
 

 

Testamenten, schuldbekentenissen en meer 

Over notariële archieven; wat zit erin en hoe haal je het eruit? 
 

In 2017 bestaat onze afdeling ’s-Hertogenbosch en Tilburg van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging 60 jaar en in dit jubileumjaar presenteren we met de 4 Brabantse NGV-afdelingen 
op 4 november 2017 een groots genealogisch evenement in het Provinciehuis: de Brabantdag 
Familiegeschiedenis. 
Volg het nieuws op www.verrassendverleden.nl, op Facebook en op Twitter. 
In de loop van het jaar organiseren we diverse bijeenkomsten over genealogie in verbinding 
met innovatie. 
Graag nodigen we je nu uit voor een interessante bijeenkomst over notariële archieven. 
Nieuwe technieken maken oude akten toegankelijk voor ons eigen onderzoek. 

Woensdag 22 februari 2017 van 10-12 uur, BHIC 's-Hertogenbosch. 

Sprekers: Jan Veekens en Christian van der Ven 

 
Sinds 1811 zijn er in heel Nederland notarissen. Hun taak is het opmaken van akten: 
huwelijksvoorwaarden, openbare verkopen, testamenten, schuldbekentenissen, minnelijke 
overeenkomsten en nog vele meer. Het BHIC beheert van veel Brabantse notarissen de 
notariële archieven die ouder zijn dan 75 jaar. 
In het project Notariële akten in Brabant 1743-1935 worden de repertoria (dit zijn de korte 
samenvattingen met de belangrijkste gegevens) toegankelijk gemaakt en toegevoegd aan de 
bestaande database. 
 
Jan Veekens (lid van de afdeling Land van Cuijk en Ravenstein) is goed ingevoerd in notariële 
archieven met name in Oost-Brabant en zal een toelichting geven op het ontstaan van en het 
belang van notariële archieven voor stamboomonderzoek. 
Christian van der Ven, archivaris van het BHIC, vertelt over het Vele Handen project 
"Opgemaakt, samengevat en ingeklopt; Notariële akten in Brabant 1743-1935". 
 
In verband met de reservering van de ruimte graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij Jos 
Welzen: aanmelden@htb.ngv.nl.  
Toegang is gratis. 

Locatie: BHIC, Frederik Hendrikzaal, Zuid-Willemsvaart 2, 's-Hertogenbosch 
Tijdstip: 10 - 12 uur  
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