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Gezinsreconstructie
Buken.
1622 – 1820.

Tot 1779 zijn er geen parochieregisters, dat dwong ons tot heel wat zoekwerk en het resultaat
daarvan is samengebracht in dit werk.

Bronnen: voor de jaren 1622 - 1683 staan de gegevens in de parochieregisters van
Tildonk, het is ook niet altijd duidelijk naar welke van de twee dorpen ze verwijzen, het is
daarom geraadzaam ook in de registers van Tildonk te raadplegen, wel konden we uit andere
parochies een aantal leemtes opvullen.
Voor de jaren 1684 - 1779 zijn er alleen de tafelboeken, de registers gingen verloren, voor die
jaren ontbreken de getuigen en doopheffers.
Voor de jaren 1779 - 1796 parochieregisters
Voor de jaren 1796 - 1820 burgerlijkestand

Op 18.4.1687 wordt Buken oficieel tot parochiekerk gemaakt
1687
1712

pastoor Jan MAES
Omgewisseld met de cappelanie tegen een inkomen van 100 fl.------Peter LOOTS pastoor, in 1722 gaat hij naar St.Agatha Rode
1722
pastoor Alex DE SMET, in 1727 gaat hij naar Hillegem
1727
pastoor Jan VERMEULEN, in 1743 gaat hij naar Vorst
1743
pastoor Rumoldus Josephus Ludovicus DE REES
1764
pastoor Joannes Josephus VANDEN EYNDE, die wordt bevorderd tot deken
van de Sint Gummaruskerk te Lier
27.6.1795 pastoor Gregoor Bartholomeus GIJSELEERS van Mechelen.
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.

