Schepengriffie Kampenhout, register 2434, dd. 5 januari 1766 – 1788.

Vraag vande gemeente aen de inwooners, om almoessen te geven,
aan inwooners wier huijs afgebrand is.
De weduwe Michiel Segers:1766
Wij Pastoor ende Schepenen der prochie ende heerelijcheijt van Campenhout verclaeren ende
attesteren bij dij dese dat op den 28 8ber 1766 ontrent den avont ongeluchighlijck ende
teenemaele is afgebrandt, de hofstede met stallingen, Schuere ende alle andere appendentiën
ende dependentiën diese competerende bij tochte aen de weduwe wijlen Michiel Segers
dewelcke hertrouwt is geweest met Peeter (J)Oostens alle Ingesetenen deser prochie, ende dat
dien brandt soo deftigh toegepacht heeft dat den gemelden (J)Oostens daerinne verbrandts is
met alle hunne mobiliaire Effecten, graenen, bestiaelen ettha behoudelijck een peirdt, ende
eene Koije, die met habiliteijt ende groodt perijckel gevlucht sijn geweest, welck ongeluck de
totaele Ruine der selfs weduwe ende kinderen heeft veroorsaeckt, daeromme bidden ende
versoecken wij alle bermhertighe persoonen de voorschreven weduwe ende kinderen
behulpsaem te wesen met almoessen gelijck wij soo daenige bedroefde voorvallen gewoon
sijn te doen, ordonneren aen onsen greffier hier van te depecheren acte Informa onder onsen
gewoonelijcken dorpd segen actum invergoederinge desen 4e 9bris 1766 ende was
onderteeckent B. Lambilot met paraphe greffier.
___________________________________________________________________________
Francicus van Zeebroeck:1769
Wij Pastoor ende Schepenen der prochie ende heerelijcheijt van Campenhout verclaeren ende
attesteren bij dij dese dat op den 5 Janunarij 1769 ongeluchighlijck ende teenemael is
afgebrandt, het huijs van Franciscus van Zeebroeck gebortigh der stadt Brussel ende als nu
woonachtigh binnen dese prochie Sedert thien a Elf jaeren sijnde van goet gedragh sonder
oijnt iets ter Contrarie ’t hebben gehoort welcken brandt soo danigh heeft toegepackt dat alle
sijne Effecten daer inne sijn verbrandt, welck ongeluck de totaele ruine van den genoemden
van Zeebroeck heeft veroorsaeckt. Daeromme versoecken wij alle bermhertighe persoonen
den gemelden Franciscus van Zeebroeck met almoessen behulpsaem te wesen t’gene wij in
dusdaenige bedroefde voor vallen oock gewoon sijn te doen inteeckenen der waerheijt hebben
wij dese door onsen gesworen greffier doen depecheren, onder onsen gewoonlijcken dorps
seghel den 24 Januarij 1769.
___________________________________________________________________________
Jan de Laeth 1770
Wij Pastoor Meijer ende Schepenen der Prochie ende Heerelijckheijt van Campenhout
verclaeren ende attesteren bij dese dat op den 16 februarij van dese loopende jaere seventhien
hondert seventigh, ontrent ten thien uren voor noen ongeluckighlijck ende teenmael is
afgebrandt het huijs van Jan de Laeth innegesetenen der voorschreven Prochie, sijnde van
goest gedragh sonder oijnt Iets het contrarie hebben gehoort, welcke brandt soodaenigh heeft
toegepackt, dat alle sijne effecten daer inne sijn verbrandt, welcke ongeluck de totale ruine
van den genoemden Jan de Laeth heefft veroorsaeckt, daeromme versoecken wij alle
bermhertighe persoonen, den gemelden Jan de Laeth met almoessen behulpsaem te wesen
‘tgene wij in dusdaenighe bedroefde voorvallen oock gewoon sijn te doen, in teecken der
waerheijdt hebben wij dese onder designature van onsen gesworene Greffier doen
Depecheren onder onsen gewoonlijcken Dorps Seghel, den 8 meert 1770.
Ter ordonantie ettha onderteeckent B. Lambilot Greff.
___________________________________________________________________________

1. Peeter Verboomen: 1776
Alsoo Peeter Verboomen onsen ingesetenen het ongeluck heeft gehadt dat den 23 Januarij
1776 sijn huijs totaliter is afgebrandt ende alles is verbrandt tot zijne koeijbeesten toe, ende
vervolgen niet en heeft behouden, soo ist dat den selven aldus gecomen is tot uijtersten nood
ende armoede waerom ick hem recommanderen aen alle bermhertighe ende goed hertighe
mensschen dat sij den selve soude gelieven op eene christelijcke liefde behulpsaem op dat sij
eenen huijsken ende wooninghe voor sijne vrouwe ende kinderen soude connen becomen. Wij
van onsen kant sullen trachten tebesorghen tot den toecommende oost den noodsaeckelijck
met de noodighe kleederen, niet teghen staende onsen grooten last, vermidts datter noch twee
huijsen van sijne naeste gebueren op den selven dagh ende op diergelijcke maniere sijn
verbrandt.
G. van Nuffel pastor in Campenhout, hac 27 januarij 1776.
2. Peeter Verboomen:1776
Wij Meijer ende Schepenen der parochie ende Heerelijckheijd van Campenhout, onder het
quartier van Brussel, verclaerende ende attesterende soo wij verclaeren ende attesterende bij
ende mits desen als dat er binnen onse parochie op den 23st januarij 1700 ses en tseventig
ontrent een uere naer middag is veroorsaeckt brandt, ende aldaer in assche is gebrandt drij
Cosaerden huijsen/: soo ist dat sekeren persoon Peeter Verboomen staende ten goede naeme
ende faeme ende gebortig van alhier, tot ons is comende, thoonder deser, den welcken in
tollitair is affgebrandt ende geruwineert, aldaer in is verbleven twee hoorne beesten ende alle
sijne bestiaelen effecten, ende hebben den selven Verboomen drij onmondige Cleijn kinderen
in t’leven, ende dagelijckx met Godts gratie noch een is te verwachten, soo versoecken wij
onderschreve aen alle jegewelcke Barmertighe persoonen die van ons ingesetenen ende
omliggende Dorpen Alhier ontrent sijnde, om een Caritaet te doen, ende die Verboomen
behulpsaem te wesen in sijnen noodt, dat hij wederom een huijsken soude kunnen becomen,
om met sijne huijsvrouwe ende kinderen te leven, ende om alsoo aen den coste te connen
geraecken, ende vermits onsen actuelen greffier woonende binnen de Stadt Brussel, alwaer
onsen……………..stuk van akte verdwenen!
___________________________________________________________________________
Maria van Doren weduwe Cornelis Merten. 1779
Wij Meijer ende Schepenen der parochie van Campenhout, Ordonnere soo wij doen bij desen
aen onsen actuelen greffier van Jo Campenhout van te Depecheren ende te verleenen eenen
brandbrieve aen Maria van Doren weduwe van wijlen Cornelis Mertens waer van sij heeft
behouden drij Kinderen ende allen innegesetenen; soo dat sij van ontrent de vier jaeren
geleden haer huijsken inden brand is gebleven ende geheel afgebrand, soo dat de gebuere tot
datum deser de voorschreven weduwe hebben geholpen, ende mits sij den cost voor haere
kinderen noch niet en can winnen, soo soude sij geerne rond gaen om langs dien cant een
ander huijsken te becomen, tot het vragen van een Caritaet aen alle goede bermertighe lieden.
Inteecken der waerheijd hebben desen verleght ende onderteeckend, actum in Campenh.
Desen 18 febr. 1779.
___________________________________________________________________________
Peeter van Horenbeeck ende Joanna Vertonghen. 1788
De ondergeteekenden Meijer ende Schepenen der Parochie ende heerelijkheijd van
Campenhout verclaerende ende Certifiserende soo sij doen ende mits desen, als dat Peeter van
Horenbeeck ende Joanna Vertonghen sijne huijsvrouwe gehuijschende ende innegesetende
van voorschr. Campenhout, Maleur heeft gehad van op den 25 9bris laetsleden ontrent den
noen voor middag afgebrand geworden sijne huijsinge, ende alles daerinne verbleven, de
graene stroot, gedorsen ende ongedorsen, ende andere effecten tot hunder Clerragie incluis,

behouden twee koijen een verken. Hebbende drij cleijne kinders, soo ist dat wij versoeke aen
den greffier deser parochie, van aenden van Horenbeeck te verleenen ende depecheren eenen
behoorlijken brandbrieve, om daer mede te doen sijn Ronde van Dorpe op Dorpe, ende in de
Stede tot vraeginge van eene Almoes, aen alle goede Lieden, In teeken der waerheijd hebben
wij dese Declaratie verleden ende onderteekend, Toirconde ten: Actum Campenhout 6 xbris
1788 ://:
G.E. Wauters Meijer
J. van Steenweghen
F. Verstraeten
J. Schueremans
___________________________________________________________________________

