
 
 

 
 



 
 

Genealogische Bronnen voor 

 

   MEERBEEK  1604 - 1820. 
                  

 BEISEM 1604 - 1761. 
 
   J.Servranckx  1992. 
 

 INHOUD 
 

 
 1. Gezinsreconstructie, Meerbeek 1604 tot 1820 
                         Beisem   1604 tot 1761 (er na heeft Beisem een eigen register) 
 2. Tafel op naam van de echtgenote’s 

 
 3. Huwelijken, Meerbeek 1621 tot 1812 
                Beisem   1621 tot 1761. 
 4. Tafel op naam van de vrouw 
 
 5. Overlijdens in de parochieregisters,  
                           Meerbeek 1620 - 1796 
                           Beisem   1620 - 1761 
 
 6. Overlijdens in de Burgerlijke Stand, 
                           Meerbeek 1797 - 1830 
 
 7. Vier Haardentellingen van Meerbeek: 

                           1697, met inleiding 
                           1702 
                           1748. 
                           1754 
 

 8. Volkstelling te Meerbeek, jaar IV (1796) 
. 
 9. Lijst der Armen van Meerbeek uit 1702 
 
10. Status Animarum van Meerbeek uit 1681 
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INLEIDING 
 
   De woongebieden Meerbeek en Beisem werden tot 1761 door één pastoor bediend. In de registers 
duidde die wel met een M of een B de woonplaats aan maar hij vergat dat dikwijls en het is helemaal 
nagelaten van 1674 tot 1706. Daarom was het niet mogelijk de twee parochies afzonderlijk te 
bewerken. Voor Beisem na 1761 raadplege men onze bewerking van  
VELTEM - BEISEM . 
 
   Alle parochieregisters vertonen gapingen ten gevolge van oorlogen en ziektes, maar die van 
Meerbeek - Beisem zijn voor sommige periodes opvallend onvolledig. De oudste waren aangelegd door 
de pastoors Joannes BAX (+1620) en Rombaut HANNEMANS, maar in mei 1622 vielen 
die registers in handen van een bende Hollandse krijgslieden, die ze uiteenrukten en verscheurden. 
 
   Pastoor Merten VANDER STRAETEN - hij nam zijn ambt op in mei 1641 - heeft getracht uit de 
flarden noch zoveel mogelijk informatie te verzamelen en die neergeschreven in de nog bestaande oude 
registers. 
 
   Ook rond en tijdens de negenjarige Oorlog (1688 - 1697) en onder de Franse bezetting  
(1796 - 1803) zijn de aantekeningen duidelijk onvolledig.   hier het aantal ingeschreven aktes voor de   
  
NOTA: In de jaren 1723 - 1727 werd de pastoor van Meerbeek door het bisdom aangezocht om het 
huwelijk van vreemdelingen, vagi, in te zegenen: in 1723 en 1724 telkens 2, 
in 1725 7, in '-1726,  28 ! , in 1727 nog 4. 
 
  De hier geboden bewerking is gebazeerd op de parochieregisters van Meerbeek-Beisem, 
op 't begin van de Burgerlijken Stand en op de haardentellingen: 
Geboortes van 22.4.1604 tot einde 1820: voor Beisem tot 1761; 
Huwelijken van 16.5.1621 tot 15.3.1812; voor Beisem tot 1761; 
Overlijdens van 1620 tot 3.12.1830; voor Beisem tot 1761. 
 
     Uit andere archieven of uit registers van omliggende dorpen konden we nog heel wat informatie 
bijvoegen over herkomst, verwantschap, huwelijk, overlijdens enz. 
 
    Volgens een voorschrift van Jozef II moesten de akten ondertekend worden door de vader en de 
doopheffers en bij een huwelijk door de trouwers en de getuigen. In Meerbeek gebeurde dat vanaf 
1779,  
 
SCHIKKING: 
 
    Dezelfde naam werd dikwijls op verschillende wijzen gespeld, al of niet met lidwoord of voorzetsel. 
De alfabetische rangschikking gebeurde daarom op het hoofdwoord: VERHULST en VANDER 
HULST staan dus bij de H. 
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                                                                     Ekeren 17 december 1991.



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. 

 




