
 
 
TEN GELEIDE BIJ DE PAROCHIEREGISTERS VAN WOLVERTEM (centrum – 
rossem – impde – meusegem) 
 
Deze bewerking is gebaseerd op de kopies van de akten ter beschikking bij de heemkundige 
kring van Londerzeel en Wolvertem (Berla). Tevens werden de gegevens verwerkt van de 
klappers, welke ook een aantal akten hernemen die niet voorkomen in de bundel met 
genoemde kopies en die ook niet voorkomen op de films van de Mormonen maar die wellicht 
terug te vinden zijn in de originele akten, bewaard op het ARA. Wij hopen in een latere versie 
die gegevens te kunnen inlassen. 
 
In vorige publicaties, werden steeds de vier parochies apart weergegeven. Dit heb ik nu 
bewust niet gedaan, omdat al vlug bleek dat de parochianen al eens wisselden van kerk, zeer 
waarschijnlijk ten gevolge van overmacht (pastoor afwezig of ziek, oorlogstroebelen enz.) 
Voor het grensgebied Wolvertem en Londerzeel (Nieuwenrode), zien we trouwens dat vele 
families van kerk wisselden tussen die twee parochies, zodat lezing van beide bewerkingen 
aangeraden wordt voor deze voorouders. 
 
Dan over de vorm,die velen misschien zullen afkeuren… 
 
Onderhavige bewerking werd gedaan met het oog op gemakkelijke opzoekingen en wil 
geenszins in de plaats treden van de originele werken, klappers of parochieregisters. Het is 
dus eerder te zien als een “wegwijzerbestand” voor zij die de weg kwijt zijn… 
De namen werden herleid tot hun grondvorm én tot een huidige veel voorkomende variant. 
De voornamen werden ook herleid tot eenzelfde vorm. 
 
 
Zo gelden volgende vuistregels : 
 

• Van Assche bv. wordt geschreven als Assche,Van 
• Van Der Heyden en Verheyden bv.kan je terugvinden onder Heyden,Ver 
• Claes wordt Claessens 
• Van Hove en Verhoeven zijn allebei terug te vinden onder “hoeven,ver” 
• Jansens wordt Janssens 
• Deckers kan je terugvinden onder Decker,De, Smets onder Smet,De 
• Averals en Haverals zijn beide terug te vinden onder Haverals, voor sommige namen 

kan het ook omgekeerd zijn. 
• Van Zeebroeck kan je terugvinden onder Seghbroeck,van 
• Van Der Perre, Van De Perre, Van Den Perre…, het wordt allemaal Perre, Van De 

 
Dit zijn maar enkele vuistregels. U kan hiervoor ook de file met verwijzingen raadplegen 
(electronische versie). Ik ben er me van bewust dat dit heel wat gefrons zal oproepen, doch 
gelieve in gedachten te houden dat deze parochie aldus onderdeel vormt van een groter geheel 
waarin men eerst kan zoeken om laten in detail (en op de juistgeschreven naam) voor te 
zoeken in de originele bronnen. Ik wil immers vermijden dat men genealogie gaat bedrijven 
van achter een PC – scherm : genealogie bedrijven gaat enkel en alleen op basis van de 
originele akten. 
 



Om enigszins tegemoet te komen aan dit bezwaar, werd de lijst van de doopheffers niet 
omgewerkt, maar geven wij de namen weer in de schrijfwijze waarin ze opgetekend werden. 
 
Namen die niet in de klapper voorkomen maar die uit andere bronnen komen, zijn in italic 
gedrukt (schuin) evenals namen die moeilijk leesbaar zijn in de akten 
 
 
Voor aan- of opmerkingen of verbeteringen, kan je steeds bij ondergetekende terecht 
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