Kortenberg
Gezinsreconstructie
1600 – 1820.
Bewerking van de parochieregisters en ’t begin van de
Burgerlijkenstand

Het bewerkte matriaal omvat:
Dopen

09.07.1600 tot 04.07.1796:

B.S. 07.09.1796 tot 14.12. 1820.

Huwelijken 13.04.1600 tot 19.07.1796:

B.S. 07.10.1792 tot 21.12.1820.

Overlijdens 22.03.1622 tot 09.08.1796:

B.S. 09.08.1796 tot 16.12.1825.

Aan de hand van de nog bestaande registers werden de gezinnen gereconstrueerd, alfabetisch en
chronologisch geordend. Daarbij verwerkten we gegevens uit de registers van de omliggende dorpen
en ook uit andere archiefbronnen.
Volgens het edict van Maria Theresia, 6.8.1778, moesten de doopakten ondertekend worden door de
vader en de beide doop heffers, de huwelijksakten door de trouwers, en de getuigen. In Kortenberg
gebeurde dat van 9.2.1779 af, maar velen konden niet schrijven en moesten dan een kruisje zetten.
Omdat er geen spelregels bestonden werd dezelfde naam dikwijls op verschillende wijze geschreven
voorb. VERHULST ook VANDER HULST enz. De alfabetische schikking is daarom gebeurd op het
hoofdwoord: DE PAUW staat dus bij de P, VAN DOREN bij de D. en VERMEIREN bij de M.

Ekeren 27.6.1992.
Jeanne.servranckx@telenet.be
http://users.myonline.be/genea.vlaams.brabant/

INHOUD:

. DEEL I
1. Gezinsreconstructie
2. Alfabetischelijst van de vrouwen

. DEEL II
3. Alfabetische lijst v/d. huwelijken op naam van de man 1600 - 1797
4. Alfabetische lijst v/d.huwelijken B.S. op naam v/d. man 1797 - 1820
5. Alfabetische lijst v/d. overlijdens 1622 – 1796.
6. Alfabetische lijst v/d. overlijdens B.S. 1796 - 1825
7. Lijst van de vormelingen per jaar 1651- 171
8. Haardentellingen 1702.
9. Haardentelling 1747
10. Telling van 1796
11. Lijst van de hondenhouders 1782

De registergegevens zijn een werk van lange adem van Jeanne Servranckx, waarvoor
de heemkring de rechten kreeg deze te publiceren op de website ‘Campenholt’ en
waarvoor dank aan Jeanne !
Wij kunnen deze gegevens echter niet zomaar gratis ter beschikking stellen aan
iedereen.
Wij stellen deze registers echter beschikbaar via een Google Drive waarvoor moet ingeschreven worden:
https://drive.google.com/drive/folders/0B4tTnKF69YvJRHdia08wUnp2RHM?usp=sharing .
OPGEPAST:
Niets uit deze bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door
fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
auteur (of optioneel: Heemkring Campenholt). De gebruiker van deze Google Drive verbindt zich ertoe deze
bestanden enkel voor persoonlijk gebruik te consulteren en deze niet door te geven aan derden.

Raadpleeg onze pagina www.campenholt.be/genealogie‐registers.php voor instructies.
Zijn er nog vragen, stuur gerust een e‐mail naar:
heemkring@kampenhout.be of campenholt@telenet.be.

