
Persbericht   Eindhoven, 27 september 2022  

  
Genealogiedag: ontdek het verhaal van je voorouders 
Zaterdag 19 november, 11.00-16.00 uur Regionaal Historisch Centrum Eindhoven  
 
Wie het spoor van zijn/haar (familie)verleden wil volgen is van harte uitgenodigd voor de 
gratis te bezoeken HCC!genealogiedag op 19 november 2022 bij het RHCe in Eindhoven. 
Bezoek de  genealogische informatiemarkt, doorlopende presentaties en lezing van Klaasje 
Douma. Of stel je vraag bij de helpdesk. Kortom, een uitgelezen kans om je te gaan 
verdiepen in jouw familiegeschiedenis! 
 
Lezing om 14.00 uur: ‘Lieve Gijs, lieve ouders’ 
Uit de familiearchieven van de Brabantse adel 
De ‘Lieve Gijs’ uit de titel van deze lezing is Gijsbert de Jonge van Zwijnsbergen (1853-
1929), die als elfjarig jongetje bij zijn oom en tante Van Hardenbroek logeerde en daar een 
aantal brieven van zijn moeder Susanne van Hardenbroek (1826-1886) ontving. Daarin 
informeerde zij naar zijn belevenissen en vertelde op haar beurt over de gebeurtenissen 
thuis.  
 
Naast brieven van Gijs aan zijn moeder en vice versa, bespreekt Klaasje Douma ook andere 
voorbeelden van documenten die te vinden zijn in familiearchieven. Naast deze en andere 
egodocumenten waarin personen iets van zichzelf blootgeven, bevatten familiearchieven 
vaak ook overlijdensberichten en huwelijksaankondigingen, liederen en gedichten ter 
gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis, aantekeningen en documenten in verband 
met zowel huwelijken als begrafenissen, en recepten en huishoudelijke aantekeningen. 
 
Tijdens de lezing gaan we grasduinen in een aantal familiearchieven en komen zo 
voorbeelden tegen van de hiervoor genoemde documenten. Met behulp daarvan schetst 
Douma de levensstijl en dan vooral het familieleven van adellijke families in het Noord-
Brabant van de negentiende eeuw. 
 
Aanmelden voor de lezing om 14.00 uur is gewenst, via het contactformulier op  
www.rhc-eindhoven.nl.  
 
Over de spreker Klaasje Douma 
Klaasje Douma is werkzaam geweest in de administratieve en automatiseringssector. 
Daarnaast heeft ze in haar vrije tijd Cultuurwetenschappen gestudeerd aan de Open 
Universiteit. Deze studie heeft ze afgesloten met een scriptie over de bewoners van het 
kasteel in haar woonplaats Heeze. Daarna startte ze met een promotieonderzoek aan de 
Tilburg University en promoveerde in december 2015 op een proefschrift over de adel in 
Noord-Brabant in de periode 1814-1918. Ze maakt al een flink aantal jaren deel uit van het 
bestuur van de heemkundekring in Heeze en sinds enige jaren ook van het bestuur van de 
Historische Vereniging Brabant. Namens die vereniging participeert ze tevens in de 
redactie van het Noordbrabants Historisch Jaarboek. Ze is ook lid van de redactie van de 
Heemkronyk, het periodiek van de heemkundekring, en schrijft regelmatig artikelen voor 
dit blad. Ze heeft de eindredactie verzorgd voor diverse uitgaven van de heemkundekring, 
waaronder een historische tocht door Heeze en door Geldrop en Zesgehuchten. 
 

https://www.rhc-eindhoven.nl/contactformulier
http://www.rhc-eindhoven.nl/


Deelnemers informatiemarkt 
Deelnemers die uitgenodigd zijn aan deze genealogische dag zijn: 
HCC!genealogie met demo's van WieWasWie ,Open Archieven, Ancestor Tree Manager, 
HuMo-gen en Plaatsengids.nl. Regionale verenigingen zoals HCC!zuidoostbrabant en 
NGV-Kempen en Peelland. De leveranciers van genealogische computerprogramma’s: 
Aldfaer, Brother's Keeper, GensDataPro, PRO-GEN, voor de Apple Reunion en de 
vertegenwoordigers van de internationaal georiënteerde websites FamilySearch, 
Geneanet, en MyHeritage. Daarnaast doen ook mee: DNAgezocht, GEM Magazine, 
Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie en PRO-GEN Gebruikersgroep. 
 
HCC!genealogie 
De Interessegroep Genealogie van HCC is sinds 1986 een actieve groep die adviseert over 
onder andere genealogische softwarepakketten en de mogelijkheden van internet op dit 
gebied. De groep biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en 
geeft presentaties en cursussen door heel het land. Nu is het een grote groep mensen die 
elkaar steunen en stimuleren in hun onderzoek. 
Website: www.genealogie.hcc.nl, link naar de agenda: HCC!genealogiedag in RHCe Eindhoven  
 
Locatie, datum en tijd: 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven 
Ga voor meer informatie naar: www.rhc-eindhoven.nl  
Zaterdag 19 november van 11.00 tot 16.00 uur. Aanmelden voor de lezing om 14.00 uur is 
gewenst, via het contactformulier op www.rhc-eindhoven.nl. 
  
 
------------------------------------------------------EINDE PERSBERICHT-------------------------------------------- 
 
 

http://www.genealogie.hcc.nl/
https://genealogie.hcc.nl/agenda/icalrepeat.detail/2022/11/19/2195/-/hcc-genealogiedag-in-rhce-eindhoven.html
http://www.rhc-eindhoven.nl/
https://www.rhc-eindhoven.nl/contactformulier

