Persbericht

Ontdek grote en kleine historische gebeurtenissen in jouw familie, dorp of
stad...
BHIC zet weer notariële akten online erbij!
Huwelijksvoorwaarden, openbare verkopen, testamenten,
schuldbekentenissen, minnelijke overeenkomsten en nog veel meer:
notarissen legden ze in duizenden akten vast. Je vindt hierin vele grote en
kleine historische gebeurtenissen over de levens van mensen die
woonden en werkten, huwden en stierven in dorpen en steden. Het BHIC
heeft weer een serie notariële akten online gezet met dank aan vele
vrijwilligers.
In een notarisakte vind je de namen van partijen (personen) en plaatsen, en
omschrijvingen van handelingen en goederen (van grond en gras tot
kasteelmeubilair). Kortom, een schat aan onmisbare informatie voor
bijvoorbeeld historici, genealogen, heemkundigen en huizenonderzoekers,
Niet voor niets behoren de notariële archieven tot de belangijkste en meest
informatierijke archieven die wij beheren.
Bovendien wordt onderzoek in deze archieven steeds eenvoudiger. Niet
alleen zijn door vrijwilligers van al deze akten korte samenvattingen
gemaakt, zodat je op naam kunt zoeken. Veel akten zijn ook al gescand,
zodat je na een akte gevonden te hebben in de zoekmachine, de originele
akte ook digitaal kunt bekijken. Verder is ook hard gewerkt aan het koppelen
van die scans aan de index, zodat je steeds vaker vanuit de index bij
doorklikken op precies de juiste scan uitkomt.
Hieronder is de volledige lijst met nieuw toegevoegde scans per
plaats/periode:
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7343 Geffen, 1900-1925
7327 Lith, 1907-1925
7637 Sint-Oedenrode, 1906-1925
7604 Dinther, 1899-1916
7701 Veghel, 1906-1925
7127 Cuijk, 1903-1925
7128 Grave, 1905-1925
7129 Mill, 1908-1925
7130 Vierlingsbeek, 1907-1915
7048 Boxmeer, 1902-1916
7654 Uden, 1906-1925
7628 Schaijk, 1906-1925
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5112 Helvoirt, 1902-1915
7352 Berghem, 1909-1915
5114 Berlicum, 1901-1923
1054 Boxtel, 1908-1925
5116 Sint-Michielsgestel, 1916-1926
7367 Oss, 1901-1925
5113 Schijndel, 1911-1925
5117 Vught, 1916-1935
7391 Ravenstein, 1905-1925

Hier kun je zoeken in de notarisakten: www.bhic.nl/notarisakten
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