Heemkring Campenholt Boedel 1694a Bewerking Paul Behets
Rijksarchief Leuven, Schepengriffie Halle‐Vilvoorde nr. 669 en 634
Boedel 1694a De Ceuster Servaes 1694 Berg
Weduwnaar van Joanna De Custer en van AnnaDe Koninck ( Conincx)
Berg † 13 september 1680 13 7b sepulta e. Joanna De Custer, uxor Servatij De Custer, etat. 34.
Berg † 29 oktober 1693 29 octobris uxor Servatij De Coster.
Berg † 12 januari 1694 obijt uxor 12 januarie Servatius De Keuster.
Duurste voorwerp: eenen roeden rock (9‐0)
Goedkoopste voorwerp: een ijseren hael (0‐10)
Coopen van de meubelkens die gevonden sijn ten huijse van Servaes De Ceuster ende Anna De
Koninck, gehuijsschen waeren als sij leefden, als volght.
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In den iersten twee coijen
Eenen roeden rock met een sweert lijff
Eenen roeden rock
Een slecht beddeken met eenen hoofpelinck
Een kist
Twee ijsere potten
Ses teijlen ende twee zaenpotten met een slecht emerken
Een slechte molie ende een vleesvat met twee blocken
Een ijsere hael
Eenigh stroijelsel met eenigh slecht hoij
Vijfthien draeght houtkens
Het mest liggende in den mestinck

[De rekening van het sterfhuis, bundel 634, is zwaar beschadigd]

… als de selve … gecomen sijnde van … bestialen etc. … van Servaes De Cuester … Coninck,
gehuijsschen als sij leven, volgens de publicque conditien van de vercoopinge daervan sijnde
gepasseert voor de wethouderen van bergh opten – 194, doende de selve voor U. E. die meijer ende
schepenen van berghe voors. als oppermomboirs van de wesen daeronder ressorterende, in guldens
ende stuijvers Brabants gerekent inder manieren hier naer volgende.
Summa summarum beloopt den ontfanck ter somme van 109 gl. 14 st.

