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Brabantdag Familiegeschiedenis

workshops

cabaret

stamtafel

Waar? Provinciehuis ’s-Hertogenbosch

Wanneer? Zaterdag 4 november 2017

Hoe laat? 10.30 - 16.00 uur

GRATIS 

TOEGANG!



Zaterdag 4 november 2017 houdt de Nederlandse Genealogische Vereniging de Brabant-
dag Familiegeschiedenis in het provinciehuis in Den Bosch. Deze dag is voor iedereen met 
Brabantse roots. Een bezoek inspireert je tot het doen van onderzoek naar het antwoord op 
de vraag: waar kom ik vandaan? Oubollig? Nee, integendeel. Innovatie en design zijn termen 
die – naast erfgoed – passen bij onderzoek van je eigen verrassend verleden. Veel mensen 
beginnen te laat aan onderzoek naar verhalen van ouderen uit eigen familie... Familiege-
schiedenis verbindt mensen! Begin nu en laat je adviseren en helpen door leden van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Weet dat je van harte welkom bent!

Programma
Deze Brabantdag Familiegeschiedenis richt zich op de beginnende familie-onderzoeker, 
als ook op de ervaren genealoog, op jong en oud. Een leerzaam dagje uit. 

Marktplaats
De hal van het provinciehuis is gedurende de gehele dag marktplaats. Met stands van 
genealogische en historische verenigingen, en van ondersteunende diensten en  
producten. Er is onder andere een ‘archiefcorner’ van de Brabantse archiefdiensten.  
Ook bibliotheken uit stad en regio ‘s-Hertogenbosch zijn hier. 
De hal van het provinciehuis is vanaf 10:30 uur marktplaats.

Hoofdthema’s
11.30 uur Inleiding door prof.dr. W.B.H.J. van de Donk, Commissaris van de Koning.
12.00 uur Inleiding door René Bastiaanse, directeur van het Brabants Historisch 

Informatie Centrum.

Diverse workshops

Tijdens de Brabantdag Familiegeschiedenis zijn diverse workshops in kleinere en  
grotere zalen, interessante onderwerpen, zoals: 
• ‘Inleiding in de familiegeschiedenis’ (John Boeren)
• ‘Criminele voorouders’ (Erik Jan Broers)
• ‘Verborgen verleden’ (Jan van Holsteyn)
• ‘Stamboomonderzoek naar marginalen in de samenleving’ (Ad van den Oord)
• ‘De vrede van Breda en de Nassau’s’ (Boudewijn van de Calseijde)
• ‘Spoorwegen en arbeidsmigratie in de 19e eeuw’ (Dik Bol en Wilbert Steenbakkers)
• ‘Invloed van dialect op familienamen’ (Jos Swaneneberg)
• ‘De Oirschotse stoelenindustrie’ (Arthur de Vries)
• Project Cunera, bedevaartinsignes en Brabant’ (Willy Piron)
• ‘Onderlinge verwante bevolking: DNA’ (Toon van Gestel)

Stamtafel

Brabantse stamboomexperts helpen bezoekers op weg met hun onderzoek of werken 
samen met bezoekers bij het beginnen aan de eigen stamboom.

Discussie in Café met zachte G

Patrick Timmermans van Erfgoed Brabant is de gastheer van Café met de Zachte G, 
waarin hij met experts en publiek discussieert over Brabantse familiegeschiedenis en 
aanverwante onderwerpen.

Cabaret

Brabants cabaretière Christel de Laat geeft tijdens een voorstelling aan het einde van  
de Brabantdag, circa 16.00 uur, haar visie op deze Brabantdag Familiegeschiedenis.
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www.verrassendverleden.nl
www.facebook.com/verrassendverleden
twitter.com/VerledenVerrast

Organisatie: 
Stichting Evenementen NGV 
Postbus 50
3980 CB Bunnik

NGV 
Nederlandse Genealogische 

Vereniging
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