
 
 

 
 

Herent 
 Gezinsreconstructie 

1641 - 1820. 
Huwelijken 

Herent 1796 - 1810. 
Oosterhem 1661 - 1775. 

Begrafenissen 
Herent 1794. 

Oosterhem 1645-1784 

 
Volkstellingen 

1693 - 1709 - 1755 - 1796. 
Armenlijst 1755 

 

J.S. 



 
 

 
PAROCHIEREGISTERS 

HERENT. 
Parochieregisters zijn de eerste en de gemakkelijkste bron voor genealogische opzoekingen,maar 
voor HERENT en zijn gehuchten zijn die door oorlogsgebeuren grotendeels verloren gegaan.Wat 
er nog bestaat tot 1820 hebben we bewerkt en daar bij zoveel mogelijk aangevuld met informatie 
uit andere bronnen.  

1 .WAT ER NOG BESTAAT . 

           a. Registers. HERENT dopen 1659- 1763 copie zonder doopheffers. 1763- 1820 register.  
huwelijken 1796- 1822 register. overlijdens 1790- 1815 register.  

                        OOSTERHEM (in 1784 aangesloten bij Herent)  
dopen 1641- 1784 copie zonder doopheffers. huwelijken 1661- 1675 copie zonder 
getuigen. overlijdens 1645- 1784 copie namen en data.  
   

       WIJGMAAL was altijd bij Herent, dus geen registers.  

       KELFS was geestelijk WAKKERZEEL en wereldlijk HERENT, gegevens in beide dorpen  
tot zelfs in WERCHTER.  

b. VOLKSTELLINGEN van 1693- 1709- 1755- 1796.  
c. ARMENLIJST van pastoor Philippus VAN VELTHEM 1755.  

2. BEWERKING. De gehuchten zijn daarbij in HERENT geïntegreerd.  

A: Met de dopen hebben we de families gereconstrueerd en daarin heel wat aansluitingen 
verwerkt met de omliggende  parochies, de overlijdens zijn daarin verwerkt tot 1840, de 
gezinnen zijn alfabetisch en cronologisch gerangschikt en gevolgd door een alfabetische 
lijst op  naam van de moeders.  
Het ontbreken van de doopheffers schept een grote leemte maar die hebben we zoveel 
mogelijk opgevuld met informatie uit de schepengriffie van HERENT. De heemkundige 
kring "de HEEMBODE" stelde ons die ter beschikking en we danken daarvoor graag. 
 
Gezien de ingewikkelde situatie van KELFS zal het soms nodig blijven de registers van 
WAKKERZEEL of WERCHTER te raadplegen.  

            B. Voor de huwelijken en overlijdens maakten we alfabetische lijsten:  
HERENT: huwelijken 1796- 1810. overlijdens 1790- 1815. OOSTERHEM: 
 huwelijken    1661- 1775.  
overlijdens 1645- 1784.  

                       C. De volkstellingen werden in hun oorspronkelijken vorm overgeschreven.  

3. TOELICHTING.  

           Omdat er vroeger geen spelregels bestonden treffen we eenzelfde naam soms aan in      
  verschillende  spellingen b.v. TROEY naast DE TROEY, COSTERS naast DE COSTER. 
   Bij de alfabetische rangschikking hebben we daarom het hoofdwoord genomen.  

Ekeren 6.1.1991. 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. 

 




