
Vredegerecht Kampenhout   1799 -1802 

Bij de overgang van het Ancien Régime naar de periode van de Franse bezetting werd ons rechtssysteem grondig gewijzigd en geüniformeerd 
en werden onder andere vredegerechten gecreëerd, waar men partijen trachtte te verzoenen, familieraden voorzat. Ze traden ook op als 
politierechtbank (tot een maximale gevangenisstraf van drie dagen). Kortom activiteiten die dicht bij het dagelijks leven aanleunen. 

Deze rechtbanken waren georganiseerd per kanton(municipaliteit). Het vredegerecht van Kampenhout werd opgericht op 14 Fructidor jaar III 
(31/08/1795), en ging in 1802 in een nieuwe verdeling over. Het was bevoegd voor Berg, Buken, Ham, Humelgem, Kampenhout, 
Nederokkerzeel, Nossegem, Steenokkerzeel en Wambeek.1 

Dit is de bewerking van het repertorium waarin de partijen, hun beroep en woonplaats en het onderwerp van de zaak worden vermeld. De 
eisende partij wordt telkens vermeld voor de verwerende. Deze index geeft de nodige informatie om naar de originele aktes te gaan. 

Het repertorium en de aktes worden bewaard in het Rijksarchief te Leuven, onder archieftoegang 250/16. Enkel één register is bewaard voor 
de revolutionaire jaren VII tot X of, nauwkeuriger, van 7 Floréal jaar VII (26/04/1799) tot 28 Floréal jaar X (18/05/1802). Voor aktes na 
18/05/1802 uit dezelfde gemeentes moet er gezocht worden onder het vredegerecht van Vilvoorde (archieftoegang 250/33). 

Het pdf-bestand kan doorzocht worden met de ctrl-F zoekfunctie. 

Voor een gemakkelijke omzetting van de datums van de Franse revolutionaire kalender naar onze huidige datumweergave, kom je met deze 
link op verschillende conversie-sites.  

Zoektip: Er staan veel minder namen in het repertorium dan effectief in de aktes zelf voorkomen. Het opzet is dat je interessante aktes 
gemakkelijk en snel in het Rijksarchief van Leuven kan terugvinden en opvragen, niet dat je klakkeloos de gegevens overneemt. Vraag zeker 
originele aktes op die te maken hebben met het aanstellen van voogden, die gaan over nalatenschappen of andere onderwerpen waarbij de 
familieraad samengeroepen werd. Er komen (verre) familieverbanden boven water, die via de burgerlijke stand en/of parochieregisters 
moeizamer of helemaal niet ontdekt worden. 

 

september 2020 
Kenneth Booten 

 
1 Zie: Eva Muys, Inventaris van de archieven van de vredegerechten van Vlaams-Brabant, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1996, p. 90. 

http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/conversie.htm


Partijen 

Familienaam

Partijen 

Voornamen nr. datum

inv. 

nr. kwaliteit, beroep, leeftijd, woonplaats,… object van de zaak

1 7 Floréal jaar VII 1 toestemming aan de deurwaarder om bomen op te halen in een bos te Nederokkerzeel

Lerebels Henri vrederechter van Kampenhout en er wonende

2 27 Thermidor jaar VII 1 mislukte verzoeningspoging over de pacht van een bos en de rijpe vruchten op steel

Van der Hulst Jacques landbouwer, wonende te Humelgem

Van der Smissen Denis landbouwer, wonende te Humelgem

3 4 Fructidor jaar VII 1 mislukte verzoeningspoging over de betaling van een wisselbrief ter waarde van 800 gulden

Schoreels Pierre rentenier, wonende te Sterrebeek

Wauters Ange pachter, wonende te Humelgem

4 17 Fructidor jaar VII 1 getuigenis van Jean Kems en Pierre de Wolf ten voordele van de boswachter

Ronsmans Jean boswachter, wonende te Veltem

5 17 Fructidor jaar VII 1 verzoening over de betaling van 350 gulden geleend geld

Malfait Jean kleermaker, wonende te Mechelen

Van Steenwinkel Corneille landbouwer, wonende te Berg

6 22 Fructidor jaar VII 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige dochter van Jaspar Bosmans en Anne 

Dothé, bij leven echtelieden te Buken

Janssens Jean Baptist voogd, schoolmeester wonende te Berg

Van der Stappen Corneille toeziende voogd, landbouwer en herbergier te Humelgem

Bosmans Marie onder voogdij

1 4 Vendémiaire jaar VIII 1 verzoening over een uithuiszetting voor 9 Vendémiaire

Marien Adrien wonende te Booischot, voor zichzelf als voor zijn echtgenote

Boits Jerome dagloner, wonende te Kampenhout

2 13 Vendémiaire jaar VIII 1

mislukte verzoeningspoging over het afleggen van de rekeningen van de nalatenschap van Jaspar 

Bosmans

Bosmans Joseph meester-leerlooier, wonende te Wavre

Mommens Francois landbouwer, wonende te Buken

3 5 Brumaire jaar VIII 1 mislukte verzoeningspoging over een betaling van 518 gulden aan pacht

Van Diest Mathieu

als vertegenwoordiger van de Burgerlijke Godshuizen van Brussel, 

wonende te Brussel

Van der Elst Guillaume landbouwer, wonende te Humelgem

4 5 Brumaire jaar VIII 1 mislukte verzoeningspoging over de betaling van 360 gulden aan pacht

Van Diest Mathieu

als vertegenwoordiger van de Burgerlijke Godshuizen van Brussel, 

wonende te Brussel

Wouters André landbouwer, wonende te Humelgem

5 5 Brumaire jaar VIII 1 vonnis over de terugbetaling van 22 gulden geleend geld

Van Braeken J.J. notaris, wonende te Steenokkerzeel

Van der Vorst Pierre herbergier, wonende te Steenokkerzeel

6 5 Brumaire jaar VIII 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor het minderjarige kind van Pierre Verstraeten en 

wijlen Petronille van Herp, circa 3 jaar geleden

JAAR VII (van 7 Floréal tot 22 Fructidor oftewel van 26/04/1799 tot 08/09/1799)

JAAR VIII (van 4 Vendémiaire tot 7 Thermidor oftewel van 26/09/1799 tot 26/07/1800)



overleden te Melsbroek

Verstraeten Anne Catherine minderjarige dochter, circa 7 jaar oud

Verstraeten Pierre vader, dagloner, wonende te Kampenhout

Beets Jean voogd, dagloner, wonende te Kampenhout

Haesendonck Henri toeziende voogd, landbouwer, wonende te Weerde in het kanton Zemst

7 14 Frimaire jaar VIII 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de twee minderjarige kinderen van wijlen Guillaume 

de Vlugh en Petronille de Coninck,
Guillaume overleden op 21 Vendémiaire laatstleden, bij leven wonende te Steenokkerzeel in het 

gehucht Wambeek

De Vlugh Francois minderjarige zoon, circa 14 jaar oud

De Vlugh Jean Baptiste minderjarige zoon, iets ouder dan 3 jaar

Gernadiers Jean Baptiste voogd, oom van moederskant, dagloner, wonende te Wambeek

De Vlugh Jean  toeziende voogd, dagloner, wonende te Kampenhout

8 14 Frimaire jaar VIII 1 toestemming aan de voogd tot verkoop van goederen

Gernadiers Jean Baptiste voogd, wonende te Kampenhout

9 14 Frimaire jaar VIII 1 toestemming aan de voogd tot verkoop van een huis

Rampelberg Jaspar voogd, wonende te Brussel

10 1 Nivôse jaar VIII 1 toestemming voor de verkoop van een huis en terrein van 33 roeden

Beets Jean voogd, dagloner, wonende te Kampenhout

11 29 Nivôse jaar VIII 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Francois Van der Elst en 

wijlen Elisabeth Wijns, ongeveer zes jaar

geleden overleden te Steenokkerzeel

Van der Elst Catherine minderjarige dochter, circa 9 jaar oud

Van der Elst Henri minderjarige zoon, 8 jaar oud

Patri Jaque landbouwer, wonende te Perk

Van der Elst Jean vader en toeziende voogd, landbouwer, wonende te Perk

12 11 Pluviôse jaar VIII 1 toestemming aan de curator van Antoine Peeters tot verkoop van goederen

Moeremans Guillaume curator, landbouwer, wonende in Sectie A te Kampenhout

13 23 Pluviôse jaar VIII 1 toestemming aan de voogd en vader tot verkoop van goederen

De Becker Jean vader en voogd, landbouwer te Nederokkerzeel

Bosmans Jeanne echtgenote van Jean, overleden te Nederokkerzeel

De Becker Anthoine minderjarige zoon

14 27 Pluviôse jaar VIII 1 toestemming aan de voogd voor een openbare verkoop van goederen

Casteels Jean als voogd en vader, landbouwer, wonende te Kampenhout

15 11 Ventôse jaar VIII 1 toestemming aan de voogd voor verkoop van goederen

Van den Hout Anne

als voogd en moeder, dagloonster, wonende te Kampenhout, weduwe 

van Jean Lambrechts

16 8 Germinal jaar VIII 1

mislukte verzoeningspoging over de terugbetaling van 131 gulden 15 stuiver in de boekhouding 

van de ontvanger

Van der Elst Guillaume voormalig ontvanger van Humelgem en er verblijvend

Hennes Francois voormalig agent municipal van Humelgem



17 14 Germinal jaar VIII 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Jean Baptist Gernadiers 

en Anne Marie de Coninck

Gernadiers Pierre minderjarige zoon, circa 15 jaar

Gernadiers Jean Baptiste overleden vader, dagloner, eertijds wonende in het gehucht Wambeek

De Coninck Anne Marie overleden moeder, overleden te Wambeek

Mannaerts Antoine voogd, dagloner, wonende te Elewijt, oom van moederszijde

De Coninck François toeziende voogd, dagloner, wonende te Elewijt, kozijn van moederszijde

18 25 Germinal jaar VIII 1

aanstelling van een voogd en toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Pierre 

Puttemans en Petronelle de Coster, in hun leven 

echtelieden wonende te Steenokkerzeel en er ook overleden

Puttemans Henri minderjarige zoon, circa 18 jaar oud

Puttemans Catherine minderjarige dochter, circa 14 jaar oud

De Coster Arnould

voogd, oom van moederszijde, landbouwer, wonende te 

Steenokkerzeel

Van der Vorst Pierre

toeziende voogd, kozijn van de twee minderjarigen, landbouwer, 

wonende te Steenokkerzeel

18bis7 Floréal jaar VIII 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige zoon van wijlen Rombaut Verhoeven 

en Marie Peeters (nog levend)

Peeters Marie

moeder, in 2de huwelijk met Michel Lambrechts, landbouwer, wonende 

in Nederokkerzeel

Verhoeven Guillaume minderjarige zoon, circa 7 jaar oud

Van der Velde Henri voogd, oom van vaderskant, landbouwer, wonende te Nederokkerzeel

Lambrechts Michel toeziende voogd, stiefvader, dagloner

19 16 Floréal jaar VIII 1

aanstelling curator voor de onbeheerde nalatenschap van Jean Goosens en Jeanne van 

Meerbeeck, in hun leven echtelieden te Buken

Van Hoeck Guillaume

aangestelde curator, landbouwer, wonende te Wespelaar, zoon van 

beide overledenen

20 18 Floréal jaar VIII 1 verzoening over de betaling van 3.000 frank als schadevergoeding voor het kappen van bomen

Pius J.F. advocaat, wonende te Brussel

Toebak Guillaume landbouwer, wonende te Kampenhout

21 25 Floréal jaar VIII 1 verkoopakte van een huis met tuin te Buken, verleden voor notaris Huygens te Leuven

Bosmans Joseph meerderjarige broer van Marie Bosmans, rentenier, wonende te Wavre

Bosmans Marie minderjarige zus van Joseph
Van Langendonck Corneille agent municipal van Nossegem
Janssens Jean Baptiste schoolmeester, wonende te Berg, voogd van het pleegkind Marie 

22 27 Floréal jaar VIII 1 mislukte verzoeningspoging voor de betaling van 196 gulden 16 stuiver 1 oort

Van der Perren Antoine herbergier en landbouwer te Humelgem

Van der Elst Guillaume landbouwer te Humelgem

23 22 Messidor jaar VIII 1

toestemming tot publieke verkoop van een deel van de goederen en tot de verdeling van de 

nalatenschap van Henri Van de Velde



Wellens Josse

landbouwer te Steenokkerzeel, voogd en vader van de minderjarige 

Jeanne Catherine Wellens, die de

kleindochter is van de overledene

De Greef Pierre landbouwer te Humelgem, oom van vaderskant van de minderjarige

&Consoorten

24 22 Messidor jaar VIII 1

aanstelling curator voor Jean de Vleminck, sinds 27 jaar afwezig, zoon van Jean Vleminckx en 

Jeanne Beyls

Vleminckx Pierre landbouwer te Steenokkerzeeel, curator, broer van Jean Vleminckx

25 22 Messidor jaar VIII 1

aanstelling voogd voor de minderjarige dochter van wijlen Guillaume Sergijsels, overleden te 

Humelgem, en wijlen Marie Anne Vleminckx

Guillaume Vleminckx landbouwer te Steenokkerzeel, oom van moederskant

& Consoorten

Sergijsels Josine minderjarige dochter
Van Reet Jean landbouwer, wonende te Beisem, stiefvader van de minderjarige

26 22 Messidor jaar VIII 1 toestemming aan de voogd tot verkoop van goederen

Van der Hulst Jerome voogd, landbouwer te Humelgem

Van Hamme Elisabeth Lucie

minderjarige dochter van Jean Baptist van Hamme en Lucie Van der 

Hulst, beiden overleden te Humelgem

Craen Antoine landbouwer te Steenokkerzeel, oom van moederskant

& Consoorten

27 22 Messidor jaar VIII 1

toestemming aan de voogd en curator tot publieke verkoop van goederen van de nalatenschap 

van wijlen Jean Vleminckx en Jeanne Beyls,

overleden te Steenokkerzeel

Vleminckx Pierre landbouwer te Humelgem, curator van Pierre Vleminckx

Latinus Joseph landbouwer te Beisem, als vader en voogd van Pierre Latinus

Van Reet Jean landbouwer te Beisem, als voogd van Josine Vergijsels

28 7 Thermidor jaar VIII 1

mislukte verzoeningspoging over een stuk grond van circa 30 roeden te Kampenhout van de 

nalatenschap van Arnould Mertens, landbouwer

overleden te Kampenhout

Van Halle Jean landbouwer te Kampenhout, zoon van Denis van Halle

Maes Jean landbouwer te Kampenhout

1 26 Vendémiaire jaar IX 1

mislukte verzoeningspoging bij verstek over de terugbetaling van een rente van 1.000 gulden of 

het plaatsen van een evenwaardige waarborg

Van den Berghe weduwe

weduwe van Ignace Francois Joseph Vandenberghe, meisjesnaam de 

Loen, wonende te Tienen

De Neverlée Charles Romain rentenier, wonende te Kampenhout

2 4 Brumaire jaar IX 1 familieraad met toestemming aan de voogd voor een publieke verkoop van goederen

Coen Jean voogd, landbouwer, wonende te Kampenhout

Coen Marie Therese minderjarige dochter van Pierre Coen en Marie Bautemans

Coen Guillaume landbouwer, wonende te Boortmeerbeek, grootoom van moederszijde

& Consoorten

JAAR IX (van 26 Vendémiaire tot 1 Jour Complémentaire oftewel van 18/10/1800 tot 18/09/1801)



3 3 Frimaire jaar IX 1 mislukte verzoeningspoging over de geleidelijke betaling van 2.000 gulden voor een bruidsschat

Coosemans Arnold

als echtgenoot van Marie Catherine Keyaerts, landbouwer, wonende te 

Nossegem

Keyaerts Henri gehuwd met Therese Hensmans, pachter, wonende te Nossegem

4 9 Frimaire jaar IX 1 toestemming aan de voogd tot publieke verkoop van goederen

Penninckx Jean voogd en vader, landbouwer, wonende te Berg

Penninckx Elisabeth

minderjarige dochter van Jean Penninckx en wijlen Catharine van 

Ingelghem

Claessens Guillaume landbouwer, wonende te Berg, oom van vaderskant

& Consoorten

5 23 Frimaire jaar IX 1

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Henri van der Meiren en wijlen 

Angeline van Waeyenbergh

Peeters Pierre

herbergier, oom van moederszijde, toeziende voogd, wonende te 

Kampenhout

Van der Meiren Henri

herbergier, wonende te Kampenhout, voogd en vader, weduwnaar van 

Angeline van Waeyenbergh

& Consoorten

Van der Meiren Guillaume minderjarige zoon

Van der Meiren Catharine minderjarige dochter

Van der Meiren Jeanne minderjarige dochter

Van der Meiren Barbe minderjarige dochter

6 29 Frimaire jaar IX 1

doorverwijzing naar de Tribunal Civil te Brussel om met zijn echtgenote onder een dak naar 

keuze te wonen

Coosemans Arnold

landbouwer, wonende te Nossegem, als echtgenoot van Marie 

Catharine Keyaerts, voormalige knecht bij

zijn huidige schoonouders, had de dochter des huizes zwanger gemaakt

Keyaerts Henry vader van Marie Catharine Keyaerts, wonende te Nossegem

Hensmans Therese moeder van Marie Catharine Keyaerts, wonende te Nossegem

Keyaerts Marie Catharine

echtgenote van Arnold Coosemans, wonende te Nossegem bij haar 

ouders

7 6 Nivôse jaar IX 1

toestemming aan voogd en moeder tot publieke verkoop van een huis en terrein van 64 roeden 

te Nossegem

Aerts Emerence Barbe

landbouwster te Nossegem, moeder en voogd, weduwe van Pierre 

Michiels

Michiels André Josse minderjarige zoon

Michiels Josse Pierre minderjarige dochter

Michiels Marie Elisabeth minderjarige dochter

Aerts André Josse bakker, wonende te Brussel, oom van moederszijde

& Consoorten

8 14 Nivôse jaar IX 1 toestemming aan voogd tot publieke verkoop van goederen

Van Campenhout Anthoine landbouwer, wonende te Eppegem, voogd

Van Campenhout Anthoine

minderjarige zoon van Guillaume van Campenhout en diens 3de vrouw, 

Marie Rouckens

Van Campenhout Corneil

minderjarige zoon van Guillaume van Campenhout en diens 3de vrouw, 

Marie Rouckens



Wauters Jean Baptiste landbouwer, wonende te Kampenhout, kozijn van moederszijde

& Consoorten

9 17 Nivôse jaar IX 1

schadeopmeting door twee deskundigen inzake geknakte bomen, veroorzaakt door de orkaan 

van 18 Brumaire laatstleden

Van Humbeek Pierre pachter te Wilder bij Kampenhout

Van der Meiren Henri aangestelde deskundige, timmerman te Kampenhout

Peeters Pierre aangestelde deskundige, timmerman te Kampenhout

10 25 Nivôse jaar IX 1

aanstelling curator en toeziende curator voor de zwakzinnige dochter van wijlen Jean de 

Wandeleer en Barbe Leenmans, bij leven  

echtelieden te Berg, en toestemming tot verkoop van goederen

De Wandeleer Jean landbouwer, wonende te Berg, curator

Leenmans Egide landbouwer, wonende te Houtem bij Vilvoorde, toeziende curator

De Wandeleer Elisabeth zwakzinnige dochter

De Wandeleer Pierre Jean kruidenier, wonende te Brussel

& Consoorten

11 15 Pluviôse jaar IX 1

doorverwijzing bij verstek naar de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel voor de betaling van 

150 gulden voor hout

Verbruggen Elisabeth weduwe van Ange Van der Vorst, pachtster te Everberg

Schaerlaeken Jean

landbouwer, wonende te Kampenhout op de Chaussée de Malines, 

gaande richting Leuven

12 25 Pluviôse jaar IX 1

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Jean van Bouxem en wijlen 

Petronille de Coninck

Van Bouxem Jean

klompenmaker, wonende te Kampenhout, weduwnaar van Petronille de 

Coninck, als voogd en vader

Van Bouxem Anne Marie minderjarige dochter

Van Bouxem Jean Baptiste minderjarige zoon

De Coninck Michel wonende te Berg, oom van moederszijde, toeziende voogd

De Coster Guillaume dagloner, wonende te Kampenhout, kozijn van vaderszijde

& Consoorten

13 9 Ventôse jaar IX 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Louis de Wolf, sinds 

enige jaren overleden te Kampenhout, en  

toestemming tot verkoop van goederen

Trappeniers Pierre dagloner, wonende te Leuven, voogd

Govaerts Anthoine

landbouwer, wonende te Buizen, kozijn van vaderskant, toeziende 

voogd

Van Ingh Jeanne

in tweede huwelijk met Pierre Trappeniers, in eerste huwelijk geweest 

met wijlen Louis de Wolf

De Wolf Jean Baptist minderjarige zoon uit eerste huwelijk

De Wolf Marie Catharine minderjarige dochter uit eerste huwelijk

De Wolf Jeanne Marie minderjarige dochter uit eerste huwelijk

14 15 Ventôse jaar IX 1

aanstelling curator voor de minderjarige kinderen van Ange de Busscher en Marie Anne Crols, en 

toestemming tot schatting van een huis, 
molen en 1 dagwand, 57 roeden grond te Steenokkerzeel, uitkomende op de grote weg die 

Mechelen en Wavre verbindt

Sergijsels Ange wonende te Humelgem, voogd

Ermens Pierre Anthoine landbouwer te Steenokkerzeel, oom van vaderszijde, curator

De Busscher Francois minderjarige zoon



De Busscher Philippe minderjarige zoon

De Busscher Jean Joseph minderjarige zoon

De Busscher Charles minderjarige zoon

15 11 Germinal jaar IX 1

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van wijlen Anne Marie Maes en 

George Joseph Ral,  en toestemming tot 

verkoop van goederen

Ral George Joseph meester-wagenmaker te Berg, vader en voogd

Ral Guilliaume minderjarige zoon

Ral Pierre minderjarige zoon

Ral Francois minderjarige zoon

Ral Jean minderjarige zoon

Ral Jean meerderjarige zoon

Ral Joseph meerderjarige zoon

Maes Guilliaume smid, wonende te Berg, oom van moederszijde, toeziende voogd

& Consoorten

16 23 Germinal jaar IX 1 vraag tot uithuiszetting en ontruiming van een stuk grond te Buken

Van Humbeek Pierre landbouwer, wonende te Buken

Costermans Jean landbouwer, wonende te Buken

17 29 Germinal jaar IX 1 doorverwijzing naar bevoegde rechtbank voor de uithuiszetting en ontruiming

Van Humbeek Pierre landbouwer, wonende te Buken

Costermans Jean landbouwer, wonende te Buken

Mommens Francois landbouwer, wonende te Veltem, als borg

18 13 Messidor jaar IX 1

toestemming aan de voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Jacques Stie en Petronelle 

Meskens tot verkoop van 1 bunder grond te 

Nederokkerzeel in Laar, gelegen in de straat die bekend staat onder de naam Drefstraete

Stie Rombaut landbouwer, wonende te Laar, voogd

Meskens Petronille wonende te Nederokkerzeel, moeder, weduwe van Jacques Stie

& Consoorten

19 23 Messidor jaar IX 1

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van wijlen Jean de Leeuw en Barbe 

van Calster, nog levend, en toestemming

tot verkoop van goederen

Van Calster Barbe

landbouwster te Berg, moeder van de kinderen en weduwe van Jean de 

Leeuw

De Leeuw Barbe minderjarige dochter, 10 jaar oud

De Leeuw Egide landbouwer, wonende te Zemst, broer van wijlen Jean de Leeuw, voogd

Van Calster Wauter pachter te Mechelen, broer van Barbe van Calster, toeziende voogd

& Consoorten

20 17 Thermidor jaar IX 1 erkenning eigendom omgehakte boom in het bos, gekend onder de naam 'Herentere'

Hennes Jean Francois landbouwer, wonende te Humelgem

Verstappen Pierre dagloner, wonende te Humelgem

21 9 Fructidor jaar IX 1

toestemming aan de voogd en moeder tot verkoop van onroerende goederen uit de 

nalatenschap van Jean Meysmans, toegekomen aan
het minderjarige kind vanwege een akte van uiterste wil, verleden voor notaris van Bellinghen, 

residerend te Kampenhout, de dato 7 Ventôse



jaar IX

Wellens Therese moeder en voogd, wonende te Nederokkerzeel

Wellens Jean Baptist minderjarige zoon, circa 2 jaar oud

Wellens Jean Baptist dagloner, wonende te Nederokkerzeel, grootvader van moederszijde

Wellens Francois timmerman te Humelgem, grootoom van vaderszijde

Van der Velde Jacques dagloner, wonende te Nederokkerzeel, grootoom van moederszijde

De Greeff Pierre dagloner, wonende te Humelgem, grootoom van vaderszijde

22 15 Fructidor jaar IX 1

aanstelling curator voor de reeds 10 jaar afwezige Guilaume de Becker, zoon van wijlen Pierre de 

Becker en Cornille van Gindertaelen, 

overleden twee maanden geleden te Nederokkerzeel

Van Humbeek Jean dagloner, wonende te Nederokkerzeel, curator

Van Hove Jacque dagloner , wonende te Nederokkerzeel, toeziende curator

& Consoorten

23 1 Jour Compl. jaar IX 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Jeanne Bosmans, 

overleden te Kampenhout en Jean Baptist 

Van den Schrieck

Van den Schrieck Jean Baptiste vader en voogd van de kinderen

Van den Schrieck Catherine minderjarige dochter, 16 jaar oud

Van den Schrieck Jean Baptiste minderjarige zoon, 13 jaar oud

Van den Schrieck Anne minderjarige dochter, 11 jaar oud

Smaut Corneil

pachter te Winksele, vriend en buur van de overledene, toeziende 

voogd

Bosmans Henri pachter te Winksele, vader van de overleden Jeanne Bosmans

& Consoorten

1 16 Vendémiaire jaar X 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van wijlen Pierre 

Winnepenninckx en Petronille Catharine Pauwels en

voor haar onwettig kind

Pauwels Petronille Catharine moeder van de kinderen en weduwe Pierre Winnepenninckx

Winnenpenninckx Anne Catharine minderjarige dochter

Winnenpenninckx Guilleaume minderjarige zoon

Winnenpenninckx Marie Anne minderjarige dochter

Winnenpenninckx Therese minderjarige dochter

Pauwels Pierre Jean onwettig kind

Poils Guilleaume

pachter, wonende te Nederokkerzeel, oom van vaderszijde, voogd van 

de wettige kinderen; handtekent met de familienaam 'Poels'

Quisthout Jean Baptiste

pachter, wonende te Berg, volle neef van moederszijde, toeziende 

voogd voor wettige kinderen

De Wit Jean Guilleaume pachter, wonende te Haren, voogd voor het onwettig kind

2 1 Brumaire jaar X 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van wijlen Pierre 

Vermuyten en Jeanne Marie Coen, nog levend en 

wonende te Kampenhout

Coen Jeanne Marie

weduwe van Pierre Vermuyten, wonende in de 'longue rue' te 

Kampenhout, moeder en voogd

Vermuyten Anne Catharine minderjarige dochter, 5 jaar oud

Vermuyten Jeanne  minderjarige dochter, 2 jaar oud

JAAR X (van 16 Vendémiaire tot 28 Floréal oftewel van 8/10/1801 tot 18/05/1802)



Vermuyten Josse

landbouwer, wonende in de 'longue rue' te Kampenhout, oom van 

vaderszijde

De Coster Pierre

landbouwer, wonende in de 'longue rue' te Kampenhout, kozijn van 

vaderszijde

3 17 Brumaire jaar X 1 aanstelling curator en toeziende curator voor de doof geworden Guilleaume van Gorp 

Van Gorp Guilleaume

dagloner, wonende te Kampenhout, doof, weduwnaar van Jeanne 

Verstreken

De Coster Pierre

schoenmaker, wonende te Kampenhout, schoonbroer van Guilleaume 

van Gorp

Huys Roeland

metselaar, wonende te Kortenberg, schoonbroer van Guilleaume van 

Gorp

4 6 Nivôse jaar X 1 familieraad met toestemming voor de voogd en moeder tot verkoop van goederen

Peeters Elisabeth

moeder en voogd, weduwe van Henri van Hamme, wonende te 

Steenokkerzeel

Van Hamme Marie Françoise minderjarige dochter

Van Hamme Jeanne Marie minderjarige dochter

5 28 Nivôse jaar X 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van Jeanne de Volder en 

wijlen Pierre de Boel

De Volder Jeanne

weduwe Pierre de Boel, wonende te Nossegem,  moeder en voogd van 

de kinderen, 37 jaar oud

De Boel Pierre Joseph minderjarige zoon, 5 jaar oud

De Boel Jeanne Catharine minderjarige dochter, 3 jaar oud

De Boel Anne Marie minderjarige dochter, 10 maanden oud

Jacobs Jean

landbouwer, wonende te Zichem, oom van vaderszijde, toeziende 

voogd, 49 jaar oud

6 18 Pluviôse jaar X 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van wijlen Jean Van de 

Venne, overleden te Berg sedert een maand,    

en wijlen Petronille Verbiest, bij leven echtelieden te Berg

Verbiest Ange tuinman, wonende te Berg, broer van wijlen Petronille Verbiest, voogd

Van de Venne Josse dagloner, wonende te Berg, oom van vaderszijde, toeziende voogd

Van de Venne Pierre minderjarige zoon

7 2 Ventôse jaar X 1

aanstelling toeziende voogd voor het minderjarige kind van Charles de Becker, nog levend, en 

wijlen Marie Anne Caeckelbergs

De Becker Charles

landbouwer, wonende te Wilder, gehucht van Kampenhout, vader en 

voogd, weduwnaar

De Becker Elisabeth Barbe minderjarige dochter

Caeckelbergs Jean landbouwer, wonende te Erps, oom van moederszijde, toeziende voogd

8 24 Ventôse jaar X 1

aanstelling door de vrederechter van een curator voor de nalatenschap van Jean Goosens, wiens 

nalatenschap sinds zijn overlijden te Buken

op 30/11/1790 niet is opgeëist door enige erfgenamen

Van Haesenbroeck Pierre maire van Buken, curator

9 14 Germinal jaar X 1

aanstelling voogd voor de minderjarige kinderen van wijlen Joseph Van der Vorst en Marie 

Catherine de Wandelaer en aanstelling toeziende

voogd voor de minderjarige dochter van Marie Catharine de Wandelaer en Henri Kox



Kox Henri

landbouwer, wonende te Nossegem, gehuwd met de weduwe Joseph 

Van der Vorst

De Wandelaer Marie Catharine

wonende te Nossegem, weduwe van Joseph Van der Vorst, hertrouwd 

met Henri Kox

Van der Vorst Francois minderjarige zoon van Joseph en Marie Catharine de Wandelaer

Van der Vorst Therese minderjarige dochter van Joseph en Marie Catharine de Wandelaer

Kox Marie Elisabeth minderjarige dochter van Henri en Marie Catharine de Wandelaer

De Wandelaer Francois

plafonneerder, wonende te Brussel in de 'Rue Neuve' dichtbij het 

manneke dat pist, voogd van de 
minderjarige kinderen van wijlen Joseph Van der Vorst en toeziende 

voogd van het minderjarige kind van 

Henri Kox

10 11 Floréal jaar X 1

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de kinderen van wijlen Arnould Verbruggen en Anne 

Catharine Wijns, nog levend

Wijns Anne Catherine landbouwster, wonende te Berg, weduwe Arnould Verbruggen

Verbruggen Marie Anne minderjarige dochter, 16 jaar oud

Verbruggen Anne Marie minderjarige dochter, 14 jaar oud

Wijns Philippe wonende te Berg, voogd, oom van moederszijde

Verbist Jaques

wonende te Berg, vriend en buur van de minderjarige kinderen, 

toeziende voogd

11 28 Floréal jaar X 1

verwerping eigendom van een illegaal in bezit genomen huis, gelegen te Steenokkerzeel, de 

ontruiming ervan, betaling schade en grond-

belasting

Van Fraechem Jean Josse wonende te Steenokkerzeel

Elsevier Pierre wonende te Steenokkerzeel

Van Grunderbeek Petronille echtgenote van Pierre Elsevier


