven of de desbetreffende persoon inderdaad is overleden of dat hij/zij 

weer opkrabbelde. 

https://historiesvzw.be/
https://historiesvzw.be/wp-content/uploads/2019/06/HISMAG_2019_1_1_Zoeken-Rijksarchief.pdf
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Over het algemeen werden de RK doodboeken door de geestelijke gebruikt voor registratie 

van het geld dat een begrafenis opbracht, het was een soort kasboek ter verantwoording aan 

het Bisdom. Kinderen onder de 12 jaren werden niet met naam vermeld, alleen als "kind van". 

Maar het is mogelijk dat dit niet in elke parochie gold. 

Uit de Limburgse parochieboeken is dat ook kinderen onder 12 jaar ingeschreven werden als 

ze overleden. Maar er is desondanks een groot aantal kinderen die gedoopt zijn maar waar 

men geen overlijdensdatum van vind. Kan het niet zijn dat ze niet via de kerk begraven 

werden maar om kosten te besparen zo maar ergens? In Maastricht mis ik rond 1600-1700 

veel overlijdens van kinderen. Misschien heeft het met de pest te maken heeft. De kinderen 

stierven dan buiten de stad in een pesthuis en werden dan ter plaatse begraven zonder dat de 

parochiekerk daar aan te pas kwam..  

 

 

 

 

 

Boeven in je stamboom 
Boeven in je stamboom? Onlangs werden de archieven van de Brabantse gevangenissen aangevuld. Je 

kunt nu al zoeken in de inschrijfregisters tot en met 1928. Zitten er nog boeven in jouw stamboom?  

Bron: BHIC.  

https://ymlpmail5.com/60451byuhataehbhqaaayhbaaaqqem/click.php
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Nieuwe bronnen online: augustus 2019  

3 september 2019  

Dagelijks worden nieuwe gegevens toegevoegd aan onze zoekmachines. In maandelijkse 

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

gezet, maar waar misschien nét dat ene beetje informatie in zit wat jouw onderzoek verder 

helpt. 

 

In augustus 2019 zijn de volgende bronnen toegevoegd: 

Burgerlijke Stand 
Huwelijken 

• Dongen, 1943 
• Etten-Leur, 1943 

Overlijdens 

• Breda, 1968 
• Eindhoven, 1968 
• Geertruidenberg, 1951-1960 

https://www.bhic.nl/memorix/images/search/detail/bf1b5fc4-45f9-11e3-a6e8-b3389447e4ab/media/1aff96bd-46fc-3f51-66fa-8c134100d85f
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• Gemert, 1961 en 1962 
• 's-Hertogenbosch, 1959, 1961 en 1964 
• Hilvarenbeek, 1951-1954, 1958 en 1959 
• Loon op Zand, 1921-1926 en 1964 
• Raamsdonk, 1966-1968 
• Terheijden, 1862-1902 
• Woensel, 1872-1882 
• Woudrichem, 1951-1953 

Doop-, trouw- en begraafboeken 
Dopen 

• Nistelrode, 1657-1688 
• Veghel, 1694-1700 

Trouwen 

• Nistelrode, 1670-1789 
• Veghel, 1695-1700, 1728-1734, 1738-1741, 1745, 1791-1792, 1796 en 1810 

Begraven 

• Veghel, 1695-1700 
• Vught, Cromvoirt en Deuteren, 1759-1810 

Schepenbanken 

• Berghem, 1794-1800 
• Cuijk, 1808-1810 
• Grave, 1561-1566 
• Nistelrode, 1797-1803 
• Oss, 1721-1728 
• Uden, Zeeland en Boekel, 1759-1781 
• Vierlingsbeek, 1778-1796 

Notarissen 

• Berlicum, 1686-1699 
• Dinther, 1640-1665 
• Lith, 1679-1702 
• Nistelrode, 1655-1658 
• Oss, 1840 
• Schijndel, 1744 en 1745 
• Vught, 1786-1794 

Inmiddels staan er al bijna een half miljoen notarisakten online. Zoek door honderdduizenden 

notarisakten en ontdek grote en kleine historische gebeurtenissen in jouw familie, dorp of 

stad... met dank aan vele vrijwilligers! Lees verder > 

https://www.bhic.nl/nieuws/half-miljoen-notarisakten-online
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Rechtbanken 

• Strafvonnissen van de arrondissementsrechtbanken in Breda (11 registers) en 's-
Hertogenbosch (1 register) 

Raad van State 

• Resoluties, 1785 en 1786 

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 23 foto's toegevoegd van het internaat in Lierop, verder een handvol foto's van Uden 

(6 foto's), Oss (5 foto's), Oeffelt (3 foto's) en Maashees (1 foto). 

Diversen 

Tussen 1894 en 1928 was mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst Commissaris van de 

Koningin in Noord-Brabant. Van zijn bezoeken aan alle gemeenten in de provincie hield hij 

een dagboek bij waarin de smeuïge opmerkingen niet van de lucht zijn. Over drankgebruik, 

vreemd volk, ‘moetjes’ en buitenechtelijke kinderen. Het BHIC (BHIC) heeft al zijn 

aantekeningen nu online gezet. 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'). Dat geldt niet voor de 

rechtbanken en foto's. Voor de rechtbanken 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. 

 

 

https://www.bhic.nl/media/document/file/sovgereed_201908.xlsx
https://www.bhic.nl/nieuws/reis-mee-door-het-brabant-van-de-commissaris-van-de-koningin-baron-van-voorst-tot-voorst
http://www.bhic.nl/onderzoeken/wat-zit-er-in

