Heemkring Campenholt Boedel 1675c Bewerking Paul Behets
Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen, Oud parochiearchief Kampenhout
Boedel 1675c Nicolai Petrus (Peter Claes) 22 december 1675 Kampenhout
Vermoedelijk ° Kampenhout 15 oktober 1610 als zoon van Daniel Claes en Catharina Van Espen.
Volgens zijn testament had hij volgende broers en zusters: Daniel (x Anna Van Velthem), Jan (x
Catharina Verhuijcht), Cathelijne (x Jan Crijtsaerts), Merten, Hendrik (priester), Joanna (x Pauwel Van
Hamme).
Pastoor van Kampenhout 1636‐1675.1
Kampenhout † 6 juni 1653 Anno dni 1653 die 6 junij obijt dominus ac magister Henricus Nicolai STBF
huius ecclie pastorus frater, anno etatis sue circiter 29.
Kampenhout † 24 maart 1660 24 martij obijt Joannes Claes, frater D. pastoris, etatis sue 48
annorum.
Kampenhout † 30 november 1675 (f° 6) Anno dni 1675 in festo S. Andrea obijt R. Dnus Petrus Nicolai,
pastor in Campenhout.
Hij wenste begraven te worden in het hoogkoor van de kerk van Kampenhout, voor het hoofdaltaar,
en schonk 500 gl. aan de kerk om een remonstrans te maken.
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Inventaris van de meubele goederen ende geldt, bevonden in diversche plaetsen binnen de stadt van
Mechelen, gecompeteert hebbende wijlen den eerw. heere Petrus Nicolaij, pastor in Campenhout als
hij leeffde, ende andere persoonen als hier naer vologht. Ende is desen inventaris genomen ten
versoecke ende bijsijn van heer ende meester Petrus Nicolai, advocaet in den Raede van Brabant, sr.
Guilliam Van Haecht ende Daniel Claes als executeurs ende testamenteurs van den testamente van
den voornoemden wijlen heere pastoor.
Actum desen twee en twintichsten decembris 1675 oock present den eerw. heere prior van
Hanswijck, Rombout Smets ende mij ondergeschreven openbaer notaris tot Mechelen residerende.
Ierst int clooster van Hanswijck

Inden eersten is aldaer in eene camer bevonden eene witte weeckhoute kiste daerinne bevonden
sijn sesendertich tenne schotelen, soo groote als cleijne.
Item noch vierentwintich cleijnder.
Item in eene andere camer sijn bevonden in eene herthouten kiste acht silvere lepels, thien
fricquetten, eenen silveren mostaertpot met een lepelken, alles met het teecken van den
voornoempden heere pastoor.
Item een silveren soutvat, oock geteeckent als vore.
Item eenen swerten sack met ses cleijne sacxkens daerinne met geldt, toebehoorende diversche
persoonen volgens de brieffkens daerop sijnde.
Item eene violonce.
Item drije stucken gebleijct lijnwaert ende eenich kercken dingen te weten silvere remonstrantie,
cop, casuijvel ende anderssints, de kercke van Campenhout toebehorende.
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In eene andere herthouten kiste sijn bevonden elff ammelaeckens, sessendertich hempden, een paer
lijnwate caussen, twee en twintich hantdoecken.
Item twee cleijne ammelaeckens ende twee servetten.
Item noch acht ammelaeckens, vierthien paer slaeplaeckens, vierthien fluwijnen.
Item eenen witten dwaeldoeck, twee slaepmutsen, vier neusdoecken, sesse paer handtschoenen.
Item een grauw sacxken met negenhondert guldens in ducatons daer inne.
Eenen sack met drije cleijne sacxkens met gelt daerinne toebehoorende Anna ende Maria Claes,
volgens de notitien alles inde lestgenoemde kiste.
Item in deselve kiste is alnoch bevonden een sacxken met de naervolgende specien van goudt
daerinne. Te weten tweehondert ende eenen souverainen, item hondert vierenveertich halff
souvereijnen, vijffentwintich setelaers, sessendertich Jacobussen waeronder twee sijn die eenen
gulden maer doen. Item sessentsestich dobbel ducaten ende twee vierdobbel ducaten. Item vier
roosenobels. Item twee en dertich pistolen, twelff dobbel ende drije vierdobbel pistolen.
Item alnoch drijhondert tsestich guldens in silveren geldt die bij de executeurs sijn ingetrocken om de
schuldt te betaelen.
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Item ten huijse de Munte aen d’ijsere leine binnen Mechelen
Is gevonden eenen sack daerinne sijn:
Ierst een sacxken gestreept met sesentwintich ponden grooten in ducatons ende patacons
Item een leiren sacxken daerinne bevonden sijn acht sacxkens met geldt toebehoorende de
persoonen volgens de notitien daerop staende.
Item noch twee sacxkens met geldt oock toebehoorende de persoonen volgens de notitie daerop
staende.
Item is in den voorn. sack alnoch bevonden hondert dertich patacons daeronder begrepen ses halve.
Item hondert ducatons waeronder begrepen ses halve.
Item achthien ponden soo in schellinghen als dobbel schellingen dewelcke sijn ingetrocken bij de
voornoemde executeurs om daermede te betalen die schulden. Actum ter presentie als vore
behoudens den eerw. heere prior voornt.
Opden 23 decemb. 1675 soo sijnder bevonden ten huijse vanden heere raedt De Monceau binnen
Mechelen de naervolgende specien van geldt etc. ter presentie van de voorn. executeurs Rombout
Smets ende mr. Peeter Cobbaert beneffens mij notaris.
Ierst eene weeckhoute kiste op eene bovencamer is bevonden eenen sack met duijsens patacons in
specie daerinne.
Item noch eenen sack met vijffhondert ende twintich ducatons in specie.
Item noch gelijcken sack met 520 ducatons in specie.
Item eene silvere trome oft tantkeuter, oorlepel etc.
Quod attestor, A. Van Tongelen.

Inden Naeme ons heeren Amen
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Bijden inhauden van desen tegenwoordigen openbaeren instrumente sij cont ende kennel. eenen
iegelijcken die dese tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen dat op heden dathe deser
voor mij notaris ende die getuigen naergenoempt comen ende gecompareert is in propre persoone
hr. ende meester Petrus Nicolai, pastoor van Campenhout, wel gesont van lichaem, sijne memorie
ende verstandt wel machtigh wesende ende gebruijckende, gaende ende staende, ghelijck dat mij
notario ende getuijghen is gebleken, die welcke overdenckende die broosheijt der menschelijcke
natuere ende datter niet sekerder en is dan die doodt ende niet onsekerder dan die ure desselfs, niet
willende van deser wereldt scheijden sonder eerst ende vooral gedisponeert te hebben van sijne
tijtelijcke goederen aen hem bij Godt almachtich verleent op deser wereldt, heeft bij forme van
testament gedisponeert soo ende ghelijck hier naer is volgende, willende dat tselve sal effect
sorteren naer sijne doodt ende afflijvigheijt …

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

In den eersten heeft hij heere testateur sijne siele soo wanneer die bij den wille Goidts vuijt sijnen
lichaem scheijden sal bevolen aen Godt almachtich sijnen schepper ende saelighmaecker, Maria sijne
gebenedijde moeder ende allen den hemelschen geselschappe, ende sijn doodt lichaem ter
gewijdder aerde in den hoogen choor der prochiekercke van Campenhout voor den hooghen autaer
met eene eerelijcke begraeffenisse.
Item begeert dat tot lafenisse sijnder siele terstont naer sijne doodt sullen gecellebreert worden
twee duijsent missen.
Item laet ende maeckt aen de kercke van Campenhaut die somme van vijffhondert guldens eens
begerende dat met die selve penningen sal gemaeckt worden eene silvere remonstrantie ter eeren
van het alderhooghweerdichste ende alderheijlighste sacrament des autaers vande selve forme
gelijck tegenwoordich is in de prochiekercke van Sinte Peeters binnen Mechelen.
Item laet ende maeckt aen de huijsarmen van Campenhout gelijcke vijfhondert guldens begeerende
dat jaerelijcx op den palmensondagh naer de hooghmisse ten eeuwighen daeghe sal vuijtgereijckt
worden neghen molevaeten terwe gebacken broode aende huijsarmen voorschreven ende oock van
geleijcken opden h. paesdagh neghen molevaeten terwe gebacken broodt.
Item laet ende maeckt voor sijn jaergeteijt XXX stuijvers sjaers, begerende dat sijne successeurs ten
tijde wesende sullen jaerelijcx doen op sijnen sterffdagh voor sijne siele het officium defunctorum
met eene gesonge misse ende ’t geluijdt der clocken.
Ende comende ter dispositie van sijne tijtelijcke goederen hem op deser werelt verleent, eerst soo
laet ende maeckt hij aen Martijncken Jansis ionghedochter tegenwoordelijck bij hem woonende voor
haeren langhduerighen ende eerlijcken getrauwen dienst die sij heeft bewesen aen hem in diversche
groote swaere sieckten ende oock aen sijnen broeder heer Henricus Nicolai, Jan Claes ende sijne
huijsvrouwe, ende Margriete Mommaerts sijne grootmoedere, de tochte van alle sijne goederen
ende renten bij hem vercreghen om de selve bij haer te genieten ende te gebruijcken haer leeffdagh
lanck soo lanck sij ongehout blijft ende haer eerelijck draeght voorder oft anders niet. Ende naer
haere dood sullen die voorschreve renten ende goederen staeckgeweijs gedeijlt worden onder sijne
erffgenaemen.
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Item laet ende maeckt aende selve Martijncken Jansis een swerte ledicant met het groen geblomt
nieuw behangsel gecocht in maio 1672 met het bedde bij hem gecocht nu onlanckx van wijlen sr.
Petrus de Bourrije met den hooppelinck, oorcussens, sargie ende sijne toebehoirten. Item drije paer
slaeppelaeckens, drije flouweijnen, twee dosijnen van de beste servetten, ses ammelaeckens, een
dosijn tinne telloiren, acht tinne schotels elck van drij pont, ses hantdoecken met desen last ende
conditie dat alle het residium van deselve meubels als achtergelaeten gelde naer haere doodt sal
succederen op Anneken ende Marieken Claes, kinderen wijlen Jan Claes ende Cattlijn Verhuijcht.
Item laet ende maeckt aen Anneken ende Marieken Claes bijde Jansdochteren een swerte ledicant
ende ieder een scribaen staende in sijne slaepcamer ende ieder ses rooije spaenscheleire stoelen.
Item laet ende maeckt aen Danieel Claes sijnen broeder sekeren bempt genoempt Leukensbempt,
gelegen inde prochie van Nederhockezele, groot ontrent drije dachmaelen.
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Item laet ende maeckt aenden heere advocaet Petrus Nicolai alle sijne boecken die hij
tegenwoordich is hebbende op conditie hij egeen kindt ofte kinderen en was achterlaetende alsdan
sullen succederen op sijne naeste vrienden.
Item laet ende maeckt aen Joanna Claes sijne sustere gehaut met Pauwels Van Hamme drij guldens
eens.
Item laet ende maeckt aen Rombout Smits voor een rouwcleet vijffentwintich guldens eens.
Item laet ende maeckt aen Anneken Peeters, tegenwoordich woonende in het Collegie van Daele tot
Loven voor een rouwcleedt vijffentwintich guldens eens.
Item laet ende maeckt aen sijns broeders ende susters kinderen ende henlieden kinderen daer hij
peter aff is ende egeene memorie oft gedenckenisse en hebben gehadt, ieder twelff guldens eens.
Item laet ende maeckt aen sijnen broeder Merten Claes sijnen besten swerten mantel ende hoedt.
Item laet ende maeckt aenden heer advocaet P. Nicolai sekere schilderije genoempt ‘den noot goidts’
op conditie ende last hij egeen kindt oft kinderen en was achterlaetende alsdan sal succederen op
sijne naeste vrienden.
Item aengaende alle sijne resterende soo haeffelijcke als erffelijcke goeden ende patrimoniën
diewelcke oock hem sijn geassigneert als hij wirde gepromoveert tot den priesterlijcken staedt,
consisterende in landen, renten ende generaelijck allen hetghene hij tegenwoordich is hebbende,
waerover hij heeft macht, ende allen het ghene hij noch sal comen te vercrijghen ende alle tghene hij
achterlaeten sal naer sijne doodt, soo meubel als immeubel, haeve ende erffve, actien ende crediten
egeene vuijtgescheijden, vuijtgenomen die voorschreve legaeten eerst voldaen sijnde, heeft alle
deselve gelaeten ende gemaeckt, laet ende maeckt midts desen aen sijne broeders ende susters
ende kinderen Jan Claes ende Cattlijn Verhuijght ende kinderen Jan Crijtsaerts ende Cattlijn Claes.
Te weten:
 Voor de eerste staeck: Daniel Claes x Anna Van Velthem

Heemkring Campenholt Boedel 1675c Bewerking Paul Behets
Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen, Oud parochiearchief Kampenhout





Voor de tweede staeck: [kinderen Jan Claes – Catharina Verhuijcht]
o Petrus Nicolai, licentiaet in bijde rechten
o Cattlijn Claes, gehaudt met Guilliam Van Velthem
o Lijsabeth Claes, gehaudt met Guilliam Van Haeght
o Anneken Claes, jonge dochtere
o Marieken Claes, oock jongedochter
Voor den derden staeck: Anna Claes gehaudt met Peeter De Vadder
Voor den vierden staeck: [kinderen Jan Crijtsaerts – Cattlijn Claes]
o Peeter Crijtsaerts gehaudt met N. Bosch
o Jan Crijtsaerts, jonghman
o Danieel Crijtsaerts, jonghman
o Joos Crijtsaerts, jonghman
o Pauwel Crijtsaerts, jonghman
o Cattlijn Crijtsaerts, jonghe dochter
o Magriet Crijtsaerts gehoudt met Merten N.

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

Deselve sijne broeders ende susters ende kinderen Jan Claes ende Cattlijn Verhuijcht ende kinderen
Jan Crijtsaerts ende Cattlijn Claes, noemende ende instituerende midts desen sijne universele
erffgenaemen om alle sijne goederen staeckgewijse gepaert ende gedeijlt te worden onder
henlieden op den last dat deselve sijne erffgenaemen sullen geven aenden arsbisschop van
Mechelen off aen sijne geestelijcke oversten eene recognitie van drije guldens eens ende aen Merten
Claes sijnen broedere soo langh hij leeft vijftigh gulden sjaers.
Eijndende hiermede etc. Stellende ende verkiesende tot tvolbrenghen van desen sijnen vuijttersten
wille off testament heer ende meester Joannes Van Hasten, proviseur opt huijs van List, den heer
licentiaet P. Nicolai, p. in den Souvereijnen Raedt van Brabant ende Danieel Claes, sijnen broeder,
biddende dieselve dat sij desen last sullen gelieven te aenveerden.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven den vijfthiensten julij 1672 …

