
Genealogie clubs op bezoek in het BHIC van ’s-Hertogenbosch

In de Citadel

BHIC  staat  voor  “Brabants  Historisch  Informatie  Centrum”,  een  centrum  dat  is
ondergebracht in “De Citadel” (vroeger ook wel Fort Willem Marie genoemd) in Den Bosch.
Op woensdag 18 mei hadden Koos Mulder en Cor de Groen, de coaches van onze twee

PVGE-genealogieclubs  daar  een excursie
gepland en de negen deelnemers hebben
daar geen spijt van gehad. Het begon al
met  de  kennismaking  van  een  prachtig
historisch gebouw uit  1789-1791 (op de
foto staat  een ander gebouw uit  1899),
gelokaliseerd  in  een  vesting  uit  het
midden van de zeventiende eeuw,  toen

bedoeld om Den Bosch zowel te beschermen als in de gaten de houden. Het fraaie gebouw
is binnenin bijzonder vriendelijk en modern ingericht. Wat een mooie plek om hier je hobby
te beoefenen. We werden er uiterst vriendelijk ontvangen door  Lisette Kuijper, een ervaren
medewerkster van het BHIC, en kregen er eerst, bij een kop koffie, een inleiding over wat
het centrum zoal  te bieden heeft. Het BHIC, begrepen we, is eigenlijk het geheugen van
Noord-Brabant  en  bevat  niet  minder  dan  1500  archieven,  bedoeld  voor  iedereen  die
geïnteresseerd is in historische informatie en beleving uit het verleden en daarvoor hoef je
zeker geen genealoog te zijn. Aan die informatie wordt iedereen hier gratis en welwillend
geholpen, hetzij  via de website, hetzij   via chat-en telefoongesprekken of,  al of niet met
steun van een medewerker, in de studiezaal. 

De website https://bhic.nl.

https://bhic.nl/


Via  deze  website  komen  we,
om  te  beginnen,  bij  heel  veel
informatie  die  wij  bij  een
stamboomonderzoek  willen
achterhalen, zoals de gegevens
van de burgerlijke  stand vanaf
1811,  de  doop-trouw-en
begraafgegevens  uit  de
parochieboeken  van  vóór  die
tijd,  maar  er  is  nog  zo  veel
meer.  Geïnteresseerd  in  het
mogelijk criminele verleden van
een ver familielid? Als het lang

genoeg geleden is  en de privacy
niet in het geding is,  dan is veel
terug  te  vinden  in  de
gevangenisregisters  en  criminele

vonnissen.  In  de  verzameling  “Vluchtelingen  uit  België”  vond  ik  zelf  enkele  hele  verre
familieleden  terug.  In  de  verzameling  Borgbrieven  stonden  gemeenten  borg  voor  arme
mensen die naar andere gemeenten verhuisden. We vonden een uitgebreide verzameling
foto’s uit de geschiedenis van Best zoals van het gebouw op bijgaande foto, bekend als ‘Mon
Repos’, gesloopt maar wordt op dit moment weer in de oorspronkelijke staat herbouwd,
maar ook “keiveel verhalen uit Brabant” zoals over  “Wierook, Water en Worstenbrood” uit
het Rijke Roomse Leven van Brabant enz. enz.  

De rondleiding

Na  het  inleidend  verhaal  volgde  een
interessante  rondleiding  door  de
archieven. Wat bijzonder om documenten
van  honderden  jaren  oud  te  mogen
aanraken. Om ze te kunnen lezen moet je
wel enige vaardigheid ontwikkeld hebben
in  paleografie,  en  dat  wordt  natuurlijk
moeilijker  naarmate  de  documenten
ouder zijn. Maar ook daarvoor  is op het
web een cursus beschikbaar, en wel onder
de naam “Wat staat daer?” Opvallend is
wel  dat  deze  documenten  vaak  in  het
mooiste  regelmatige  handschrift  zijn
geschreven,  een  vaardigheid  die  wij  (en

onze kinderen en kleinkinderen) al lang niet meer hebben. 



Een  bijzonder  document  betrof  een  uiterst
nauwkeurige  tekening  of  eerder  een aquarel
(zie foto) die gediend heeft als ondersteunend
document bij een geschil over het kappen van
één enkele boom, waarbij wij direct aan onze
“rijdende  rechter”  moesten  denken.   Het
waren  ook  toen  allemaal  “net  mensen”  zou
Joris  Luyendijk  zeggen.  Op  een  ander
document,  afkomstig uit begin 17e eeuw, met
onderaan midden de kerk van Oirschot, en het
kerkje  van  Best  rechts  onderaan  priegelig
ingetekend (zie onder op bijgaande foto). 

Zelf een afspraak maken

Je  kunt  zelf  een  afspraak  maken  voor  een
bezoek aan het BHIC door een e-mail te sturen
naar  aanvragen@bhic.nl.  Als  je  in  je  mailtje
aangeeft  welke  stukken  je  graag  zou  willen
inzien,  dan  zorgen  zij  dat  alles  voor  je

klaarstaat op de dag van je bezoek. Bezoek zonder afspraak is in principe wel mogelijk, maar
dan kan het langer duren voordat de archiefstukken voor je gehaald zijn. Het centrum is
open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

mailto:aanvragen@bhic.nl

