
 



Allen den ghenen die dese letteren zullen sien oft hooren lesen, Jehan Baptiste 
Van Halle, overmeyer van zijne conincklijcke majesteyts lande ende bancke van Campenhout, Ingelbert Van Espen, Steven ende Dionys Corbeel 
Gielis Puttemans, ende Gielis De Smeth, schepenen der zelver bancke, doen te wetene , Alzoe d’eersaeme Cornelis Esterincx, ingesetene der 
stede van Mechelen, in houwelijck wesende met jouffrouwe Cathelijne De Hont, zijne tegenwoirdige tweede wettige huysvrouwe, gecocht ende vercregen, hebben 
gehadt, zekere partijen van bosschen, als andere erffgoeden, zoo voor schepenen deser bancke, als eygenoten aldaer, resorterende onder die hooftbancke 
van Uccle, te wetene, voor de zelve eygenoten, sesse dachwanden eesterbosch, metten gronde ende zijnen toebehoirten, bestaen ende gelegen inde 
prochie van Campenhout bij het Lops Cruys tusschen de goeden joncheeren Jans De Borchgreeff in twee sijden, commende metter derdder zijden aende 
Wijsetters beke, item noch vijff dachwanden bossch, oyck metten gronde ende zijne toebehoirten, gestaen ende gelegen inde voorscreven prochie, geheeten de 
Binnen Laren, de goeden der erffgenaemen wijlen Jacobs Verstraeten ende metter vierder zijden aen het Binnelarestraetken, item noch eene partije 
Bosch, insgelijck metten gronde ende zijne toebehoirten, groot omtrent  vijff ende een half bunderen, luttel min oft meer, gemeynelijck geheeten het 
Papenbossch inder groitten , vuegen ende manieren den selven gestaen  ende gelegen is in de voorscreven prochie van Campenhout tusschen de goeden 
der goidtshuysen van Corttenberghe ende vander Bancke in deen zijde ende de goeden Jans Van Roye in dandere, commende metten eenen eynde aende goeden des 
heyligen Geest van Sinte Cathelijne binnen Mechelen ende metten anderen eynde aen het Papenstraetken, gelijck bleke bij den 
vercrijghbrieven der voorscreven partijen van bosschen gepasseert voor de voorscreven eygenoten respective opden tweeden ende sevenentwintichsten 
January anno vijfftienhondert zessentachtentich  ende schepenen  der voorscreven bancke van Campenhut opden elffsten dach der maent 
Van octobry inden jaere zestienhondert  vijff onder wijlen meesteren Robrechte Hermans, greffier der zelver bancke doen hij leeffde. Item ende 
noch voorde voorscreven schepenen onderhalff dachwant bempts, luttel min oft meer, gelegen inde voorscreven prochie van Campenhout te Wilre, metten twee 
zijden aenden goeden des voorscreven joncheeren Janne De Borchgreeff, commende metter derder zijden aende goeden der huysarmen aldaer ende metter vierder 
zijden aenden Hoeydriesch, zonder eenigen chijns oft commer daerop vuyt te gaene, gelijck insgelijcx was blijckende bijden vercrijghbrieve der zelver goeden 
gepasseert voor schepenen der  voorscreven bancke van Campenhout opten twintichsten dach der maent van meerte anno zestienhondert ende 
zeventhiene, geteeckent V. Hermans, welcke vercrijginge oft conqueste als gedaen wesende naectelijck, zonder eenige conditie oft dispositie 
aengaende t recht van devolutie, succesie ende proprieteyt van dyen naemaels questie zoude mogen gerijsen, soo ist dat de voorscreven 
Cornelis Esterincx begeerende daer inne te versiene op gisteren inde greffie deser bancke personelijck gecompareert zijnde, heeft gewilt, 
begeert, geconditioneert ende ondersproken gehadt dat de voirnoempde partijen van bosschen ende gronden van erven, zoo verre hij ende de voerscreven 
jouffrouwe Cathelijne De Hont, zijne tegenwoirdige huysvrouwe daeraff niet en disponeren, alieneren oft vercoope, dwelck zij achtervolgens den 
rechte der voorscreven hooftbancke van Uccle, waer onder dese bancke als voren resorterende is, aengaende d’eygene vercregene goeden ende renten, 
te henwaerts reserverende naer hunnen overlijden sullen toecommen, versterven ende succederen opde kinderen van heurlieder beyder lijven geprocreert, 
de zelve goeden oversulcx ten behoeve van zijne voorscreven kinderen van alsnu voor alsdan opgedraegen hebbende om die te deylene hooffdegelijck zonder dat 
die sonen meer dan die dochteren daer inne eenich voordeel oft prerogatieff zouden hebben, den lantrechten ende andere costumen niettegenstaende, 
de welcke hij hadde gederogeert ende begeerde gederogeert te hebben. Ende tot verzekertheyt van tgene voorscreven  staet onwederoepelijck geconstitueert 
hebbende meesteren Henricke Hermans, procureur, om in zijnen name  ende van zijnen wegen te comparerern voor meyer ende schepenen der voorscreven 
bancke van Campenhout ende voor de zelve zijne voorscreven begeerte, wille ende ordonnantie te vernieuwenene met oyck de voorscreven opdracht  ten 



behoeve van zijne voorscreven kinderen nader distinctien als boven wel ende wettelijck te passeren ende realiseren welcken volgens die 
voorscreven meester Henrick Hermans op huden voorde voorscreven schepenen  comparerende  heeft inden name des voorscreven Cornelis Esterincx 
ende vuyt crachte vande voorscreven onwederoepelijcke procuratie hem als voren verleent, den wille, begeert ende ordonnantie desselffs 
vernieuwende, opgedraegen in handen des voorscreven overmeyers van wegen zijne voorscreven majesteyt ten behoeve Veronen Hermans, greffier 
deser bancke; ontfaende inden name ende ten behoeve vande kinderen des voorscreven constituants inder formen ende manieren voere verhaelt. 
Dits al geschiet bij consente ende maenisse des voorscreven overmeyers van wegen alsboven ende den wijsdomme der voorscreven schepenen. Daerna 
Gevolcht1 met alle solempniteyten van rechte, dyer schuldich waren toe te geschiedene, egeen van dyen hier inne versuempt noch achtergelaten. Ende des toirconden  
Hebben wij schepenen bovengenoempt onsen gemeynen schepenen zegele desen letteren doen aenhangen. Gegeven inden jare ons heeren duysent ses 
hondert ende drijentwintich opten vierden dach der maent van April.       4/4/1623 
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