Toelichting bij het gebruik van de registers op het Oud Rechterlijk Archief van de Mierden en
Hulsel
Het Oud Rechterlijk Archief
Het Oud Rechterlijk Archief omvat een verzameling van aktes en andere stukken die in de loop der
tijd door de vroegere Schepenbank geproduceerd zijn. De originelen (en microfiches daarvan ) zijn te
vinden in het RHC (Regionaal Historisch Centrum) te Eindhoven.
Van dit archief is in het verleden in grove Inventaris opgemaakt. Een (gecorrigeerde) versie hiervan
ziet u op deze site. Hierin zijn de stukken geordend naar hun aard, bijvoorbeeld boedel- en
voogdijrekeningen, openbare verkopen, testamenten, processtukken enz., met als gevolg dat die
indeling niet chronologisch (volgens het verloop der tijd) is.
Bovendien zitten er tussen die stukken ook vaak andere, die in die periode helemaal niet thuis horen!
Daarom heb ik tabellen gemaakt, zowel chronologisch als omgekeerd chronologisch, waarin te zien is
uit welk jaar / periode of datum in een bepaald inventarisnummer iets te vinden is.
Registers
Omdat er van dit Oud Rechterlijk Archief geen toegangen bestonden, heb ik van al deze
archiefstukken, in tabelvorm, registers gemaakt, waarin alle namen, beroepen, toponymen (plaatsen akkernamen etc.) reengenoten (eigenaars van belendende percelen) en bijzonderheden b.v.
vermelding van brand, oorlog, pest etc. opgenomen zijn.
Zoeken…..
Men kan in deze registers op al deze benamingen gaan zoeken.
Zoekt u in een bepaalde periode: raadpleeg dan eerst de chronologische lijsten. De vetgedrukte data
zijn hierin het belangrijkst. De andere hebben meestal betrekking op een verwijzing naar oudere of
latere aktes, bijvoorbeeld een vroegere vestiging van rente (hypotheek) of een latere aflossing of
kwitantie daarvan.
Zoekt u een persoons- of familienaam, bedenk dan wel dat de schrijfwijze vroeger niet vaststond. Het
kan voorkomen dat in een akte dezelfde naam op drie verschillende manieren geschreven is!
Hier enkele voorbeelden:
Jansen, Janssen, Janssens
Schuurmans, Scuermans, Schuiermans, Schuijrmans
Hermans, Harmans, Harmens, Hermens
de Wit, With, Wittens (of Blanken !)
van Beek, van Beecke, Beecken, Becken
van Spreuwel, van Spreeuwel, Spreuwen, Spreuwkens
van Dijck, van Dijcke, van den Dijcke, Dijckmans, Deijkmans
Jacobs, Jacops, Coppen, Coppens, Koppens
Dirks, Dircks, Dircx, Dirkx, Diericx, Derickx
Martens, Mertens, Maertens
Panjoel, Panioel, Spanjoel, Spanjool
van der Ceelen, Celen, Seelen
Colen, Coolen, Coelen, Koolen, Kools
Mijn eigen naam ‘Verspaandonk’ komt voor als Verspaendonck, Verspaendonq, van Spaendonck,
Verspannendonck en zelfs in dezelfde akte als Spanjaarts of Spaengiaerts!
Als een naam erg verbasterd is, wordt het zoeken dus wel lastig.
Vaak heb ik daarom een andere schrijfwijze tussen haakjes vermeld.
Het is dus belangrijk om hierin ‘creatief’ de denken, en te zoeken op andere schrijfwijzen, of op een
fragment van de naam dat zeker daarin voorkomt.
Tip: Zoekt u een priester, zoek dan op ‘Hr.’ , afkorting van ‘Heer’.
Succes!
E.A.M. (Ed) Verspaandonk, Bergeijk 2015

