Heemkring Campenholt Boedel 1694d Bewerking Paul Behets
Rijksarchief Leuven, Schepengriffie Halle‐Vilvoorde nr. 569, 604
Boedel 1694d Vercaerel Servaes 12 september 1694 Berg
Man van Maria Kyaerts die weduwe was van Guilliam Verbist.
Berg † 12 september 1693 12 september obijt uxor Servaty Verkaeren.
Berg † 11 september 1694 11 obijt Servatius Verkaeren, occisus ab une milite.
Duurste voorwerp: een cleet soe broeck ende cassack (16‐15)
Goedkoopste voorwerp: twee stoelen (0‐5)
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Den onderges. meijer ende schepenen van Berghe bij Campenhout verclaeren gelijck sij doen midts
desen hoe dat opten elfsten september lestleden alhier gecommen sijn drij droncken soldaeten met
eenen sekeren man met naeme Servaes Vercaerel woonachtich in dese prochie van Berghe voors.,
de welcke sij onder wegen bij accasie hadden gevonden den selven dwingende om hun te brengen bij
die onderges. schepenen van Berghe gelijck oock den voors. Servaes Vercaerel gedaen heeft waerop
den voornomden Servaes Vercaerel stillekens is weghgegaen meijnde naer alle preventie hun daer
mede voldaen te hebben ende den selven een weijnigh wech gegaen sijnde hebben gesien datter
eenen van drije voors. soldaeten heeft geschoeten sonder nochtans te weten dat hij den voors.
Servaes hadde geschoeten ende naerderhandt bevonden van Anna Van Espen, huijsvrouwe van
Peeter Van Doerene dat den voors. Servaes Vercaerel in haeren hoff aldaer den voors. soldaet hadde
gheschoeten is doedt vinden liggen ende instantelijck hebben dieversche persoenen van Bergh
voors. die voors. soldaeten opghevolght tot Campenhout alwaer eenen seriant is bevonden seggende
dat hij hadde te commanderen over dese soldaeten ende heeft den voors. soldaet daetelijck in arrest
genoemen voor ende alleer dat meijer off schepenen dese prochie van Bergh daerbij waeren ende de
selven seriant gevende achte dat hij is dienende onder het regement den cornel Fel met naeme
Thomas Kosten den welcken den voors. soldaet heeft met sijn sester met genoemen naer het
campelement liggende bij Diegem.
Soe heeft den meijer met Peeter Van Doeren ende Jan Verbist, schepenen, gevisietert den voors.
Servaes Vercaerel bevindende dat den selven Servaes is door sijne licham ontrent sijne heert
gheschoeten ende naer meeder informatie soe hebben wij bevonden dat den voors. Servaes
Vercaerel in minste aen hun eggene misdaet en hadde gedaen mits getuyghen der waerhyt te
gheven verhorende hier mede te gestaen.
Yerconde dese onderteckent
Hendrick Van hamme, meijer
Peeter Van Doorne, schepene
Jan Verbist, schepen
Op heden den 27 7bre 1694 compareerden voor meijer ende schepenen der prochie ende
heerelijcheijt van bergh bij Campenhout Cathleijn Loos, huijsvrouw van Danniel Grouwels, out
ontrent eenentseventigh jaeren, ende Sijnken Winnepenninckx, huijsvre. van Geeraert Keldermans,
out ontrent twee envijftigh jaeren, de welcke verclaeren ende affirmeren gelijck sij doen bij dese te
versoecke van Hendrick Van Ham, meijer deser prochie, sonder inductie ofte persuatie van iemand
dan allenelijck in faveur van justitie hoedat sij op den 11de deser maent tot Lelle daer sien commen
hebben drij droncken soldaeten ende met gewelt de porte van het pachthof van de voors. Cathleijn
Loos open geslaeghen ende andere insolentie gedaen ende aldaer gevonden ende par force
medegenomen den persoon Servaes Vercaeren naer de voors. prochie van Bergh alteijt met
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gespannen gewerre ende menichmael hebben de voorn. drij soldaeten dreijgen te schieten soo dat
de voors. Servaes Vercaeren gewilliclijck is mede gegaen. Welcke de voors. deposanten verclaeren
waerachtigh te wesen ende onder eet te affirmeren des noodt ende versocht sijnde. In kennisse der
waerheyt hebben wij dese onderteeckent
Catlijn Loos
Dit is het merck van + Sijncken Winnepennincx
Peter Van Doorne
Jan Verbist
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Op den selven ditto is gecomp)areert voor meijer ende schepenen der prochie ende heerlijckeijt van
Bergh bij Campenhout Anna Van Espen, out ontrent twee en vijftigh jaeren, de welcke verclaert ende
affirmeert gelijck sij doet bij desen sonder inductie ofte persuatie van iemanden dan alleenelijck in
faveur van justitie ten versoecke van Hendrick Van Hamme, meijer deser voors. prochie van Bergh,
hoedat sij heeft vinden doodt liggen in haeren hoff achter de scheure den persoon Servaes
Vercaeren naer dat sij heeft gesien ende gehoordt eenen scheute affgaen van eenen droncken
soldaet die daer met hun drijen inde voors. prochie quaemen waegens ende peerden recla(m)eren
soo dat sij int innecommen den voorn. Servaes Vercaeren bij hun hadde ende midts geene ordre en
conden thoonen aende voors. borgemr. sijn hun de peerden gerefuseert, naer welck refus de voors.
drij soldaeten sijn vertrocken naer ’t voors. Campenhout ende naer dat de voors. drij soldaeten
vertrocken waeren ende den voorn. Servaes Vercaeren doorschoten hadden soo heeft sij deposente
aenden heere pastoor ende meer andere gemeentenaeren der voors. prochie van Bergh geseijt ende
bekent gemaeckt dat den voornempden Servaes Vercaeren in haeren hoff was doodt liggende. In
tecken der waerheijt hebbe dese onderteeckent.
Anna Van Espen
Peeter Van Doorne
Jan Verbist

Op heden den 11 7ber 1694 soe heeft den meijer van Bergh bij Campenout hem getransportert
beneffens Jacus Van Steenweegen den jongen, Jan Verbist ende Peeter Van Doerene, respectieven
meijer ende schepenen deser prochie van Bergh voors,. ten huijsevan Peeter Van Doerene alwaer is
bevonden inden hooff Servaes vercaerel morts dooedt geschoeten van eenen soldaet vande
company jonckheer onder het regement de Tel volgens het verclaeren vanden seriant Tomaes
Kosten den welcken den voors. soldaet heeft in arrest ende hebben den voors. Servaes Vercaerel
gevieetert dat hij is door ende door sijne lichaem geschoeten van op off uyt die slincke sijede ontrent
sijne hert. Dienvolgende soe is de voors. meijer in sijnder office met informatie hoe ende vuijt wat
cracht den voors. soldaet heeft den vornomden servaes Vercaerel soe mordadigh vermort ende bij
proviesie alle sijne meubeleere effecten in arrest genoemen tot tertijdt ende wijlen informatie sal
voltrocken weesen om etc.
Opden XII 7ber 1694 soe heeft den meijer van die voors. prochie beneffens die voors. schepenen
hem getransportert ten huijse vanden voors. Servaes Vercaerel ende aldaer viese gehouden van alle
tghene aldaer is bevonden dat is te weeten:
‐ Twee kuij ende een rint
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Eenigh stroe van cooren ende bockwij
Ende boemen met eenighe stoelen, taefel ende bancke
Hael, eenen eijseren poet met een eghe, clijne meubelen
Ende inde cappelle van Lille gevlucht veul tonnen enighe boekwij ongecon. met een
bedde met een cuijp
Ende noch eene kiest inde kercke van Bergh met veul eijserwerck ende cleeren gevult

Conditien ende voorwaerden daerop dat de momboirs van de achtergelaeten weesen van wijlen
Servaes Vercarel ende Maijken Kaijaerts, gehuijsschen waeren als sij leeffden, ten overstaen van die
meijer ende schepenen van Berghe publicquelijcken doen vercoopen alle alsulcke meubelen,
bestialen, graenen ende andersints als bij de doode ende afflijvicheijt van de selve aen hun sijn
toebehoorende. Ende dat inder formen, vuegen ende manieren hiernaer vologende.
1‐6
0‐12
0‐8
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0‐14
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Caerel Ermans
Gillam Vercaerel
Jan Mockx
Daenel Grouwels
Peeter Van Doerne
Peeter Vercaerel
Peeter Vercaerel
Gillam Vercaerel
den selven
Caerel Ermans
Peeter Vercaerel
Peeter Vercaerel
Gillam Vercaerel
Jan Lockx
Dierick Peeters
Gillam Peeters
Gillam Vercaerel
Peeter Vercaerel
Henderick De Coster
Adriaen Paeps
Peeter Vercaerel
Servaes Peeters
Peeter Vercaerel
Gillam Vercaerel
Servaes Ottermans
Peeter Vercaerel
Daenel Grouwels
Aert Van Doerne
Servaes Ottermans
Louis Jansens
Geeraet Keldermans
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In den iersten eenen eijseren poet
Noch een eijser poet
Eenen stijnen poet
Een boeterschoetel met eenege potten
Eenen eemer
Een tangh met eenen reuster
Een cuijp met dieversche huijsraet
Eenen eemer
Eenen greep met een panne
Een boetervat
Een ockx met eenen mesthack
Een kuijp met eenen stijnen poet
Een fesieck
Een schappruij
Alnoch een bedt
Noch een fersieck
Alnoch een swert lijff
Een mulle
Een manne met eenen sack met romse boenen
Eenen stoel met een cuijp
Eenen eijseren keetel
Eenen stoel met twee eijsers ende eenen bol
Een cuijp met bockwij
Een torffschup met een rij
Dieversche haemers ende picken
Een cuijp
Eenen poet met een pint
Een taeffel
Noch een taefel
Een commeken met een schoetel
Twee tinne schoetels
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Twee stoelen
0‐5
Jan Locx
Een taefel
1‐0
Jan Mockx
Een kist
2‐2
Peeternelle Van Hamme
Alnoch twee tonnen
3‐1
Gillam Van Humbeeck
Alnoch twee leeghe tonne
3‐1
Gillam Van Humbeeck
Alnoch twee tonne
1‐2
den selven
Alnoch twee tonnen
3‐1
den selven
Alnoch twee tonnen
2‐4
den selven
Alnoch twee tonnen
2‐8
Daenel Grouwels
Eenen hael
0‐6
Peter Vercaerel
Twee bancken met alle drie wijnbesen aen het huijs
0‐5
Jan Mocx
Een branteijser
0‐16 Ammerijns Corbels
Noch een tonne
1‐6
Henderik Van Hamme, meijer
Noch een vat met boekwije
1‐10 Peeter Vercaerel
Een vael kuij
30‐0 Jan Mocx
Een riendt met roet haer
25‐0 Jan Mockx
Noch een rooij kuij
42‐10 Peeter Vercaerel
Allen het cooren, stroe met den hoep aff te tellen, den hoep is vercocht voor 0‐9 Jacus Diericx
Is overgetled door die mombaerts 8‐10 voor achttien hoepen 8‐10
Acht melck teijlen
0‐11 Peeter Vercaerel
Alle die bockwije soe gepickt als noch te picken
3‐18 Jan Verbist
Allen die eerten soe gepickt ende ongepickt
15‐10 Aert Van Doerene
Alle die boenen aldernaest Lille met die coolen met die staecken 3‐5 Marie Schoevaerts
Alnoch eenege ronse boonen op ander sij van het huijs
1‐0
die selve
Alnoch eenege eerten met eenigh bockwij strooij
1‐6
Peeter Vercarel
Het mest met die assen
4‐5
Marie Schoevaerts
Eenigh strooij op casteel
0‐8
Geeraet Keldermans
Een partij woortelen aen die Tisselbemden
1‐2
Geeraet Keldermans
Acht schieteijsers
4‐15 Gillam Van Humbeck
Item savijse
1‐11 Peeter Vercaerel
Een swert lijff
1‐0
Jan Monycx
Een cleet soe broeck ende kassack
16‐15 Jan Monijcx
Noch een kiest
2‐5
Gillam Verbist
Een snijmes met eenege ander gereetschap
1‐7
Peeter Vercaerel
Alnoch een coffer met ander geretschap
1‐4
Daenel Grouwels
Allen die bockweij met een lovens halster te meten, die in de kercke heeft gevlucht geweest, ende
door die mombaerts overgemet is bevonden ses halsters
4‐14
Item een partij in eenen sack cooren
6‐5
Jan Monycx
Een partij torff vuytgedraeghen opden oudenhuijs
6‐6
Gillam Vercarel
Een partij toerff alsoe deselve noch int broeck is liggende
6‐1
Jan Monycx
Item die condietie is aenbesteet te ontfangen ende in te voederen par raete van thondert vier gl.
voor tantiesma aen Daenel Grouwels mits reckeninge te doene ende in alles te voldoen een ses
wecken naer den valdach inde deselve vermelt daervoor is borghe ghebleeven Jan Verbist.
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Aldus vercocht met behorlijcke oproepen ende stocksmach vanden voors. meijer ten overstaen
vande voors. schepen die dese hebben onderteckent als is blijckende inde executorie ind dese
vermelt ten daeghen, jaeren voors.
Hendrick Van Hamme
Peeter Van Doorne
Jan Verbist
Adriaen Schoevaers
Jaques Van Steenwegen

he
C em
AM k
r
PE ing
N
H
O
LT

Totale waarde: 184 gulden.

