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Plaatsingslijst familiearchief Bac, nr. FA 8

Beheerder: Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te Den Haag, www.cbg.nl

Eigenaar: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW) te
Den Haag

[Schenking of bruikleen]*: onbekend

Collectievormer: H.J.A. van Son te ‘s-Gravenhage

Samensteller: Drs. J.A.M. Peijnenburg, Rotterdam, 2012

Signatuur:

KNGGW: FA 8

CBG: FA/BAC/00008 (oud nr. 4900 ?)
Inventarisnummer IA.I.7

Korte inhoud: De Haagse genealoog H.J.A van Son heeft, met name in de jaren dertig en
veertig van de twintigste eeuw, onderzoek gedaan naar een Brabantse familie Bac en de
daaruit voortkomende families Van Broechoven en Van Son. Het hier beschreven
familiearchief Bac bestaat dan ook voornamelijk uit het door Van Son verzamelde
genealogische- en heraldische bronnenmateriaal. Hieronder afschriften en kopieën van
charters, akten en regesten en correspondentie met genealogen en archivarissen. Van Son
heeft deze gegevens gebruikt voor een aantal publicaties, waaronder een drietal lijvige
artikelen in De Nederlandsche Leeuw 1935, 1936 en 1937 (zij worden in het navolgende
onder nr. 36 vermeld) en een zevendelige reeks getiteld “Geschiedenis en genealogie van
het geslacht van Son”, met latere aanvullingen. Omdat in deze reeks ook aanverwante
families worden beschreven, is het familiearchief Bac mogelijk een onderdeel van een groter
geheel.

De verwerving van het archief Bac dient mogelijk gezien te worden in samenhang met het
volgende: Op 28 januari 1943 werden van kol.b.d. H.J.A. van Son in bewaargeving ontvangen
het familiearchief Van Son (oud nr. 4301), omvattende 17 dozen, 4 portefeuilles en 1
manuscript (Register van door het KNGGW ontvangen familiearchieven, deel I, p. 34;
Mededeelingen Augustus 1943, VI. Wegens oorlogsgevaar werd het materiaal door de
eigenaar overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief op 3 maart 1945 en het keerde terug
op 30 mei 1945. De bewaargeving werd beëindigd op 31 maart 1947. Op 23 oktober 1956
werd van mevrouw Van Son - Beelaerts van Emmichoven een familiearchief Van Son
ontvangen (oud nr. 5605), bestaande uit een onbekend aantal dozen (Register van door het
KNGGW, deel II, p. 56; De Ned. Leeuw 1957, kol. 162).

Familienamen in collectie: Veel voorkomende ‘familienamen’ worden onder de betreffende
nummers in de plaatsingslijst vermeld.
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Omvang: 1 doos (0,125 m).

Inhoud doos:

Map – getiteld ‘Back’ :

1. Losbladige gegevens over de oudste naamdragers ‘Back’, 12e -15e eeuw.

Betreft onder andere correspondentie met mede-genealogen en met verschillende
archivarissen.

2. Omslag getiteld ‘Bac’, waarin:

a- overdruk uit De Nederlandsche Leeuw 1937 van het artikel ‘De oorsprong van het

Brabantsche geslacht Bac’.

b- losbladige genealogische informatie (aantekeningen, correspondentie, regesten, etc.)

o.m. betreffende de geslachten Berthout Bac, Tymmerman, Wijtvliet, oudste
generaties Bac.

Map – genummerd (1) en getiteld ‘Groep A, van Broechoven: tak Walter Bac van
Broechoven’:

3. Losbladige aantekeningen betreffende het voor- en nageslacht van Walter Bac van
Broechoven.

4. Omslag ‘tak Bac van Broechoven in het Bossche Protocol’.

5. Omslag waarin gegevens over Katharina Lyscaps, dochter van Johannes filius Ghiselberti
de Liescap de Busco en Katharina, en NN van Broechoven en hun nageslacht, waarin
ook aantekeningen over de geslachten Lyscaps en van Coulster.

6. Omslag waarin gegevens over Willem de Broechoven, zoon van Wouter Bac van
Broechoven, en Heijlwig (de Broechoven) en hun nageslacht. Hierin ook gegevens over
Scynle, Berwouts, de Kessel, de Oerle, Steenwech.

Map – genummerd (2) en getiteld ‘Groep A, van Broechoven: tak Henricus van Broechoven’:

7. Losbladige genealogische aantekeningen en afschriften van diverse akten en regesten
betreffende personen met de naam ‘Henricus van Broechoven’ en familieleden te

’s-Hertogenbosch en omgeving. Periode: eind 14e – begin 15e eeuw.

Map – getiteld ‘Groep B, van Broechoven: Geslacht van Gerardus van Broechoven’:

8. Fragment genealogieën verband houdende met de familie Broeders.

9. Afschrift uit het protocol van Oisterwijk met vermelding van Jan van Son.

10. Envelop met foto’s o.a. van het cijnsregister van Tilburg (1380).

11. Omslag waarin aantekeningen uit het protocol van Den Bosch betreffende Gerardus de
Broechoven en zijn nageslacht.

12. Omslag (I) waarin gegevens over Gerardus de Broechoven en Dympna en hun nageslacht

(14e eeuw).
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13. Omslag (II) met gegevens over Gerardus van Broechoven, natuurlijke zoon van Gerard
van Broechoven (tweede helft 14e / eerste helft 15e eeuw).

Veel voorkomende namen zijn: Broechoven, Bac Berthoutssoon, Huculem, de Eel,
Leyten, de Haestrecht, de Oerle, Backe, de Gravia, Anensoon, Delft, de Ghele, de
Ghiessen, Bac de Eten en van Arle Berthoutssoon.

14. Omslag (IIa) betreft Henricus de Broechoven, + voor 1411, zoon van Gerardus de
Broechoven, en E. van Zonne en hun nageslacht (tweede helft 14e / eerste helft 15e

eeuw).

Veel voorkomende namen zijn: Rijscken, van der Rijt, de Zonne en de Bije.

15. Omslag (IIb) betreft Aert van Broechoven, + voor 1419, zoon van Gerardus, en
nageslacht.

Waarin namen als van de Zande, de Beer, Nouden en Bac.

16. Omslag (IIc), hierin gegevens over Reijneer van Broechoven, + voor 1419, zoon van
Gerard van Broechoven, en Kathalijn en hun nageslacht.

Veel voorkomende namen zijn: Berthout van Aerle, van den Heck, van der Amervoort,
Nouwen, van der Schueren, Bac, de Zonne, de Bie en Krillaert.

17. Omslag (IId), betreft Mechteld, dochter van Gerardus de Broechoven, en Nycolaus van
de Laer en hun nageslacht.

18. Omslag (III), hierin gegevens over Gherijt van Broechoven, + tussen 1421 en 1429/30,
zoon van Henric (zie IIa), en Yde van Aerle en hun nageslacht.

Diverse regesten en gegevens over van der Schueren en van Aerle.

19. Diverse losbladige aantekeningen.

Map – getiteld ‘Groep C van Broechoven’:

20. Betreft Jan Wouter Bac zoon van Broechoven en verwanten. Periode 1390-1500.

Bevat afschriften van diverse akten en regesten.

Veel voorkomende namen zijn: Stelaerts, die Beer, van Spul, Bac van Broechoven, van
Oerle, van Wijfflit, Engelensoen, van Heijst en de Laet.

Map – getiteld ‘Groep D van Broechoven’:

21. Omslag getiteld ‘Godefidus de Broechoven’, waarin aantekeningen betreffende
Godefridus van Broechoven Engelensoen en zijn vrouw Elisabeth en hun nageslacht.

22. Losbladige aantekeningen over Bac, Broechoven en Godefridus van Broechoven en zijn
verwanten waaronder de familie Oer. Bevat ook gegevens over de families de Aa,
Baescot, Engelenzoon, de Arkel, Storm, de Zonne, de Arle, van den Akker en van den
Velde.

Map – getiteld ‘Groep E van Broechoven uit Sint Oedenrode, later Den Bosch, nog later de
graven

van Broechoven van Bergeyck’:

23. Omslag waarin diverse heraldische- en genealogische aantekeningen en
correspondentie
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betreffende het geslacht van Broeckhoven ‘met de molenijzers’.

24. Losbladige aantekeningen over verschillende van Broeckhovens die onder deze familie
vallen.

(Jan Andries van Broeckhoven, Gielis, zijn zoon, en Rodolphi Rover Broeckhoven).

Map – getiteld ‘F Diversen’:

25. Bevat diverse genealogische-heraldische aantekeningen en correspondentie met
Muschart, van Bussel, Obreen, de archivaris van de abdij van Tongerlo en Wijnaendts
van Resandt.

Omslag :

26. Foto akte (doorgehaald).

Schriftje – getiteld ‘Charters van Broechoven Bac’:

27. Het schriftje bevat afschriften van diverse charters die betrekking hebben op de familie
van Broechoven. Hierin ook losbladige correspondentie tussen H.J.A. van Son en de
archivaris van het ARA te Brussel (Brouwers) en tussen van Son en F.A. van Bussel.

Map – getiteld ‘Onderzoek naar de familie van Aert van Broechoven schepen van Breda in
1524 en1525 wiens schepenzegel is afgebeeld in Taxandria 1909 blz. 133’:

28. Bevat naast gegevens over de hoofdpersoon van het onderzoek ook gegevens over
verwante families waar onder van Driel, Pijlijser, Bruheze, van Nyspen.

Map:

29. Bevat de, als vals aangemerkte, genealogie van Brouchoven/van Brouchoven van
Bergeyck uit Stakenborg, stammende uit de Rover.

Omslag – getiteld ‘Mr. Jacob van Brouchoven’:

30. Onderzoek van W. Wijnaendts van Resandt naar Mr. Jacob van Brouchoven, griffier van
het Hof van Utrecht, etc., en zijn familie (dec. 1939).

31. Diverse losse aantekeningen en correspondentie tussen van Son en Wijnaendts van
Resandt.

Map:- Leidsche van Broechoven’s.

32. Genealogie van Broechoven te Leiden (+/- 1500-1642).

33. Correspondentie tussen van Son en de heren S.J. Fockema Andreae en J. Bijleveld.

34. Niet gecorrigeerde versie van “De Kroniek van het geslacht Backx”, deel III (genealogisch
gedeelte), door Th.A. Boeree.

35. Losbladige correspondentie tussen van Son en Th.A. Boeree

36. Drie overdrukken uit De Nederlandsche Leeuw:
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a. 1935 – “De geslachten van Broechoven in de Meierij van ’s-Hertogenbosch in de
tweede helft

van de 14e eeuw”.

b. 1936 – “Nieuwe gegevens over de geslachten van Broechoven uit Tilburg en St.
Oedenrode”.

c. 1937 – “De oorsprong van het Brabantsche geslacht Bac”.


