Heemkring Campenholt Boedel 1687a Bewerking Paul Behets
Rijksarchief Leuven, Schepengriffie Halle‐Vilvoorde nr. 2368
Boedel 1687a Van de Put Elisabeth 27 juli 1687 Kampenhout
Weduwe van Joannes Bijgodt († 1676)
xx 1690 Valentinus De Lathouwer.
† Wilder 1710, oud 66.
D’eerw. vrouwe abdisse van Cortenberge c. Elisabeth Van de Put
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Comparertende den procureur Janssens op den 27 junij 1687 protesterende van sijne expresse
comparitie vanut Mechelen ende gesien hebbende de verbaele de date 10 junij lestleden alwaer de
ged(aagde). frauduleuselijck versoeckt te worden gedient om godtswille om alsoo de vrouwe
aen(leggers)se den moet te doen sincken ende in haere onrechtveerdichijdt voorts te vaeren soo is
hij Janssens om het vs. te verhoeden ende eenichsints tot recuperatie van de oncosten in desen
gedaen ende te doen, te comen versoecken permissie om te moghen doen in arrest nemen alle de
meubelen soo bestiaelen als anderssints mitsgaders omme de selve instantelijck te inventarieren
daertoe autoriserende mits d’absentie van U. E. greffier die U. E. sal gelieven, te meer alsoo daer
perijckel is dat de vs. ged. succumberende lichtelijck alle haere effecten soude versteken gelijck bij
haer voors. versoeck lichtelijck te verstaen is, protesterende tot laste van U. E. in cas van refus om
alsdan op U. E. te verhaelen hetgene men door het refus soude connen te verliesen cum expensis.
Schepenen acoorderen aen den procureur Janssens te mogen doen doen den vs. arreste op sijn
perijckel, authoriserende tot het maecken van inventaris Guilliamme Van Haecht, hunnen meijer,
mits d’absentie des greffiers die op sijne wedercomst aen hem Janssens daervan sal verleenen acte.
Actum ut supra.
Inventaris van alle meubelen ende effecten bevonden ende gearresteert inden huijse van de vs.
weduwe Van de Put.
In den eersten vijff wijnvaten met goet bier
7 amen met een wijnvat met bier bevonden inde kamer
Bedt ende bolster
Een partije gesponnen gaeren
Een kiste met eenigh lijnwaet
Een mollie met een tafel
Een kliijn tafel
Vier stoelen
Een eijsere panne ende een koeckeijser
Ses tenne tellooren ende twee tenne schotel
Eenen tennen mostaert pot
Drij aerde potten ende twee à drij schotels ofte teijlen
Vijff melckteijlen
Eenen stoel
Een tonne saut ende ander winckelgoet
Eenen sach halffvol hop
Inden winckel drij à vier eerde potten
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Een dessel ende een sichel
Een siffte ende eenen koperen kandelaer
Eenen eijseren pot ende eenen eijseren ketel ende eenen hanteemer met eijsere banden
Een hoopken mout
Twee koijen, een swerte ende een roo
Eenen hangel, een branteijser, schup met een sage
Een blockmakers egger
Een haute ballans
Een keve stuijck
Een vercken
Item 40 à 50 stucken gesaecht bert
Een partije van 20 à 30 stuck bert opden koijstal
30 busselen latten
Twee halff tonnen met clijn bier ende drij vierendeelen met clijn bier ende tonne
Een kuijp ende een leegh vierendeel
Twee boterstannen
Twee kopere ketels
Een brauw kuijp
Eenen eerden bierpot
Ses stuijckmannen
Eenen brauwketel
Eenen koelvat
Twee reurlepels
Eenen stoker ende loeter
Eenen bierboom
Een hantsaegh
Een hantbijl
Een onderkuijp
Een partije branthaut
Ontrent de drij à vier wissen branthout
Intrent de vijff à ses hondert mutsaert soo eycken als elsen
Een dachwant gerst ofte daer ontrent
Ontrent een dachwant terff
Noch ontrent drij vierendeel gerst wintergerst wesende, halff gepick ofte afgesneden
Item 6 eycken hopstaken met eenen eester
Een partije van 5 à 6 vooren messe
2 biekorven
Eenen karrewagen
Ontrent 20 bleck eesters liggende opde straet
Aldus bevonden ten huijse van de vs. Elisabeth Van de Put in de presentie van Guilliam Peeters ende
Peeter Puttemans, schepenen. Actum als boven 27 julij 1687.
Guill. V. Haecht
Gillam Peeters
Peeter Puttemans

