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Archief dorpsbestuur Loon op Zand staat
digitaal op de website
Nog net op tijd voor de Open Dag die gewijd is aan
Loon op Zand is dit archief digitaal beschikbaar
gekomen. Een mooie aanvulling op het archief van de
schepenbank dat op 1 oktober jongstleden online
beschikbaar kwam.

Het archief van het Dorpsbestuur van Loon op Zand
(of Venloon zoals het vroeger heette) beslaat de
periode tussen 1570 en 1811. De inhoud van het
archief gaat voor een belangrijk deel over het bestuur zelf en de contacten met andere
bestuurslagen in de verschillende perioden, waaronder de Frans Tijd.
Daarnaast zijn er veel stukken die betrekking hebben op de dorpsfinanciën waaronder de
borgemeestersrekeningen en de belastingsregisters.
Dat allemaal, en nog veel meer, bevat naast de ambtelijke stukken ook heel veel informatie,
meestal in kleine stukjes en beetjes, over de inwoners van Loon op Zand in die 240 jaar. Er
staat dan ook veel in over het wel en wee van de gemeenschap van Loon op Zand,
Kaatsheuvel en De Moer: de oorlogen, de ziekten van mens en vee, en alles wat er aan
bijzondere gebeurtenissen plaats kan vinden.
Het mooie is dat je nu rustig vanuit huis, op elk
gewenst moment door deze mooie oude
archiefstukken kunt bladeren op zoek naar de
informatie die je zoekt. De scans zijn van dusdanige
kwaliteit dat je flink kunt inzoomen om de inhoud
beter te kunnen lezen.
Het betekent tevens dat de originelen verhuizen naar
ons depot in Zaltbommel en alleen nog bij hoge
uitzondering te voorschijn worden gehaald.

Bekijk de inventaris en de scans >> Archief van het Dorpsbestuur Loon op Zand
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250 charters in de Charterbank
Het is een werk van lange adem maar het aantal
charters in de charterbank groeit gestaag. Het
grootste deel van de oudste charters tot en met
1550 zijn helemaal ingevoerd.
Dat is de reden dat nu ook de recentere charters
hun plaats in de charterbank gaan innemen. Het
streven was om alle 1550 charters in 2019 met
transcriptie en al in de charterbank te krijgen. Dat
blijkt een té ambitieus doel. Het invoeren zal tot in
2020 gaan duren.
We houden jullie op de hoogte via deze website over de verder voortgang van dit project.
Bekijk de Charterbank van Regionaal Archief Tilburg
Bron: Regionaal Archief Tilburg.

Stamboomcafé
Iedere derde woensdag van de maand organiseert Stadsarchief Breda een stamboomcafé
samen met de collega’s van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Samen met Stichting
Arjati hebben we dit keer de Indisch Genealogische Vereniging uitgenodigd. Interessant!
Meer weten over deze gratis toegankelijke presentatie? Check de website.

Mastboomlezing Carnaval!
Jaarlijks organiseren we in samenwerking met Erfgoedcentrum Tongerlohuys en WestBrabants Archief de Henri Mastboomlezingencyclus. De eerste 3 geslaagde avonden – met als
thema ‘plekken van plezier’ - zijn de revue al gepasseerd! De volgende lezing op 22 januari
vindt bij ons plaats en dat wordt feest want die gaat over carnaval! Meer info vind je hier.

Verbouwing en rondleidingen
Voor het stadsarchief wordt 2020 een bijzonder jaar. Wanneer alles volgens planning
verloopt, wordt rond juni gestart met de verbouwing van de Chassékazerne. Onze
dienstverlening gaat door maar de openingstijden kunnen worden aangepast aan de
werksituatie in het gebouw. We houden jullie natuurlijk op de hoogte zodat je niet voor een
gesloten deur staat. Voordat we in het stof zitten, willen we je nog een keer de kans geven
onze depots en werkruimtes te bezoeken. Daarom organiseren we op 4 april 2020 de hele dag
rondleidingen. Medio maart wordt de inschrijving hiervoor geopend!
Bron: Stadsarchief Breda.
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Méér archieven beschikbaar via populaire service
Gratis scannen op verzoek wereldwijd succes
Of het nu gaat om bouwtekeningen van je huis, om oude dossiers van opgeheven bedrijven of
om middeleeuwse boeken uit je stad of dorp: iedere maand worden honderden archiefstukken
aangevraagd om te scannen en online gepubliceerd. En dat zullen er binnenkort nóg meer
worden.
Deze week heeft het BHIC in ’s-Hertogenbosch namelijk de bestaande scanafdeling
uitgebreid met een extra A2-boekscanner. Met de nieuwe scanner zal het aantal
archiefstukken dat in aanmerking komt voor scannen-op-verzoek worden uitgebreid, zodat
voor het raadplegen van deze stukken een bezoek aan de studiezaal niet langer nodig is.
De reacties van gebruikers van scannen-op-verzoek zijn enthousiast: “lieve medewerkers van
het BHIC, tijdens de nacht van 19 op 20 september jullie super mail ontvangen. Een leuk
verjaardagsgeschenk!” en “graag willen wij jullie bedanken voor het toesturen van de
bouwtekeningen. Super fijn dat wij deze zo snel mochten ontvangen. En dat zonder verder
kosten!” of helemaal uit Nieuw-Zeeland: “Heb intussen ook al gezien dat de archiefstukken
welke ik had aangevraagd van Dorpsbestuur Helvoirt ook al online staan. Hartelijk dank voor
deze geweldige service!”
Het is deze maand precies één jaar geleden dat de gratis scannen-op-verzoek-service van start
ging. In dat jaar werden al meer dan 600.000 scans gemaakt op verzoek van particulieren,
historisch onderzoekers, ambtenaren van overheidsdiensten enz. Onderzoek doen in de
Brabantse archieven was nog nooit zó makkelijk.

Nieuwe bronnen online: november 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 november 2019 zijn de volgende bronnen toegevoegd:

Burgerlijke stand
Overlijdens
•
•
•
•
•
•
•
•

Helmond, 1814
's-Hertogenbosch, 1951-1958
Hilvarenbeek, 1948
Loon op Zand, 1965
Moergestel, 1813-1932
Oirschot, 1951-1968
Oosterhout, 1886-1900 en 1923-1927
Raamsdonk, 1850-1923
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Roosendaal, 1846-1897
Strijp, 1863-1882
Terheijden, 1903-1932
Waspik, 1966
Woensel, 1857-1871

Doop-, trouw- en begraafboeken
Dopen
•
•
•
•

Boxtel, 1636-1644
Haps, 1645-1650 en 1654-1723
Herpen, 1714-1743
Nistelrode, 1668-1695

Trouwen
•

Veghel, 1650-1679

Begraven
•
•

Liempde, 1708-1803
Veghel, 1793-1810

Schepenbanken
•
•
•
•

Beugen, 1799-1810
Dinther, 1641-1652 en 1763-1770
Gassel, 1666-1684
Nistelrode, 1808-1809

Notarissen
•

Oss, 1822, 1823, 1829, 1831 en 1839

Raad van State
•

Resoluties, 1789 en 1790

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 maar liefst 115 foto's uit de collectie Van de Mortel-De la Court aan de database
toegevoegd. Daarnaast 15 foto's uit Vught, 13 uit Erp, eveneens 13 met betrekking tot Grasso,
10 uit Sint-Oedenrode van fotograaf Pieternel Vermeltfoort, en tot slot 2 uit Velp.
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Diversen
Archief priorij Sint-Catharinadal Oosterhout online
De geestelijke, politieke en economische activiteiten van de zusters in het
norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in Oosterhout hebben veel sporen nagelaten in de
vorm van archieven en handschriften, alle van groot belang voor de meest uiteenlopende
onderzoeken. Tot voor kort waren ze enkel te raadplegen binnen de conventsmuren van SintCatharinadal zelf, maar de informatie is sinds kort ook snel en eenvoudig te raadplegen via de
website van het BHIC. Lees verder >
Eerste deel dagboek Jan de Quay na 75 jaar openbaar
Jan de Quay (1901-1985) was Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en aansluitend
minister-president. Gedurende een groot deel van zijn werkzame leven hield hij een zeer
persoonlijk dagboek bij. Het was nooit de bedoeling dat de tekst van dit dagboek openbaar
zou worden. Juist daarom is er alle reden om erkentelijk te zijn voor het besluit van zijn
nazaten om in te stemmen met de onverkorte publicatie ervan. Dit eerste deel behelst de
periode 8 september 1944 - 23 januari 1945 en staat nu op de website van het BHIC. 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 foto's
Bron: BHIC.
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