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Met een paar klikken terug naar
Mierlo in 1832
MIERLO

HET OUDE RAADHUIS VAN MIERLO, GEOPEND IN 1806.

Historische geografie Mierlo in beeld gebracht door
Heemkundekring Myerle, website nu online.
Van ONZE CORRESPONDENTE VIVIANNE VAN BIJSTERVELD

De Heemkundekring Myerle in Mierlo is druk bezig met een innovatief en integraal geschiedenisproject. Een systeem waarbij
historische gegevens worden ingevoerd in verschillende databases. Het doel van het project is de versnipperde erfgoed-informatie in Mierlo te digitaliseren, bundelen en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Vanaf www.heemkundekringmyerle.nl kan men nu een interactieve kaart van Mierlo 1832 openen,
om daarna via een klik op een perceel of gebouw de gegevens
zichtbaar te maken.
,,We willen heel Mierlo kadastraal in beeld brengen. Van 1832
naar nu", vertellen Peter van den Berk en Rini van de Laar namens de Heemkundekring Myerle in Mierlo. ,,We brengen daarmee de bewoningsgeschiedenis van ieder huis in Mierlo in
beeld." Door de grote hoeveelheid data is dit een tijdrovende bezigheid. Toch hebben de leden van de Mierlose Heemkundekring
de eerste goed uitgewerkte historische kaart van het kadaster
van Mierlo nu als een overzichtskaart digitaal beschikbaar gemaakt. ,,We zijn de voorgaande jaren gestart met het intekenen
van de sectie, percelen en gebouwen van Mierlo, in het jaar 1832.
Van deze eigendommen is vastgelegd wie de eigenaar was, wat de
bestemming van het perceel was, de grootte enzovoorts."
Zij scanden daarvoor grote hoeveelheden informatie in. ,,Onder
andere notariële aktes, genealogie gegevens, foto's, krantenartikelen en ook de bewoningsgeschiedenis van het bevolkingsregister. De kadastrale gegevens kregen we via het Brabants Historisch Informatie Centrum en het Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven."
De Heemkundekringleden zijn ook bezig om 'terug te werken in
de tijd', leggen Van den Berk en Van de Laar uit. ,,Want ook voor
1832 geven de maatboeken, verpondingen, cijnsregisters, schepenbankarchief van Mierlo en het notarieel archief veel informatie prijs, dat allemaal opgenomen kan worden in en gekoppeld aan de gegevens op de kaarten. Willen we nog verder in de
tijd terug, dan kan dat met al onze archeologische vondsten zodat we terug zouden kunnen naar de eerste bewoners van wat de
heerlijkheid Mierlo heet."
Zie ook www.heemkundekringmyerle.nl

