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Het laatste nieuws uit het archief
Drie schepenbanken gedigitaliseerd
De schepenbanken van Made (1795-1810) en Hooge en Lage
Zwaluwe (1559-1811) zijn gedigitaliseerd en via de website te
bekijken. Dit maakt het eenvoudiger om
diepgravend onderzoek te doen naar stamboom, streek en
plaats. Gewoon vanuit huis!

Moergestels Nieuws staat online
Alle jaargangen van het weekblad Moergestel Nieuws zijn
gedigitaliseerd. Daarmee is een belangrijke bron voor historisch
onderzoek voor Moergestel online beschikbaar gekomen. De
scans lopen over een periode van ruim 40 jaar, namelijk vanaf
1976 tot en met 2016.

Rampjaar 1672
Op 13 mei 1672 noteren de schepenen van Hilvarenbeek dat er
een openbaren oorloch is tussen den coninck van Vranckrijck
ende de hoog mogenden heeren Staten Generael. Lees hoe
het Hilvarenbeek en Oosterhout verging tijdens het rampjaar
1672.

Gebruik van collecties door Bas Horsten
Bas Horsten is één van de vele gebruikers van onze collecties.
We bevroegen hem over zijn speurtochten naar mooie verhalen
voor de twitter-draadjes, Leev Hoezee 25 jaar Willem II en de
Jaozeetie. Je leest het in Onderzoeker Uitgelicht.

Vrouwenkrant 1977-1986 gedigitaliseerd
En weer rolde een nieuwe serie uit de scanners:
de Vrouwenkrant van de Stichting Vrouwencentrum Tilburg en
het Vrouwenkafee is gedigitaliseerd. Het geeft een goed beeld
van vrouwenemancipatie in Tilburg in de jaren 70 en 80. De
teksten in de krant zijn geheel doorzoekbaar.

Foto's uit de Molukse gemeenschap
Een lacune in onze collectie vormde het Molukse
erfgoed. Samen met de gemeenschap hebben we een eerste
stap gezet om deze lacune te vullen. We ontvingen een
verzameling foto's, die een tijdsbeeld geeft uit de jaren zeventig
van de vorige eeuw. Zo zie je beelden van de Molukse
kledingdracht en het Moluks Zangkoor.

Foto's werkverschaffingskamp in Chaam
Van H. de Ruyter ontvingen we een fotoalbum van het
werkkamp Het Putven in Chaam, jaren 30 van de vorige eeuw.
Spectaculair is de foto van een heuse zeppelin, die in 1936
over Chaam vloog. Het fotoalbum is in zijn geheel
gedigitaliseerd en te bekijken via onze fotodatabank.

In het kort
Tekeningen Piet Clijsen gerestaureerd
Nieuwe archieftoegangen op de website
Charter centraal: valsheid in geschrifte
Een tegenvaller bij de dakrenovatie
Efteling 70 jaar
Scouting Parochie Sint Anna

Handige knop in fotodatabank
Een verbetering in onze fotodatabank is de filter
Downloadbaar. Hiermee zie je in één oogopslag welke foto's
vrij gebruikt mogen worden voor publicaties (in de breedste zin
van het woord) en voor welke foto's beperkingen gelden.

Zomerse duik
Rest ons al onze nieuwsbrieflezers een fijne zomer te wensen.
Misschien maak je wel zo'n spectaculaire duik als deze
zwemmer in het vroegere zwembad aan de Ringbaan Oost in
Tilburg. (foto: gemeente Tilburg)

