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GEZINSRECONSTRUCTIE
van

NOSSEGEM
1597 – 1820
*******************
Bewerkingen maken de parochieregisters veel toegangkelijker.
De DOPEN werden per gezin bijeen gebracht en alfabetisch gerangschikt.Bij de ouders en hun
kinderen werd alle informatie toegevoegd die we in ons archief over die personen vonden: afstamming.huwelijk,overlijden beroep enz. Bij deze gezinsreconstructie sluit een tafel aan op naam van
de echtgenote’s, er werden zoveel mogelijk inlichtingen uit de schepengriffie, Notarissen en omliggende parochies ingevoegd.
In de alfabetische lijst van de HUWELIJKEN staan alleen nog de huwelijken die geen gezin in
NOSSEGEM hadden, de anderen staan bij hun gezin.
Bij de OVERLIJDENS vermelden we eveneens alle gegevens waarover we beschikten. .

Gezinnen van 1597 tot 1820
Lijst op naam van de echtgenote's
Huwelijken zonder gezin in NOSSEGEM 1599 tot 1820.
Overlijdens van 1636 tot 1810
Voor wie in NOSSEGEM zoekt is het alvast goed te weten dat de grens met STERREBEEK lang
onduidelijk is geweest zodat een aantal inwoners zich dan eens tot de eene en dan weer tot de andere
parochie richten.
In het Oude Regime werden de namen dikwijls op verschillende wijze gespeld ze
rangschikken is doorom steeds probleem. We namen het hoofdwoord en lieten
dus het lidwoord en voorzetsel onverlet.
Maar enig zoeken zal toch altijd nodig blijven.
jeanne.servranckx@telenet.be
http://users.myonline.be/genea.vlaams.brabant/

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.

