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Regesten op de Kampenhoutse akten uit de Leuvense 
schepenbank (via Itinera Nova) 
 

         Christine Savat 
 
INLEIDING 
 
De stad Leuven bewaart in haar archief een unieke reeks van meer dan 1100 schepenregisters die 
aanvangt in 1362. Door middel van het project ‘Itinera Nova’ worden deze registers door 
vrijwilligers ingescand en online geplaatst. Ze kunnen nu door iedereen, van thuis uit, bestudeerd en 
ontcijferd worden.  
 
De Leuvense schepenbank werkte niet alleen als plaatselijk rechtsorgaan voor de stedelingen, ze 
deed ook dienst als hoofdbank voor het omringende platteland. De dorpelingen konden bijvoorbeeld 
in beroep gaan bij de hoofdbank van Leuven als ze het niet eens waren met een vonnis van de eigen 
dorpsschepenbank. Ook pachtcontracten of overdrachten van goed konden gebeuren voor de bank 
van Leuven, al was het maar om de pontpenningen (plaatselijke registratietaks) in eigen dorp te 
ontwijken. Dan werd er geen annotatie gemaakt in de dorpsregisters. 
 
We zijn dan ook nog niet uitgepraat wanneer we een dorpsarchief hebben uitgevlooid. Een 
reusachtig volume Leuvens stedelijk archief (naast diverse andere bronnen zoals kloosterarchieven) 
herbergt nog een schat aan gegevens over de omliggende dorpen. Omdat het geen zin heeft dat 
iedereen steeds weer naar hetzelfde zoekt stellen we de gegevens van Kampenhout ter beschikking. 
Het spreek voor zichzelf dat het aangewezen blijft om de originele akte te raadplegen daar onze 
regesten geen volledige transcripties zijn.   
 
BRONNEN 
 
Stadsarchief Leuven, Schepenregisters. 
Schrijfkamer 1: nummers 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7471, 7473, 7479, 7480, 7481, 7482, 
7484, 7485, 7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491. 
Schrijfkamer 2: nummers 7859, 7860, 7861, 7862, 7863. 
 
WOORDVERKLARING 
 
Annotatie: verklarende aantekening. 
 
Bunder: oppervlaktemaat. 
1 bunder = 4 dagwand = 100 roeden. 
 
Commoror: zich ophouden, vertoeven. 
 
Compareren: verschijnen voor. 
 
Competeren: bezitten. 
 
Dagmaal: oppervlaktemaat. 
Vier dagmaal vormen een bunder. 
 
Emanciperen: meerderjarig verklaren (uyt den brode doen). 
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Goedenis: de wettelijke overdracht van een goed met registratie in de schepenregisters.  
Deze registratie gebeurde aan de hand van de notarisakte waarin de koop beschreven stond. Tussen 
de datum van de notarisakte en de datum van de goedenis kunnen meerdere jaren liggen omdat de 
registratie pas gebeurde wanneer de koopsom volledig was afbetaald.  
De notarisakte bevat een verbintenis tussen twee partijen onderling (koper en verkoper). 
De goedenisbrief bevat de verbintenis tussen de nieuwe eigenaar en het dorpsbestuur (schepenbank) 
dat de eigendomsrechten van de koper wettigt (garandeert) en waarbij de vorige eigenaar afstand 
doet van alle rechten en verklaart voldaan te zijn van de koopsom. 
 
Gulden: munteenheid.  
Een gulden is 20 stuiver. 
 
Momboir: voogd. 
 
Nomine: namens. 
 
Procuratie: volmacht. 
 
Propriëteit: eigendomsrecht. Dit komt meestal toe aan de kinderen terwijl de overlevende ouder ‘de 
tochte’ (vruchtgebruik) bezit. 
 
Quondam: wijlen (zaliger). 
 
Regenoot: aanpalend perceel van een verkocht goed. 
De regenoten worden beschreven met de ligging Noord, Oost, Zuid, West of 1e, 2e, 3e, 4e. 
 
Rentebrief: schuldbekentenis waarin het geleende geld wordt uitgedrukt door de vermelding van de 
intrest. Een rente van jaarlijks 25 gulden betekent dat men jaarlijks 25 gulden intrest betaalt 
(meestal tegen de penning 16). Het geleende kapitaal bedraagt dan 400 gulden. Schuldbrieven 
konden ook doorverkocht worden voor de schepenbank (met goedenis) of vererfd in de familie. 
 
Roede: oppervlaktemaat. 
Honderd roeden vormen een bunder. 
 
Stuiver: munteenheid.  
Twintig stuivers vormen een gulden. 
 
Tochte: vruchtgebruik. Dit komt meestal toe aan de overlevende ouder terwijl de kinderen de 
‘propiëteit’ (eigendomsrecht) bezitten. 
 
REGESTEN 
 
SAL 7464 fo 359v: 23 okt 1570] 
Jan Crabbeel, sone Steven, woonende tot Campenhout; Peeter Van Espent, sone Jans, woonende te 
Bergh; Gielis De Keijser, sone Willems, woonende te Neerockerzeel; hebben gelooft tot behoef van 
de erfgenamen van Peeter Van Wachelghem te betalen ter cause van de coop van eijcken. 
 
SAL 7464 fo 117v: 11 dec 1570 
Heynrick Bijls, woonende te Buecken onder Velthem, heeft in pachtinge genomen van Jan De 
Rijcke in den naem van joufrouw Elisabeth Ingels: een half bunder land gelegen opt Hooghvelt 
onder Velthem. 
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SAL 7464 fo 183: 5 mrt 1571 
Henrick Wants sone wijlen Henricx, woonende te Perk bij Elewijt, is schuldig aen Servaes 
Servracnx, sone wijlen Symoens, woonende te Berghe bij Campenhout: een rente. 
 
SAL 7464 fo 261v: 7 mei 1571 
Christina ‘s Conincx x Christiaen Ymbrechts, woonende tot Campenhout, heeft opgedragen drij 
vierendeel eijgen goet gelegen onder Campenhout voorschreven opt Ruijsbeke velt, aen Jan 
Vandenborre, sone wijlen Joos, x Margriete Marien, woonende te Wespelaer. 
 
SAL 7465 fo 282v: 23 mei 1572 
Jan Vanderhulst, sone wijlen Huijbrechts; Jan Vandermeeren, sone wijlen Amants; ende Jan Van 
Etterbeke, sone wijlen Machiels; woonende respectieve te Thieldonck, Winxele ende Campenhout; 
hebben in hueringe genomen tegen mr Willem Edelheer circa vijf boenderen ende een dagmael 
maijbempt, gelegen int Schoubroeck tot Haecht. 
 
SAL 7466 fo 6v: 5 jul 1572 
Jan De Coster, sone wijlen Jans; Andries Imbrechts, zone wijlen Jans; beide woonende onder 
Campenhout. Jan Imbrechts, sone des voorschreven Andries, woonende onder Wespelaer, ende Jan 
Vander Meeren, woonende onder Winxele; hebben gelooft Philips Van Haecht als gemachtigt des 
godshuijs van St. Geertruyen binnen Loven te voldoen alle sulcke pachtinge bij wijlen Jan De 
Coster voor schepenen van Loven dd 15 mei 1568 aenveerd. 
 
SAL 7467 fo 297v: 22 jan 1574 
Mr Henrick Gijsens als rentmeester van joufrouw Anna ’s Keijsers, weduwe Peter Van Hamme, 
heeft in pachtinge uitgegeven Aerden Van Halle, sone Henricx, x Johanna Van der Vorst: haeren 
winhof gelegen in Neerockersele. 
 
SAL 7468 fo 384v: 15 dec 1574 
Joufr Maria Van Couwenhoven alias Vander Goes, dochter wijlen Jans, woonende binnen dese stadt, 
bekent dat Lucas Van Couwenhoven, broeder der voorschreve comparante, hadde vercocht aen 
Lambrecht Ghens woonende te Bucken: een stuck bosch groot ses dagmael, gelegen tot Buken 
tussen Gielis Willems ende doctoor Pauwel Roels ... Soo heeft de voorschreve joufr Marie Van 
Couwenhoven verobligeert zeker erfrente staende op tvierdeel  van seker pachthof, gelegen tot 
Holsbeke, toebehorende de kinderen der voors Lucas. 
 
SAL 7859 fo 205v: 31 dec 1574 
Mr Peeter Vekemans, secretaris deser stadt, heeft ter erfchijnse uitgegeven Christiaen Ymbrechts, 
sone wijlen Andries, x Cathelijn Vande Kerckhove: de goeden naerbeschreven gelegen onder 
Campenhout. Eerst huijs en hof … 
 
SAL 7859 fo 297: 9 mrt 1575 
Johannes Vander Zijpe filius quondam Jeronimo comorans apud Bucken is schuldig aen Henricus 
Van Bullestraeten een rente. 
[Jan Van der Zijpe, zoon van wijlen Jeroen, inwoner van Buken …] 
 
SAL 7859 fo 359: 16 apr 1575 
Joh. Smeets comorans apud Bucken emancipavit Gerardum, Joh. et Elisabetham suos liberos. 
[Jan Smets, inwoner van Buken heeft zijn kinderen Geert, Jan en Elisabeth geëmancipeerd] 
 
SAL 7469 fo 272v: 19 dec 1575 
Mr Jan Lammens, geconstitueert bij Margriete Bloems, eertijden weduwe Willem Verheughen ende 
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nutertijd weduwe Jans wijlen Vleskens, voor heur tocht. Geraert Verheughen en Jan Van Halle als 
momboirs van Maijken Van Halle, dochter Claes Van Halle en wijlen Marie Verheugen, dochter 
wijlen des voorschrevens Willem Verheugen ende de voorschreven Margriete bloems; voor de 
bancke van Campenhout. Ook geconstitueert bij Lijsken x Jans Vanderveken ende Jozijne Vleskens 
x Aert Van Beethoven, gesusteren, dochteren des voorschreven Jans Vleskens x Margriete Bloems. 
Hebben opgedragen die hellicht van een stuck lants, eijgen goet ende leengoet, gelegen onder die 
prochie van Baerthem ter Buecken, aen Jan Van Winge, sone wijlen Aerts, tot behoef van Jan Van 
Winge (bij hem behouden van Marie Verheughen) ende Jakop Van Winge, (bij hem behouden van 
Marie Van Overbeke), zijn kinderen. 
 
SAL 7860 fo 163v: 3 jan 1576 
Stephanus Verstraeten fs quondam Johs, commorans apud Neerockerzeel, de debe Christophoro 
Gijselinckx een rente. 
 
SAL 7860 fo 169: 9 jan 1576 
Christoffel Van Espen, priester, heeft gelooft Jheroen Mudier, doctor in de rechten, ende Steven De 
Coninck: op te leggen en heeft opgedragen een hofstadt gelegen tot Campenhout aen Jan Peeters tot 
behoef van voornoemde Jheroen ende Steven respective. 
 
SAL 7469 fo 337: 28 jan 1576 
Margriete Boets x Peeter Rogge heeft opgedragen twee boenderen een half dagmael lants gelegen 
onder Campenhout, ter plaetse geheeten ‘t Heylen roth. Ende daerinne is gerecht joufr Cecilie Van 
Brecht weduwe Jan De Laistre. 
 
SAL 7469 fo 373v: 13 feb 1576 
Jan Moermans, sone wijlen Jans; Jan Moermans, Ingelbert Moermans, Claes Van Werchter ende 
Cornelis Verpaelt als momboirs van Anthonis, Barbele en Geertruyt Moermans, alle kinderen des 
voorschreve Jans en Digne Leemans, alle woonende te Campenhout; zijn schuldig aen Machiel 
Palsers x Margriete Hazaerts, woonende te Campenhout: een rente. 
 
SAL 7860 fo 217: 15 feb 1576 
Jan Stroobants, woonende tot Campenhout, heeft gelooft Goerden Verelst, woonende tot Thieldonck: 
een rente. 
 
SAL 7860 fo 279: 10 apr 1576 
Jakop Verboemen, sone wijlen Henrick, woonende tot Berchem bij Campenhout. Willem 
Verheugden, sone wijlen Jans, woonende te Campenhout. Zijn schuldig aen Cosmas Luijten: een 
rente. 
 
SAL 7860 fo 332: 14 mei 1576 
Adriaen Verzijp, zone Stevens, woonende onder Campenhout, heeft opgedragen alle zijn recht, actie 
en deel hem competerende in de goeden naerbeschreven gelegen onder Campenhout. Te weten ierst 
zijn huijs en hof geheeten ’t Schijlthove; item noch een dagmael lants gelegen opt Hooghvelt, 
regenotende Denijs Stroobants. Den voornoemde Adriaen verstorven van Thomas De Becker x 
Anna Vandeputte, zijn grootvader ende grootmoeder, aen Laureijs De Becker sone wijlen Thomas. 
 
SAL 7861 fo 94v: sep 1576 
Paulus Gans, filius quondam Johannis et Andreas Stroobants filius quondam Dionisij; ambo 
comorans apud Campenhout. 
 
SAL 7861 fo 150v: 10 dec 1576 
Anna De Coninck, dochter wijlen Stevens, x Michiel De Vos, heeft opgedragen een half boender 
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land gelegen onder Campenhout ter Elst, aen Christiaen Ymbrechts, sone wijlen Andries, x 
Catharina Vandekerckhove. 
 
SAL 7861 fo 240: 25 feb 1577 
Willem Fijen, sone wijlen Jans, met Andries Fijen, sijn broer, heeft opgedragen alle’t recht ende 
proprietyt hem competerende in een huijs met zijn toebehoorten, gelegen in Campenhout, hem 
verstorven bij de aflijvigheijd van wijlen Segher Van Assche, sijnen oom. Aen Steven De Becker, 
sone Laureijs. 
 
SAL 7861 fo 259: 8 mrt 1577 
Jasper Van Horick d’oude, sone wijlen Jans, woonende tot Rotselaer; weduwe Pierijne Van 
Diependaele als tochtenaer ende Jasper Van Horick sijn sone als proprietaris; hebben opgedragen ‘t 
derdedeel van vijf dagmael lants gelegen onder Berge bij Campenhout, noch ‘t derdedeel van drij 
dagmael gelegen onder Erps. Aen Martinus Panhuijs, filius quondam Johannis. 
 
SAL 7861 fo 271: 15 mrt 1577 
Mathijs Verhaick als momboir vande onbejaerde kinderen Waelran Van Hambrouck ex Mechelen, 
heeft opgedragen een heerlijcken chijnshof gelegen onder Campenhout, Wepselaer ende Assent. 
Aen mr Jan Geens, sone Jans, x joufr Marie De Vleeshouwer. 
 
SAL 7861 fo 311v: 6 apr 1577 
Mr Jan Van Calsteren met procuratie van joncker Charles van Busleijden, heer van Horst, Ste 
Pieters Rode ende Cortelbeke, heeft bekend tot behoef van Lambrecht Smoors x Clara Smeijers: 
een rente, gedaen te Wespelaer ten huijse des voorschreven constituant, daer bij waeren Jan 
Aurogge van Campenhout ende Anthonis Raes als getuijgen. Aldus onderschreven Jakob Aurogge, 
notaris openbaer bij den Raede van Brabant. 
 
SAL 7862 fo 129: 23 sep 1577 
Jan Servrancx, sone wijlen Cornelis, x Joanna Hasaerts, hebben opgedragen huis en hof, groot een 
dagmaal, gelegen onder Campenhout tot Wilre. Aen Christophorus Gijselinck, filius quondam 
Arnoldi. 
 
SAL 7862 fo 141: 24 sep 1577 
Jan De Coninck & Steven De Coninck sone wijlen Servaes, vaders des voorschreven Jans, wonende 
tot Campenhout, hebben bekend Jacoppen Goutens, sone wijlen Willems: drie rinsgulden erfelijke 
rente. 
 
SAL 7862 fo 210: 29 nov 1577 
Ingelbert Van Espen sone wijlen Jans, x Anna (Keerincx) woonende tot Campenhout, zijn schuldig 
aen Mathijs Palsters  x Margriete Hasaerts nomine Peeter Daneels x Marie Palsters. 
 
SAL 7862 fo 216: 5 dec 1577 
Jan ende Henrick Verbaecken, kinderen wijlen Aerts, hebben opgedragen drij dagmael beempt, 
gelegen onder Campenhout ter plaetse geheeten ter Elst, de voornoemde comparanten in deylinge 
gebleven geleden ontrent twee jaeren. Aen Ludovicus De Wolf, sone wijlen Henricx, x Margriete 
Casteren. 
 
SAL 7862 fo 248v: 23 dec 1577 
Henrick Verbueken, zone wijlen Aernts, woonende tot Campenhout, heeft bekend schuldig te zijn 
Christoffelen Gijselinck, sone wijlen Aerts, van Boortmeerbeke, een rente (sub Campenhout). 
Transport van dese rente bij Cathelijn Gijselinckx x Jan Reyniers aen Marie Joosens x Aert Willems 
dd 5 apr 1596. 
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SAL 7862 fo 255v: 24 dec 1577 
Jan Berkmans, sone wijlen Jacops, heeft opgedragen een dagmael land gelegen tot Assent onder 
Campenhout aen Jan Costermans, sone wijlen Jans. 
 
SAL 7471 fo 251v: 3 jan 1578 
Pauwel Gans x Catlijn Stroobants, woonende tot Campenhout, verkoopt een half boender bosch, 
eijgen goet, gelegen onder Velthem aen de Biessche beempden, aen Peeter Van Breedzijp in den 
naem en tot behoef van Francois Woiters, sone wijlen Peeters, x Marie De Pauw, woonende nu 
tertyt tot Quarebbe. 
 
SAL 7471 fo 258v: 7 jan 1578 
Claes Valckx, sone Mathijs, woonende te Campenhout, ten versoecke van joufr Marie ende Cathlijn 
de Ricke, bagijnen, heeft belooft te voldoen … 
 
SAL 7471 fo 267v: 14 jan 1578 
Jan Van Bullestraeten, sone wijlen Jans, woonende onder Campenhout, heeft opgedraegen een half 
boender land, gelegen tot Wespelaer, aen Willem Vlemincx, woonende tot Wespelaer. 
 
SAL 7471 fo 274v: 27 jan 1578 
Anthonis Van Luijten, sone wijlen Anthonis, x Margriete Verstraete, dochter wijlen Stevens, 
woonende tot Campenhout, hebben bekend schuldig te zijn aen Jan Palmaerts, zone wijlen Jans, 
woonende te Liere: een erfelijke rente. 
Op 17 jun 1612 hebben de priesters en cappelaenen d’actie vande rente bij hen vercregen dd aug 
1604, bekend ontfangen te hebben de capitaele penningen uit handen vande weduwe Jacop 
Verstraeten, Jan Waelrants x de weduwe Christoffel Verstraete, Matheus Putman x Elisabeth 
Verstraeten & van Marie Verstraeten. 
 
SAL 7861 fo 203v: 1 feb 1578 
Jan Van Espen, priester, woonende onder de prochie van Campenhout, Peeter Van Espen, oom des 
voorschreven Jans, woonende tot Thieldonck, hebben bekend schuldig te zijn tot behoef vande St. 
Jakobs Broerschap op den Biest te Loven … 
 
SAL 7471 fo 312: 6 mei 1578 
Joanna Vandenbossche, dochter wijlen Gielis, x Joos Crabeels, woonende tot Campenhout, heeft 
opgedragen onderhalf dagmaal lants, gelegen tot Campenhout opt Hooghvelt, ende voorts alle actie 
paert en deel op hen verstorven bij doot ende aflijvigheid van voorschreve Gielis Vandenbossche. 
Ende Steven Crabeels, ende Dionijs Stroobants, zone wijlen Jans, woonende tot Thieldonck, in de 
zelve goeden ten eijgen rechte gegoedt. 
 
SAL 7471 fo 312v: 6 mei 1578 
Huijbrecht Van St Truyen, sone wijlen Jans, woonende tot Campenhout, heeft opgedragen een 
dagmael lants, eijgen goet, gelegen tot Campenhout opt Hooghvelt. Ende Dionijs Stroobants, sone 
wijlen Jans, woonende tot Thieldonck is daerin ten eijgen rechte gegoedt. 
 
SAL 7862 fo 434v: 6 aug 1578 
Engelbert Van Espen, sone wijlen Jans, woonende tot Campenhout, ende Peeter Kerincx, sone 
wijlen Vranckx, nu tertyt tot Loven residerende, hebben bekend schuldig te zijn Elisabeth Loenijs, 
dochter wijlen Vrancx ... 
 
SAL 7863 fo 42v: 8 aug 1579 
Pauwel Gans, sone wijlen Jans, ende Cathelijne Stroobants; Joachim De Smeth, sone wijlen Aernts, 
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woonende tot Mechelen; Zacharias Keijs, sone wijlen Jans; ende Jan Verhulst, sone wijlen Claes; 
ende heer Gregoryen De Jonghe, priester; hebben bekend schuldig te zijn Margriete Vander Hulst, 
dochter wijlen Augustyn, een erfelijke rente sub Winxele vel Campenhout. 
 
SAL 7863 fo 66: 26 aug 1579 
Antonius Vanderzype, sone wijlen Jans, woonachtig te Campenhout, verkoopt de helft van een half 
boender en een half dagmael eusels, eijgen goet, gelegen onder Campenhout te Ruijsbeke, 
regenotende Aert Verhulst, Jan Bol, derfgenamen Cathlijn Verheugde. Item een huijsken metten 
boomgaert daerbij gelegen, regenotende derfgenamen Steven Crabbeels. Aen Catharina 
Vanderschueren, weduwe Peeter Wouters, et Peeter Wouters suij filij. Op een erfelijke rente te 
betalen den voorschreven Antonis Wouters. 
 
SAL 7863 fo 144: 5 nov 1579 
Hendrick Claes, sone Aerts, wonende te Nederockerzele, heeft opgedragen een huijs en hof 
liggende onder Nederockerzele. Item een aantal andere percelen land onder Nederokkerzeel. Item 
een dagmaal lants, liggende onder Erps opt Hooghvelt. Item noch een perceel onder Erps. Item 
onderhalf dagmaal, gelegen onder Berg opt Lelievelt. Item een dagmaal eijgen lant, liggende onder 
Campenhout opt Hooghvelt, regenotende derfgenamen Gielis Vrancx, Loijck Van Maelcote. Item 
een half boender, gelegen onder Erps aent Cleijn Hambosch, regenotende derfgenamen Jan Van 
Espen. Item vijf dagmaal bempt gelegen onder Winxele in de Helle, regenotende derfgenamen Jan 
Van Langendonck, derfgenamen Geert Verhulst. Aen Cathelijne Vanderschueren, weduwe Peeter 
Wouters. 
 
SAL 7473 fo 124v: 15 jan 1580 
Dionijs Stroobants, sone wijlen Jans, geboren tot Campenhout ende nu woonende tot Loven, die 
welcke van weerde houdende de vercoop bij Margriete Van Roije, weduwe Jans Stroobants, zijn 
moeder, gedaen van anderhalf dagmael bosch, gelegen te Hevere bij Mechelen, aen joncker 
Halmael. 
 
SAL 7473 fo 128: 29 jan 1580 
Daniel Van Overbeke, sone wijlen Willems, ende Elisabeth Claes, dochtere wijlen Henricx, sijn 
huijsvrouwe, gewoont hebbende tot Thieldonck, hebben bekend schuldig te zijn aen Anna Bloems, 
dochter wijlen Geerts, weduwe Philip Schots, insgelijks gewoont hebbende tot Thieldonck, een 
erfelijcke rente bepant op erven gelegen onder Thieldonck, Campenhout ende Nederockerzeel. 
 
SAL 7863 fo 339: 4 mrt 1580 
Jan Verpaelt, sone wijlen Cornelis, ende Cathelijne Verpaelt, suster des voorschreven Jans, x Jan 
Stroobants, hebben opgedragen onderhalf dagmael lants, gelegen te Campenhout, geheeten den 
Blommaertsenhof, regenotende de weduwe Jan Stroobants, Gielis Servrancx. Aen Dionijs 
Stroobants fs quondam Johannis. 
 
SAL 7863 fo 378v: 23 mrt 1580 
Jan Verpaelt, sone wijlen Cornelis, en Cathlijne Verpaelt, zijn suster, x Jan Stroobants, hebben 
opgedragen een half boender land, gelegen onder Wilre tot Campenhout. Aen Petrus Vanderbaren x 
Elisabeth Van Wayenberge. 
 
SAL 7864 72v: 31 aug 1580 
Jan De Coninck, sone wijlen Stevens, x Anna Nonnecom, woonende te Campenhout heeft bekend 
schuldig te zijn aen Jacop Houtheijns, sone wijlen Willems, x Magdalena Van Yckebeijs een 
erfelijcke rente. 
 
SAL 7864 fo 484v: apr 1582 
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Denijs Stroobants, sone wijlen Jans; Laureijs ende Philips Stroobants, gebroeders, alle kinderen des 
voors wijlenJjans, hebben verkocht negen vierendeel land gelegen onder Bucken, aen Ludovicus 
Van Maelcote. 
 
SAL 7865 fo 203: 14 jan 1584 
Jan Bauwens, sone wijlen Jans, soo in eigen naem als bij testamente van Jeanne Crabeels sijn 
overleden huijsvrouwe, heeft opgedragen een boender land gelegen onder Campenhout aen mr 
Nicolaes Foxis. 
 
SAL 7865 fo 411v: 9 mei 1585 
Scheiding en deiling tussen joncker Godefroij de Lastre ende heer ridder Willem Vanderbeken x jofr 
Anna de Lastre van de goeden ende renten op hen verstorven van joncker Jan de Lastre x jofr 
Cecilia VanBbrecht, haerliedens vader ende moeder. Van renten, gronden en huijsen gelegen in 
Dielbeke onder het land van Gaesbeke; onder de prochie van Steerbeecke; onder de prochie van 
Wesemael ende Rotselaer, gelijck Henrick Cappels in pachtinge gehouden heeft.  
Item een winhof in Opvelpe en Willebringen, onder Bevechum, binnen Loeven; bij Assent onder de 
prochie van Campenhout; item het hof ter Hofstadt gelegen onder Haecht ende Werchter gelijck dat 
bij Peter Van Langendonck gehouden es geweest; onder Honsem; onder de prochie van Raetshoven; 
te Raelbeke; in Heverlee; in Neerlinter. Item een rente daerin verbonden staet Aert Van Vlasselaer x 
Anna Van Bierbeke. Item een rente bepand op een huijs in Neerlinter, op een huijs gelegen op den 
Blauwputte etc. 
 
SAL 7865 fo 418: 15 mei 1585 
Engelbert Van Espent, sone wijlen Jans daer moeder af was Marie Mues, woonende te Campenhout, 
voor hem selven ende hem sterk makende voor Henrick Cuelens x Marie Van Espent, suster des vrs 
Engelberts, heeft opgedragen een boender land, gelegen onder Campenhout, aen Coenraet Van 
Doiren in den naem van Anneken Vander Baren, dochter Peters, ende Elisabeth Van Wayenberge. 
 
SAL 7866 fo 75v: 18 nov 1585 
Anna Van Espent x Joachim Van Maelcote heeft opgedragen een boender schaerbosch gelegen 
onder Bucken, tot behoef van Gielis Van Eeckhout, vischcooper, x Barbara Streven, woonende in 
Mechelen. 
 
SAL 7866 fo 139: 6 feb 1586 
Engel Van Espen sone Jans x Anna Suerincx hebben in pachtige gecregen een hoeve mette lande 
gelegen tot Wilder onder Campenhout. 
 
SAL 7867 fo 91: 3 okt 1586 
Hendrik Vanderheyden sone wijlen Christiaens, woonende te Loven, heeft opgedragen een gelege 
metten bogaert, huijse, schueren, stallen daerop staende gelegen ter Bueken, groot onderhalf 
dagmael, hem aengecomende ende verstorven van wijlen Peeter Vandenputte x Elisabeth De Witte, 
grootvader ende grootmoeder als sij leefden vande huijsvr van Henrick Verheyden voorschreven 
ende hem bij testamente voor den heer prochiaen van St.-Jakops gemaeckt met noch een dagmael 
land gelegen in de leepse oft daerontrent. Aen heer en mr Eckus Haulanus. 
 
SAL 7867 fo 118v: 21 okt 1586 
Cathlijne Poels dochter wijlen Jans, weduwe Peeter Verbueken, xx Steven de Vleeschauwer, hebben 
opgedragen huis en hof gestaen tot Neerockerzeel naest Cornelis Vanderbruggen, tot behoef van de 
kinderen Christoffel Ghijsels. 
 
SAL 7867 fo 249v: 22 jan 1587 
… de voorschreven abdisse heeft opgedragen een pachthof metten huijsen, schueren, stallen 
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duijfhuijse, backhuijse, brouwhuijsen, twee borreputten ende alle andere haere toebehoorten metten 
boomgaerden winnende landen, bempden, bosschen, chijshove ende twee peertskeuren resorterende 
onder de prochie van Velthem ende gelegen te Buken, geheeten t’ Hoff ten Eycken, groot 126 
boenderen ende 26 roeden. Regenotende aen diverse percelen: d’erfgenamen Jans Van Maelcote, 
Jan Van Diependaele, meester Hendrik Van Diependaele, d’erfgenamen Jan Van Diependaele, 
Joachim Van Maelcot. Gelegen op de scheijding van Winxele ende Thildonck. Aen Nicolaes De 
Smet. 
 
SAL 7867 fo 263: 30 jan 1587 
Nicolaes Vander Vorst sone wijlen Wouters, woonende te Winxele, ende Johanna Vandervorst, 
zuster des vrs Nicolaes, x Aert Van Halle, woonende te Nederokkerzeel, hebben opgedragen negen 
dagmael land gelegen onder Buecken int groot Verdynbosch. Aen mr. Nicolaes Smits. 
 
SAL 7867 fo 272v: 7 feb 1587 
Huijbrecht Schellekens weduwnaer van Maria Schellekens, woonende te Wespelaer; ende Jeroen 
Borremans x Digne Boomgaerts, dochter wijlen Jans daer moeder af was Cathelijn Schellekens, 
zuster als zij leefde der vrs Marie, woonende te Winxele; hebben geaffirmeert te weten de vrs 
Huijbrecht Schellekens dat geleden 13 oft 14 jaeren hij present is geweest mette vrs Marie 
Schellekens aldaer zij met heure mede erfgenamen te weten Jan Borremans ende Cathelijne 
Schellekens; met Elisabeth Elseviers weduwe Aert Schellekens, oijck broeder als hij leefde; met 
Bartolomeus Elseviers ende Jannen Schellekens als momboirs vande kinderen der selven wijlen 
gehuijsschen binnen den dorpe van Velthem; ten huijse des vrs Jans Boomgaerts voor het ziekbed 
der vrs Cathelijne Schellekens als gederft ende gegoeijt aen Lodewijck Van Maelcote weduwnaer 
Anna Boxtuijn, een eusele gelegen onder Buecken, wesende leengoet onder den heer van Linter, 
groot zes dagmael, ende den vrs Jeroen Borremans, van dat hij wijlen Jannen Boomgaerts, sijnen 
schoonvader, binnen zijn leven heeft horen zeggen ende verclaeren dat hij met Cathelijne 
Schellekens, sijn huijsvrouwe  tvoors eusele met sijn mede erfgenamen vercocht ende gederft hadde 
aen den vrs Lodewijck Van Maelcote. 
 
SAL7479 fo 460v: 11 mei 1587 
Seger Van Assche, sone wijlen Philips, geboren van Campenhout, nutertyt woonende tot Mechelen, 
heeft opgedragen een rente op zeker huis en hof gelegen tot Campenhout. Aen Jan De Lantsheere, 
sone wijlen Jans, geboren van Campenhout, woonende tot Meerbeecke. 
 
SAL7480 fo 248v: 26 apr 1588 
Heer Niclaes De Smedt heeft in hueringe aenveerdt Jan Van Hoevelde x Barbara Van Maelcote 
mette familie der selver als te weten: twee soenen ende een dochter ende eenen ploeghknecht, om 
de selve heer Niclaes te dienen int opbouwen ende labueren, bewoonen ende gebruijcken seker 
sijnen pachthof metten woonhuijse, schuere, stallen, winnende landen ende bempden, gelegen tot 
Buecken onder de prochie van Velthem, genaempt Hof ten Eijcken. Bij den voorschreven De Smedt 
onlanx tegen tgodshuijs van Vrouwenperck vercregen voor een termijn van drij jaeren. 
 
SAL7481 fo 22v: 19 jul 1588 
Huijbrecht Caelwaer, sone wijlen Jans, woonachtig tot Wilre bij Campenhout, emancipavit 
Henricum, Anna et Johanna suas proles, Anna Van Espen, filia quondam Johannes, uxor predicti 
Huberti emancipavit Jan Van Rhode, suum filium, quam (retulit) a Rimoldus quondam Van Rode, 
suo primario marito, et Maria Van Horck, sua filia, quam retulit ab Henrico quondam Van Horicke, 
suo secundo marito. 
[Huibrecht Caelwaer Janszoon, wonende tot Wilder bij Campenhout heeft geëmancipeerd Hendrik, 
Anna en Johanna, zijn kinderen. Anna Van Espen Jansdochter, vrouw van de voorzegde Huibrecht, 
heeft geëmancipeerd Jan Van Rhode, haar zoon, behouden van wijlen Rombout Van Rhode, haar 
eerste man; en Maria Van Horck, haar dochter, behouden van wijlen Hendrik Van Horicke, haar 
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tweede man.] 
 
SAL 7868 fo 383: 12 dec 1588 
Ingelbert Van Espent, sone wijlen Jans, woonende tot Campenhout, heeft opgedragen een half 
boender land gelegen in Campenhout opt Houtsvelt, gelijck het hem verstorven is van Jan Van 
Espent x Marie wijlen Naies, sijne ouders. Aen Joannes Van Brezim x Catharina Jannars. 
 
SAL 7868 fo 400v: 30 dec 1588 
Dionisius Stroobants x Maria Crabeels, woonende onder Campenhout, emanicpavit Stephanus 
Stroobants, eius filius. 
 
SAL 7482 fo 96: 15 sep 1589 
Niclaes De Smet heeft uitgegeven ter hellicht winninge Jan Van Hoevelde x Barbara Van Maelcote 
die pachtgevinge vande hoeve Ten Eyck, gelegen over Bucken. 
 
SAL 7482 fo 112: 10 okt 1589 
Barbara Raymaekers x Jan Van Hoevelde, woonachtig ter Buken onder Velthem, heeft vercocht een 
half boender land, gelegen tot Thieldonck opt Breedzyp velt; item een half boender land gelegen opt 
selve stuck, genoempt het Olme half beempd; item twee dagmaal lants opt selve velt bijeen gelegen. 
Aen Jan Van Vlasselaer tot behoef van Niclaes De Smet. 
 
SAL 7482 fo 254: 19 feb 1590 
Goerdt en Huijbrecht Kerincx, gebroederen; Anna Kerincx, hun suster, x Ingels Van Espen; 
kinderen wijlen Peeters, woonende onder Campenhout, hebben opgedragen een halfbunder lants 
van drij en half dagmaal, gelegen onder Wackerzeel opt Waterlee regenotende Jan Leerbijls, derfgen 
G(edeo)n Stroobants. Tot behoef van Aert Van Langendonck, sone wijlen Hendrik, woonende 
binnen de voorschreve stadt. 
 
SAL 7482 fo 358: 2 jun 1590 
Ingelbert Van Espen, sone wijlen Jans, woonende tot Campenhout, x Anna Kerincx, dochter wijlen 
Peeters, hebben bekend schuldig te zijn aen Lambrecht Vandenbossche voor de tochte & Elisabeth 
Van Lele, woonende tot Erps, voor de erfelijckheijd: twee gouden carolusgulden bepand op panden 
gelegen tot Campenhout en tot Werchter. 
 
SAL 7484 fo 156v: 23 dec 1591 
Jan Van Hoevelde, sone wijlen Adriaens, x Barbara Van Maelcote, woonende te Buecken, wiens 
koijen alhier zijn gearresteert ten versoecke van Laureijs Vander Tommen … 
 
SAL 7484 fo 169: 14 jan 1592 
Jan Vlemincx sone wijlen Peeters, woonende nu tertijd tot Ruijsbroeck onder Willebroeck, heeft 
alhier ten versoecke van Willem Van Langendonck gearresteert om te comen tot indempniteyt van 
een rente verachtert van diverse jaeren daervoor Jasper wijlen Van Horicke den jongen, x Marie 
Winnepennincx, verobligeert staen aen Merten Panis x Barbara Vandercammen, om van der hachten 
ontslaegen te worden, soo hebben de vrs gehuijsschen opgedragen een half boender land gelegen 
onder Neerockerzeel in de Keijserdelle, item noch een half boender ende en half dagmael tot 
Neerockerseel vrs etc, item een boender ende een half dagmael gelegen onder Perck etc. 
 
SAL 7484 fo 209v: 9 mrt 1592 
Jan Imbrechts, sone wijlen Andries, woonende tot Wespelaer, heeft opgedragen een half dagmael 
land gelegen onder Campenhout. Aen Aert Van Beethoven, sone wijlen Mercx, x Fransijne 
Vleskens, woonende tot Campenhout. 
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SAL 7484 fo 261: 29 mei 1592 
Anna Kerincx, dochter wijlen Peeters, x Ingelbert Van Ophem, woonende te Wilre onder 
Campenhout, hebben opgedragen drij dagmaal bempt, gelegen onder Haecht, geheeten d’Laeck 
eusele. Aen Aert Van Langendonck, sone wijlen Henricx, x Anna Van Ophem, woonende tot Loven. 
Den selven bempt is verhuert aen Jan Van Langendonck. 
 
SAL 7485 fo 147: 29 mei 1593 
Bernaert Joestens, woonende te Wildre bij Campenhout, heeft in pachtinge aenveert een besloten 
velt, groot negen boender, gelegen ter Bucken. 
 
SAL 7486 fo 237v: 10 jan 1594 
Alzoo diverse processen geresen waren tussen Jan ende Willem Van Eijcken ende naer hunne 
aflijvigheijt [tussen] Peeter Paeps alias Van Eijcken, ter eenre, ende derfgenamen Willem ende Jan 
van Bolle, ter andere zijden, ter cause van zeker sterfhuijse van wijlen Cathlijn Van Bolle. Zo zijn 
overeengekomen die voorschreven Peeter Paeps alias Van Eijcken, sone wijlen Jans, woonende te 
Werchter, ter eenre, ende Jan Van Bolle, zone wijlen Henricx, woonende te Campenhout, hem sterk 
makende voor Martijne Van Bolle, sijn sustere, ter andere zijde. Te weten dat den voorschreve Hans 
Van Bolle transporteert tot behoef van Peeter Paeps alias Van Eijcken, alsulck vijfde paert ende deel 
als den voorschreve Hans ende Martyne sijne competerende, [hun] aengewesen metten vonnis voor 
de Raedt van Brabant dd 8 okt 1592, in alle de goeden bijde voorschreve wijlen Cathlijn Van Bolle 
achtergelaeten. 
 
SAL 7486 fo 313v: 4 apr 1594 
Want Andries Schroot x Elisabeth Van Halle verbonden stonden dd 5 feb 1560 in een rente aen 
wijlen Henrick Bijls, nu competerende Carel Begijnmaeker x Margriete Haest ende aen Aert 
Verhulst, waervan die vrs gehuijsschen in gebreke sijn gebleven, beset op zeker goeden gelegen 
onder Tildonck, Neerockerseel, Winxel ende Veltem en sijn beschijden Dionijs Frix x Elisabeth 
Stroots om te compareren. Goeden vercocht aen Carel Begijnmaker, aen Hendrik Verhulst alias 
Banckman, aen Hendrick Verhulst alias Ter Meeren. 
 
SAL 7487 fo 93v: 9 nov 1594 
Charles Begijnmaker, zone wijlen Jacques, x Margriete Haest, woonende binnen dese stadt, heeft 
opgedragen de naervolgende goeden gelegen onder Neerockerseel, aen Aert Van Halle sone wijlen 
Henricx, woonende tot Neerockerseel vrs meijer aldaer, x Johanna Vandervorst. 
 
SAL 7487 fo 223v: 17 apr 1595 
Sr Jan Baptista Van Spoelbergh, hooghmeijer van Campenhout, gemachtigd bij heer ende mr 
Hendrik Garreth, sijn schoonvader, ter eenre, ende Francois De Brier x Cathlijn Van Espen, dochter 
ende erfgename wijlen Claes Van Espen, ter andere zijde. Ter zaecke van een rente. 
 
SAL 7488 fo 6v: 3 jul 1595 
Marie Van Horick dochter wijlen Henricx, x Jan Vandervorst; ende Joanna Van Horick dochter 
wijlen Jaspers; ende naervolgende weduwe Joos wijlen Ackermans woonende tot Neerockerseel; 
hebben opgedragen een dagmael land gelegen tot Winxele aen Jan Vanderhulst sone wijlen Geraerts, 
woonende tot Mechelen, x Anna Vandecarnieren. 
 
SAL 7488 fo 12v: 10 jul 1595 
Abel Boxstuyns, zone wijlen Anthonis, woonende te Bucken, heeft opgedragen een half dagmael 
bosch, gelegen tot Haecht. Aen Willem Vos in den naem van mr Jan Schellekens, sone wijlen Jans, 
woonende tot Loven. 
 
SAL 7488 fo 249: 12 dec 1596 
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Aerdt Vandervorst, sone wijlen Wouters, ende van Cathlijn Verstraeten, woonende te Winxele, heeft 
gelooft de heer pastoir van Buecken ende Mathijs Vandeputte, cappelmeester van de capelle van St. 
Anthonius te Buecken, te betalen een rente. 
 
SAL 7489 fo 14: 9 aug 1597 
Magdalena Van Mille, weduwe Peeter De Vadder ende Ermelijn Van Homme, weduwe Frederick 
Van Mille, broeder des voorschreve wijlen Peeters, woonende te Loven, hebben getransporteert 
Severijnen Vanderbruggen, zoene wijlen Henricx, twee vijfde deelen van een rente waerin 
verbonden staet Michiel Vandervorst, in sijn leven coster van Humelgem, ende Matheeus Vanderelst, 
sone wijlen Stevens, woonende tot Bergh boven Campenhout. Ende alnoch een rente waerin 
verbonden staet Augustyn Vandervorst, sone wijlen Laureijs, x Anna Weijns, dd 18 aug 1539. 
 
SAL 7489 fo 66v: 12 jan 1598 
Abel Boxstuyns, zoene wijlen Anthonis, woonende ter Buecken onder Beerthem, is schuldig aen 
Mathijs Vandeputte, zoene wijlen Peeters: een rente. 
 
SAL 7490 fo 10: 23 jul 1598 
Willem De Keteleer, sone Willems, woonende te Hevre bij Mechelen, heeft opgedragen vijf 
vierendeel land gelegen onder Buecken tusschen Tildonck ende Velthem. Aen Aert Van Beethoven, 
woonende te Assent. 
 
SAL 7490 fo 32: 2 nov 1598 
Catharina Beckers, dochter wijlen Peeters, begijne in Loven, heeft opgedragen haer paert en deel in 
een rente op zeker goeden, gelegen tot Campenhout bij de kercke, die geldende es Matheus 
Puttemans; item haer deel in een rente op zeker goeden tot Roosendael; item noch haer deel van de 
proprietyt van deselve renten haer competerende van Barbara Beckers, haere suster, nu aflijvig, 
waervan de tocht heeft Adriaen Timmermans, weduwnaar des voorschreven Barbara; item aen een 
stuk land gelegen onder Veltem aen Henrick Bogaerts, woonende tot Velthem, x Maria Beckers, 
suster der voorschreve Catharina. Tot behoef van hun kinderen bij gifte onder levenden, om die 
selve bij hen gelijckelijck gedeylt te worden, behoudelijck het voorschreve stuksken land dwelck 
alleen sal toebehoren Margrietken Bogaerts, want die voorschreve transportante verclaert tselve de 
selve Margriete gegeven te hebben. 
 
SAL 7490 fo  76: 1 mrt 1599 
Caerle ende Casen Smeets, gebroeders, kinderen wijlen Jans, woonende de voorschreve Caerle tot 
Campenhout ende de voorschreve Casen tot Haecht, hebben opgedragen een half dagmael land 
gelegen tot Velthem opt Hooghvelt. Aen Henrick Bogaerts, sone wijlen Huijbrechts, woonende te 
Velthem. 
 
SAL 7491 fo 12: 16 aug 1599 
Marie Persoons dochter wijlen Servaes, wonende tot Neerockerseel,  heeft gecedeert Matheus Van 
Colen een rente als haer ten achter is Seger Persoons woonende onder Herent, ter cause van de 
uitcopinge van haer kintsgedeelte. 
 
 




