












WITLOX IN DE LATE MIDDELEEUWEN (vervolg)
door Henk van den Brink

Aanvullingen 00 tak A: Witlox-Brocken

In G.T.O.B. 15 (2000) pagina 132 wordt onder generatie IVa als tweede kind Henrick Jan
Witlocks opgevoerd, gehuwd met Elisabeth N.N., waarbij wordt opgemerkt dat het niet bekend
is of uit dit echtpaar kinderen zijn geboren. Wij menen thans Elisabeth nader te kunnen
identificeren als Elisabeth dochter van Jan Willem Deliens. Aangezien van voornoemd echtpaar
nageslacht bekend is, volgt Henrick Jan Witlocks hierna onder generatie Vb. De bij Henrick Jan
Witlocks geplaatste tekst alsmede de eindnoten 124. t/m 130 komen hiermede te vervallen.

VOl.. Zil2- {>. ISs-
Vb. Henrick Jan Witlocks, overleden tussen 10-7-1528 en 26-3-1531, gehuwd met

Elisabeth, d.v. Jan Willem Jan Deliens soen en Gertruijt Johan Jacobs Loers alias
Betten"!", was gegoed te Helvoirt en te~.J1~~.wiiW.Ji Op 23-8-1487
beloven Adamus z.v. wijlen Wijchmardus van Voshole, Wolterus van den Staeck z.v.
Nicolaus, Willelmus z.v. wijlen Henricus Appels, Nicolaus z.v. wijlen Johannes Zweymen,
Henricus Witlock Jans soen en Bela vrouw van Cornelis Berkelman aan een Bossche
secretaris t. b.v. de apotheker Arnoldus die Bye z.v. wijlen Gerardus, de somma van 40
gouden peters te betalen op St. Remigius belijder a.s. Vervolgens draagt Arnt van den
Venne Arnts soen, pachter van Jan Steenwech op diens hoeve onder Udenhout, namens
zijn meester Jan Steenwech, over aan genoemde Adriaen, Wouter, Will em , Claes,
Henrick en Beel afsufckenen hondert ende tween stucken eyckens opgaende hout dwefc
die voirs. Adriaen, Wouter, Willem, Cfaes, Henrick ende Beef onfanx tegen den voirs.
Jennen Steenwech bevoirwart ende daimae afgehouwen hebben oft doen afhouwen van
den gronde derhoeven voirs., afs die voirs. Amt zeide"?":

Op 7-3-1496 verkoopt Arnoldus z.v. wijlen Arnoldus van Laerhoven aan' Henricus z.v.
wijlen Johannes Witlock een erfpacht van Y:z mud rogge naar de maat van Oisterwijk,
jaarlijks op O.L.V. Lichtmisdag in Haaren te leveren van en uit een akker geheten den
Langenacker, ca. 5 lopense grond omvattend engelegen in de parochie van Haaren,
naast o.a. de straat geheten die Gruynenwech. Deze erfpacht is in drie termijnen
aflosbaar met 16 peters a 18 stuivers"?". Gertruijt weduwe Jan Willem Jan Deliensoens,
krachtens het tochtrecht haar toebehorende, heeft een mud rogge erfpacht, die zij
jaarlijks op O.L.V. Lichtmidags ontvangt uit een stuk land gelegen in het Land van
Drunen ter plaatse genaamd die Venbraeck, op 15-2-1513 overgegeven aan Willem en
Henrick, zoons van Jan Willems en Gertruijt voornoemd, aan Henrick Witlock als man
van Elisabeth, aan Jan Gijsbers als man van Adriana, aan Henric Arnt Sterts als man van
Marie, aan Herman Willem Goijaerts als man van Heijlwich d. v. wijlen Jan Jan Willems
en aan Elisabeth dochter van wijlen Jan Jans Willems<4>.

Henrick z.v. wijlen Jan Witlocks belooft op 15-5-1518 te betalen aan Adriaen Sterts z.v.
wijlen Claes Sterts een erfcijns van 18 stuivers, elk jaar te betalen op de feestdag van
Sint Thomas, van en uit o.a. een huis en hoeve met aangelegen land, tezamen groot 8
lopense en gelegen in de parochie van Oisterwijk ter plaatse geheten Udenhout opten
vvincket":", Op 8-2-1519 hebben Mari weduwe Henrick Ariaen Sterts, d.v. wijlen Jan
Willems, en Willem Jan Willems en Peter Ariaen Sterts als mombers over Mari, d.v.
wijlen Henrick en Mari voornoemd, als principaef scufdenaer beloofd te gelden aan
genoemd Ariaen Sterts een jaarlijkse erfcijns van 2 rijnsgulden van en uit o.a. een erfcijns
van 2 peters welke Henrick z.v. wijlen Jan Witloc!<s beloofd had te gelden aan Henrick
Ariaen Sterts voornoemd uit een huis en hoeve met aangelegen land, groot 8 lopense,
gelegen te Oisterwijk Opten vvincket":", Op de vrijdag voor Palmzondag van het jaar
1519 dragen Jan, Wouter de oude, Wouter de jonge, Ariaen, en Kathelijn, kinderen van
wijlen Wouter Nouwen, over aan Henrick z.v. wijlen Jan Witlocks· een huis, hof en
aangelegen land, groot 7 lopense en gelegen in de parochie Oisterwijk ter plaatse.
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6. Jenneken Henrick Witlocx, was gehuwd met Dirck Jan Roefarts, die tezamen met
zijn broer Gijsbert Jan Roefarts, zijn zwager Adriaen Henrick Witlocx, Adriaen
Jan Gijben, diens broer Cornelis Jan Gijben en Joest Jan van Vucht in Den Bosch
procedeert tegen Peter Peters van de Pas<19>.

7. Engel Hendricx Witloecx, was gehuwd met de weduwnaar Jan Willem
Vendicx'"?". Uit dat huwelijk zijn Henrick, Elizabeth en Neelken geboren,
waarover op 8-6-1535 Aerdt Willem Vendix en Adriaen Henricx Witloecx als
mombers optreden <21>.

Noten: < 1> Vriendelijke mededeling van drs. J.H. van Eis en mevrouw F.M. van Eis-van der Waals te Breezand. < 2>
G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1256 folio 364. <3> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1265 folio 150 d.d. 7-3-1496. <4>
G.A.T., Oisterwijk R 217 los blad tussen folio 3v en 4 d.d. 15-2-1513 (n.st.l. <5> G.A.T., Oisterwijk R 222 folio 22v
d.d. 15-5-1518. <6> G.A.T., Oisterwijk R 223 folio 8 d.d. 8-2-1519 (n.st.). <7> G.A.T., Oisterwijk R 223 folio 25-
25v d.d. vrijdach voir palmsondach [15-4-1519 (n.st.I]. Zie ook: R 228 folio 1v d.d. 3-2-1524 (n.st.). < 8> G.A.T.,
Oisterwijk R 227 folio 44 d.d. 5-10-1523. <9> G.A.T., Oisterwijk R 229 folio 15v d.d. 7-3-1525. <10> G.A.T.,
Oisterwijk R 232 folio 32 d.d. 10-7-1528. < 11 > G.A.T., Oisterwijk R 236 folio 26v d.d. 26-3-1531 (n.st.). Vg!.
A.R.A.B., Rekenkamer, Delen, 45077 (Helvoirt 1522) folio 84 post 5. < 12> G.A.T., Oisterwijk R 239 folio 30-30v d.d.
27-4-1535. <13> G.A.T., Oisterwijk R 243 folio 30v-32 d.d. 25-6-1539. <14> G.A.T., Oisterwijk R 243 folio 31 in
margine d.d. 18-3-1547. <15> G.A.T., Oisterwijk R 249 folio 32-33 d.d. 10-5-1545. <16> G.A.T., Oisterwijk R 243
folio 32-32v d.d. 25-6-1539; R 244 folio 13-15v d.d. 15-3-1540 (n.st.), < 17> G.A.T., Oisterwijk R 252 folio 24-24v
d.d. 14-3-1548 (n.st.). <18> G.A.T., Oisterwijk R 243 folio 32 d.d. 25-6-1539. <19> G.A.T., Oisterwijk R 251 folio
95v-96 d .d. 9-1-1547 (procuratie). < 20 > G.A.T., Oisterwijk R 237 folio 23 d.d. 13-3-1532 (n.st.): Accoord tussen de
kinderen uit het eerste huwelijk van wijlen Jan Willem Vendicx en die uit zijn tweede huwelijk met Engel d.v. wijlen
Henrick Witlocx. Vg!. A.R.A.B., Rekenkamer, Delen, 45077 (Oisterwijk 1522) folio 11v post 3. <21> G.A.T.,
Oisterwijk R 239 folio 40-42v d.d. 8-6-1535.

Tak B: Witlox-Houtappels

IVb. AERT HENRICK WITLOC, geboren circa 1400~ was gegoed te Helvoirt op
l.eendonck" 190". Op 25-6-1450 beloven Johannes en Arnoldus, gebroeders, z.v. wijlen
Henricus Witlock aan Engelbertus van de Yvelaer z.v. wijlen Engelbertus op Lichtmis
eerstkomende een bedrag van 20 gouden peters te betalen; hetzelfde bed rag op Lichtmis
over een jaar en nogmaals dat bedrag op Lichtmis over twee jaar<191>. Zijn zwager Aert
Houtappel z.v. Marcelys Houtappels verkoopt op 21-3-1455 aan Aert geheten Witlock
z.v. wijlen Henric Wytlocs een erfpacht van een mud rogge, die Aleyt weduwe Laureys
geheten Tovt Vannys en haar kinderen jaarlijks ontvangen op O.L.V. lichtmisdag van en
uit een beemd te Udenhout, geheten de Alaert, voorts een erfpacht van een halve mud
rogge die Laureys Jan Hadewigen soen jaarlijks op dezelfde dag schuldig is van en uit
een stuk land te Udenhout, ter plaatse genaamd aent Spapen Wouwer alsmede twee
pont payment die Jan van Ghilse en Cornelis Gheryt van Cuyck jaarlijks betalen<192>.

Op8-8-1455 verkoopt Aert degenoemde erfpacht van een halve mud rogge aan Jan z.v.
wijlen Mercelijs Walravens<193>. Aert z.v. wijlen Henrick Wytlocks als man en momber
van Katheline d.v. Marselys Houtappels en wijlen Gheerborg Wouter Henricx Toyt
Vannys<194> verkoopt op 21-3-1455 aan Aert geheten Houtappel z,v . Mercelijs
Houtappels een erfpacht van een malder rogge, welke Claus Claus Pigge [aarlijks op
O.L. V. Lichtmisdag moet leveren van en uit een stuk land te Helvoirt nabij die
Creytmolen, en een erfpacht van een malder rogge die Wouter Wouters van den
Heesacker moet leveren van en uit een hoeve, gelegen te Udenhout in de Cruysstraet,
een erfpacht van een malder rogge die de kinderen van Tyel tFets jaarlijks mo en
leveren van en uit een stuk beemd en een stuk land gelege n
tenslotte nog anderhalve pont payments die de kinderen van wijlen Peter van der Schoer
betalen uit een erfenis te Udenhout bij die Creytmolen" 196>.Op 3-3-1456 heeft Arnoldus
z.v. wijlen Henricus Witloc overgedragen aan een Bossche secretaris ten behoeve van
vrouwe Aleijdis en vrouw Hille, gezusters, dochters van wijlen Arnoldus Heijm, een
akkerland belendend aan het erf van Henricus Witloc en Johannes Brekelmans, gelegen
in de parochie van Helvoirt ter plaatse geheten Ghesel, dat genoemde Arnoldus destijds
in een erfdeling voor schepenen van Helvoirt heeft verworven. Het stuk land wordt
genaderd door Willelmus z.v. wijlen Henricus Witloc en weer teruggeven<196>.
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Tak C: Witlox-Leyten

IVc. HENRICK JAN WITLOX,' geboren omstreeks 1400, overleden v66r 21-2-1477, gegoed te
Helvoirt in de Langdonc<20B>, was gehuwd met Elisabeth d.v. Godefridus Aert Leyten bij
Jutta, natuurlijke d. v. heer Willelmus Brock. Op 16-9-1456 verkopen Jutta, weduwe
Godefridus z.v. wijlen Arnoldus Leyten; Adrianus, Willelmus, Katherina, Heylwigis en
Aleydis, kinderen van Jutta en wijlen Godefridus voornoemd, en Henricus Z.v. wijlen
Henricus Witloc als man en momber van Elizabeth d.v. Jutta en wijlen Godefridus
voornoemd, aan Henricus Luytinck z.v. wijlen Henricus een erfpacht van 5 lopen rogge
Bossche maat, jaarlijks op O.L.V. Lichtmisdag te 's-Hertogenbosch te leveren van en en
uit een stuk land, deels akker en deels welds zijnde, ca. 14 lopense grond omvattend en
gelegen in de parochie van Helvoirt<209>.

Henrick Witloc had twee natuurlijke dochters:

a. Henrixke.
b. Mechtelt.

Op 21-2·1477 heeft Henricus Luytinck z.v. wijlen Henricus Luytinck aan een Bossche
secretaris t.b.v. Mechteldis en Henrica, natuurlijke dochters van wijlen Henricus Witlock,
een erfpacht van Y:z mud rogge overqedraqen, jaarlijks op O.L.V. Lichtmisdag te 's-
Hertogenbosch te voldoen .van en uit 3 dagmaat beemd, eigendom van Henricus Witlock
z.V. wijlen Johannes Witlock en gelegen in de parochie van Helvoirt ter plaatse geheten
die Langdonc, naast o.a. het erf van wijlen Arnoldus Leyten. Deze erfpacht had
Rodolphus van Oekel z.v. wijlen Wolterus van Oekel vroeger<210> verworven van
Henricus Witloc. Vervolgens hebben Arnoldus Witlock z.V. wijlen Henricus, Johannes die
Vrieze z.v. wijlen Wolterus, Nicolaus van Essche z.V. Henricus, en Godefridus Vendijx
z.V. wijlen Arnoldus beloofd op de aanstaande feestdaq van paus St. Gregorius aan
genoemde Henricus Luytinck de somma van 17 Y:z peters a 18 stuivers of de
overeenkomstige waarde in andere munstspecie te betalen alsook [als interest] Y:z mud
rogge Bossche maat<211>.

Oude boerderij te Helvoirt Ets van Suze Slager, Brabantcollectie K.U.B. Tilburg

Goeijaert z.v. wijlen Aert Vendijc, Willem en Henric z.v. wijlen Jan Gherit Vendijc, en
Gherit z.V. wijlen Jan Maes transporteren op'11-3-1490 alle erfgoederen die hen zijn
aanbestorven na het overlijden van Henrixke en Mechtelt, gezusters, natuurlijke kinderen
van wijlen Henric Witloc, aan Gherit z.v wijlen Henric Witloc, Willem Thomassoen als
man en momber van Engelberne, en Jacop Jan Meus soen als man en momber van
Kathelijne, d.v. wijlen Henric Witloc. Vervolgens hebben Wouter z.V. wijlen Wouter van
den Nuwenhuse, Aleijt, weduwe Jan van Ghilse, d.v. Lambrecht Toit, Gheertruit,
weduwe Vranc Greven, d.v. wijlen Jan Brocken, alle erfgoederen die hen zijn
aanbestorven na het overlijden van Henricxke en Mechtelt, gezusteren voorschreven,
overgedragen aan Jan z.v . Gherit Vendijc.
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Op 16-4-1501 heeft Arnoldus z.V. wijlen Godefridus Arts soen overgedragen aan een
secretaris van Den Bosch t.b.v. Johannes z,v, Herbertus Sroeven een erfpacht van 1
maid er rogge uit een meerdere erfpacht van 5 mud en 1 lopense rogge Bossche rnaat,
welke gehele pacht Hermanus z. v. wijlen Johannes Hessels had beloofd te betalen aan
Arnoldus, Wolterus en Heijlwigis, kinderen van wijlen Godefridus Arts soen, Johannes
z.V. wijlen Nicolaus Wouters soen, Petrus z.V. wijlen Johannes Heven, Zegerus z.V.
wijlen Stephanus Peters soen, Wolterus z.v. wijlen Adrianus z.v. wijlen Godefridus Arts
soen, Gerardus z.V. wijlen Henricus Witlocx, Wilhelmus z.v. wijlen Thomas van den
Velde en Jacop z.v. wijlen Johannes Meeus soen, jaarlijks op O.L.V. Lichtmisdag in Den
Bosch te leveren van en uit een huis, erf, hof, en weide met aanhorigheden, gelegen in
de parochie van Helvoirt nabij de straat geheten die derpstreet'i?":",

Kinderen uit het huwelijk van Henrick Witlox en Elisabeth l.evten:

1. Gerardus Henricus Witlock, ontvangt op 11-3-1490, tezamen met zijn zwagers
Willem Thomas soen en Jacop Jan Meus soen van Goeijaert z,v, wijlen Aert
Vendijc, Willem en Henric z.v. wijlen Jan Gherit Vendijc, en Gherit z.v. wijlen Jan
Maes alle erfgoederen die hen zijn aanbestorven van zijn halfzusters Henrixke en
Mechtelt, natuurlijke kinderen van wijlen Henric Witloc. Voorts ontvangen Gherit
en zijn zwagers van Jan Gherit Vendijc 12 lopense grond gelegen in de parochie
Oisterwijk ter plaatse genadmd Hoecbbout, bij welke gelegenheid Jan Gherit
Vendijc verklaart de erfpacht te zullen betalen<217>.

2. Katherijn Henrick Witlock, was gehuwd met Jacob Jan Meus. Op 4-7-1491
verkoopt Jacobus z:v . Johannes Meeus soen als man en momber van Katherina
d.v. wijlen Henricus Witlock aan Johannes z:v, wijlen Arnoldus Willems soen een
erfpacht van 4 lopen rogge naar de maat van 's-Hertogenbosch, rn.i. v. de
eestdag van de apostelen St. Philips en St. Jacob a.s. jaarlijks op deze dag te
voldoen van en uit het hem toebehorende derde deel in een huis, erf, hof en
aangelegen stuk land, in zijn geheel ca. 4 lopense grond omvattend en gelegen in
de parochie van Helvoirt. Deze erfpacht kan in drie termijnen worden afgelost
met 9 peters a 18 stuivers<218>. Jacob en Katherijn hebben een zoon Jan, die in
1535 tezamen met Catharina d.v. wijlen Henrick Witlocx wordt vermeld inzake
een erfpacht die destijds door Gerardt Henrick Witloex was overgegeven aan
Udeman Jan van den Dijck<219>.-Op 12-3-1541 beloven Jan z.v. wijlen Jacob
Jansen en wijlen Katharijne Henrick Witlocx, tezamen met Ariaene Henrick
Witlocx aan Henrick z.v. wijlen Jacop Janssen hun recht in een erfpacht van een
halve mud rogge en een sester, de maten van Helvoirt, van en uit een huis en
hoeve met aangelegen gronden, gelegen in de parochie van Helvoirt ter plaatse
Inde Dorpstraet, welke erfpacht Herman z.v. wijlen Jan Hessels destijds beloofd
had te betalen aan Gerit z,v, wijlen Henrick Witlock<220>.

3. Engelke Henrick Witlock, was gehuwd met Willem Thomas van de Velde.

-wordt vervolgd-

Noten: < 190> A.R.A.B .• Rekenkamers, Delen, 45073, (Helvoirt 1448) folio 3 post 1: Arno/dus filius Henrici Wit/oc pro
Henrico patre suo ex parte /iberorum Henrici Wit/oc de hereditatem sithem supra Leendonck. <191> G.A.H., 's-
Hertogenbosch R 1220 folio 364v d.d. 25-6-1450. <192> G.A.T., Oisterwijk R 163 folio 10 d.d. 21-3-1455 (n.st.).
<193> G.A.T., Oisterwijk R 163 folio 10 (aantekening in margine) d.d. 8-8-1455. <194> G.A.T., Oisterwijk R 144
folio 23v (1421). < 195> G.A.T., Oisterwijk R 163 folio 10v d.d. 21-3-1455 (n.st.). < 196> G.A.H .• 's-Hertogenbosch
R 1226 folio 311 d.d. 4-3-1456 (n.st.) <197> G.A.T., Oisterwijk R 167 folio 5 d.d. des vridaechs naden hey/ighen
Paesdach, penu/tima marcii (1459). <198> G.A.:r., Oisterwijk R 181 folio 17v d.d. 16-5-1474. <199> G.A.T.,
Oisterwijk R 184 folio 2v d.d. 18-1-1477 (n.st.). < 200 > G.A.T., Oisterwijk R 204 folio 5 d.d. 10-2-1499 (n.st.).
<201> G.A.T., Oisterwijk R 231 folio 14 d.d. 4-3-1527 (n.st.), <202> G.A.T., Oisterwijk R 210 folio 9-9v d.d. 30-1-
1506 (n.st.): Transport door de kinderen van wijlen Cornelis Willem Melis van een huis, hof en daartoe behorende
gronden, gelegen in de parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd Bercke/, met als belending de erffenisse van Katelijn
huisvrouw van Aert Wittelocks en haar kinderen. R 214 folio 21v d.d. 27-5-"510: Gelofte van een erfcijns van 16
stuivers van en uit een huis en hoeve gelegen in de parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd Berke/, met als belending
o.a. de erffenisse Kathelijn weduwe Aert Witlocks en haar kinderen. <203> G.A.T., Oisterwijk R 202 folio 32-32v d.d.
3-1-1~97 (n.st.): Akte van erfdeling waarin sprake is van een huis, hof en aangelegen gronden, gelegen.in de parochie
Oisterwijk tot Bercke/, belendend o.a. aan de erffenisse van Aert Aert Witloxs. R 214 folio 31v d.d. 18-11-1510: Gelofte
van een erfpacht van een halve mud rogge van en uit een huis en hoeve te Berkel en uit een stukje beernd gelegen in de
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Op 16-4-1501 heeft Arnoldus z.v. wijlen Godefridus Arts soen overgedragen aan een
secretaris van Den Bosch t.b.v. Johannes z.v. Herbertus 5roeyen een erfpacht van 1
maid er rogge uit een meerdere erfpacht van 5 mud en 1 lopense rogge Bossche maat,
welke gehele pacht Hermanus Z.v. wijlen Johannes Hessels had beloofd te betalen aan
Arnoldus, Wolterus en Heijlwigis, kinderen van wijlen Godefridus Arts soen, Johannes
Z.v. wijlen Nicolaus Wouters soen, Petrus z.V. wijlen Johannes Heyen, Zegerus z.v.
wijlen 5tephanus Peters soen, Wolterus z.v. wijlen Adrianus z.v. wijlen Godefridus Arts
soen, Gerardus z.V. wijlen Henricus Witlocx, Wilhelmus z,v . wijlen Thomas van den
Velde en Jacop z.v. wijlen Johannes Meeus soen, jaarlijks op O.L.V. Lichtmisdag in Den
Bosch te leveren van en uit een huis, erf, hof, en weide met aanhorigheden, gelegen in
de parochie van Helvoirt nabij de straat geheten die derostreet"?":":

Kinderen uit het huwelijk van Henrick Witlox en Elisabeth Leyten:

1. Gerardus Henricus Witlock, ontvangt op 11-3-1490, tezamen met zijn zwagers
Willem Thomas soen en Jacop Jan Meus soen van Goeijaert z,v . wijlen Aert
Vendijc, Willem en Henric z.V. wijlen Jan Gherit Vendijc, en Gherit z.V. wijlen Jan
Maes alle erfgoederen die hen zijn aanbestorven van zijn halfzusters Henrixke en
Mechtelt, natuurlijke kinderen van wijlen Henric Witloc. Voorts ontvangen Gherit
en zijn zwagers van Jan Gherit Vendijc 12 lopense grond gelegen in de parochie
Oisterwijk ter plaatse genadmd Hoecbbout, bij welke gelegenheid Jan Gherit
Vendijc verklaart de erfpacht te zullen betalen<217>.

2. Katherijn Henrick Witlock, was gehuwd met Jacob Jan Meus. Op 4-7-1491
verkoopt Jacobus z,v, Johannes Meeus soen als man en momber van Katherina
d.v. wijlen Henricus Witlock aan Johannes z.v. wijlen Arnoldus Willems soen een
erfpacht van 4 lopen rogge naar de maat van 's-Hertogenbosch, m.i.v. de
eestdag van de apostelen St. Philips en St. Jacob a.s. jaarlijks op deze dag te
voldoen van en uit het hem toebehorende derde deel in een huis, erf, hof en
aangelegen stuk land, in zijn geheel ca. 4 lopense grond omvattend en gelegen in
de parochie van Helvoirt. Deze erfpacht kan in drie termijnen worden afgelost
met 9 peters a 18 stuivers<218>. Jacob en Katherijn hebben een zoon Jan, die in
1535 tezamen met Catharina d.v. wijlen Henrick Witlocx wordt vermeld inzake
een erfpacht die destijds door Gerardt Henrick Witloex was overgegeven aan
Udeman Jan van den Dijck<219>.-Op 12-3-1541 bel oven Jan z. v. wijlen Jacob
Jansen en wijlen Katharijne Henrick Witlocx, tezamen met Ariaene Henrick
Witlocx aan Henrick z.v. wijlen Jacop Janssen hun recht in een erfpacht van ean
halve mud rogge en een sester, de maten van Helvoirt, van en uit een huis en
hoeve met aangelegen gronden, gelegen in de parochie van Helvoirt ter plaatse
Inde Dorpstraet, welke erfpacht Herman 'z;v. wijlen Jan Hessels destijds beloofd
had te betalen aan Gerit z,v : wijlen Henrick Witlock<220>.

3. Engelke Henrick Witlock, was gehuwd met Willem Thomas van de Velde.

-wordt vervolgd-

Noten: < 190> A.R.A.B., Rekenkamers, Delen, 45073, (Helvoirt 1448) folio 3 post 1: Arnoldus filius Henrici Witloc pro
Henrico patre suo ex parte liberorum Henrici Witloc de hereditetem sithem supra Leendonck. <191> G.A.H., 's-
Hertogenbosch R 1220 folio 364v d.d. 25-6-1450. <192> G.A.T., Oisterwijk R 163 folio 10 d.d. 21-3-1455 (n.st.).
<193> G.A.T., Oisterwijk R 163 folio 10 (aantekening in margine) d.d. 8-8-1455. <194> G.A.T., Oisterwijk R 144

folio 23v (1421). < 195> G.A.T., Oisterwijk R Hi3 folio 10v d.d. 21-3-1455 (n.st.I. < 196> G.A.H., 's-Hertogenbosch
R 1226 folio 311 d.d. 4-3-1456 (n.st.) <197> G.A.T., Oisterwijk R 167 folio 5 d.d. des vridaechs naden heylighen
Paesdach, penultima marcii (1459). <198> G.A.:r., Oisterwijk R 181 folio 17v d.d. 16-5-1474. <199> G.A.T.,
Oisterwijk R 184 folio 2v d.d. 18-1-1477 (n.st.I. < 200 > G.A.T., Oisterwijk R 204 folio 5 d.d. 10-2-1499 (n.st.l.
<201> G.A.T., Oisterwijk R 231 folio 14 d.d. 4-3-1527 (n.st.). <202> G.A.T., Oisterwijk R_210 folio 9-9v d.d. 30-1-
1506 (n.st.): Transport door de kinderen van wijlen Cornelis Willem Melis van een huis, hof en daartoe behorende
gronden, gelegen in de parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd Berckel, met als belendinq de erffenisse van Katelijn
huisvrouw van Aert Wittelocks en haar kinderen. R 214 folio 21v d.d. 27-5-1510: Gelofte van een erfcijns van 16
stuivers van en uit een huis en hoeve gelegen in de parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd Berkel, met als bel ending
o.a. de erffenisse Kathelijn weduwe Aert Witlocks en haar kinderen. <203> G.A.T., Oisterwijk R 202 folio 32-32v d.d.
3-1-1'497 (n.st.): Akte van erfdeling waarin sprake is van een huis, hof en aangelegen gronden, gelegen.in de parochie
Oisterwijk tot Berckel, belendend o.a. aan de erffenisse van Aert Aert Witloxs. R 214 folio 31 v d.d. 18-11-1510: Gelofte
van een erfpacht van een halve mud rogge van en uit een huis en hoeve te Berkel en uit een stukje beernd gelegen in de
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WITLOX IN DE LATE MIDDELEEUWEN (slot)
door Henk van den Brink

IVd.

Tak D: Witlox-Ghierle

GERIT WlllEM WITlOCK, geboren omstreeks 1400, overleden v66r 19-2-1468<221>,
gegoed te Haaren, Helvoirt en Cromvoirt, was gehuwd met Elisabeth. Na zijn dood
hertrouwt Elisabeth met Adam Henricus van Ghierle. Op 30-5-1469 heeft Adam z.v.
wijlen Henricus van Ghierle als man en momber van Elizabeth, weduwe van Gerardus
Wytlock, overgedragen aan de broers Gerardus, Willelmus en Michaelis, mede t.b.v. hun
zusters Willelma, Elizabetti, Katherina, Margaretha en Ermgardis, alien kinderen van
Elizabeth voornoemd uit haar huwelijk met wijlen GerardusWitloc voornoemd, het
vruchtgebruik dat Elizabeth bezit in een stuk land gelegen in de parochie van Haaren ter
plaatse geheten aen die Raem. Voornoemde kinderen dragen dit stuk land vervolgens
over aan Willelmus z.v. wijlen Gerardus genaamd van Haren, tezamen met de daarop
gevestigde lasten: bestaande uit de helft van een hertogcijns van een oude groot en een
erfpacht van een lopen rogge aan de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk. Verder
doet Adam z.v. wijlen Henricus van Ghierle als man en momber van Elizabeth, weduwe
van Gerardus Wytlock, afstand van een stukje beemd, gelegen in de parochie van
Helvoirt nabij dat Wuestlant, belendend aan het erf toebehorende aan het klooster Ter
Kameren en aan het erf geheten die Langdonck. De eerder genoemde Gerardus,
Willelmus, Elizabeth en Margaretha, benevens Thomas zv. Romboldus Baljuwes als man
en momber van Katherina, en Adrianus Servacii als man en momber van Willelma<222>,
hebben dat stuk land vervolgens overgedragen aan Christina, weduwe van Henricus
Wytlock <223>.

In hetzelfde jaar staat Adam genaamd van Ghierle als man en momber van Elizabeth
weduwe van Gerardus Witlock ten behoeve van de voornoemde kinderen het
vruchtgebruik af dat hij bezit in een stuk beemd van een morgen groot, gelegen in de
parochie van Vught St-Lambrechts, ter plaatse geheten Cromvoirt. De kinderen verkopen
de beemd vervolgens aan Walterus z.v. Walterus Wouters soen<224>.

Op 5-2-1492 hebben Gerardus, Willelmus en Michael, gebroeders, kinderen van wijlen
Gerardus Witlock z.v. wijlen Willelmus Witlock, Adamus z.v. wijlen Servatius z.v. wijlen
Petrus Daems soen als man en momber van Willelma, Thomas z.v. wijlen Romboldus
Bailjuwes als man en momber van Katherina, en Cornelius Theeuwens z.v. wijlen
Matheus van Kits als man en momber van Ermgardis, dochters van wijlen Gerardus
Witlock voornoemd, alsook Engbertus, Arnoldus, Petrus, Katherina en Ermgardis
Wittlock, kinderen van wijlen Henricus Witlock z.v. wijlen Gerardus voornoemd, en
Laurencius z.v. wijlen Henricus Bey Gerits soen als man en momber van Henrica d.v.
wijlen Henricus Witlocs voornoemd, overgedragen aan Hillegondis, d. v. wijlen Dyonisius
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De kinderen van Henrik Gerit Witlock zijn:

1 . Engbert Henrick Witlock
2. Aert Henrick Witlock
3. Peter Henrick Witlock
4. Katherina Henrick Witlock
5. Ermgardt Henrick Witlock
6. Henrica Henrick Witlock, gehuwd met Henricus Bey Geritssoen

Vh. GERIT GERITS WITLOX, geboren circa 1450, gegoed te Helvoirt<229>, was gehuwd met
Margaretha d.v. Bartholomeus Peter Metten die Wagemeker<230>. Op 7-4-1514 delen de
erfgenamen van wijlen Bartholomeus die Wagemeker, waaronder Gerit Witlocks als man
en momber van Mechele, d.v. Bartholomeus voornoemd, de nagelaten goederen <231>.

Van Gerit en Mechtildis zijn twee kinderen bekend:

1. Job (Jacob)' gegoed te Helvoirt<232>. Op 25-6-1520 hebben Job Gerits Witlocks,
Peter Peter Faessen, Ghijsbrecht Martens, Jan Peters, Wouter Peters van Heese,
Peter Stijnen, Ariaen Goeijaerts en Jan Aerts tezamen beloofd de abt van Sint-
Geertruij te Leuven 54 mud en 4 lopens rogge te betalen uit de
Nvenwerthtenden=?"" .

2. Berthant, vermeld in 1475/76<234>.

Tak E: Witlox-Heesakkers.

IVe. HENRICUS WILHELMUS WITLOC, gegoed te Helovirt<236>, koopt op 7-1-1440 van Jan
Gerit Nevens als man van Aleit Peter Poijnenborch de helft van een morgen land, rijdende
tegen het erf van Willem Witlock in de Mo/scamp <236>. Henricus Witlock z.v. wijlen
Willelmus Witlock heeft op 20-5-1451 beloofd aan Dyonisius die Bye een erfpacht '(an 1
mud rogge naar de maat van Oisterwijk, jaarlijks op O.L.V. Lichtmisdag te leveren op de
goederen die zijn zuster Heilwigis aan hem heeft overgedragen, van en uit een vierde
deel van een stuk land, gelegen in de parochie van Haaren, ter plaatse geheten Ghezel,
aldaar ter plaatse geheten die Smys<237>. Jacobus z.v. wijlen Heymannus van den Heck,
in afwezigheid van Henricus Witloc z.v. wijlen Willelmus Witloc, heeft op 9-10-1454 de
erfpacht van 9 zester rogge naar de maat van Oisterwijk genaderd, die Henricus Witloc
had overgedragen aan Petrus z.v. wijlen Johannes van den Eynde. "Hij draagt deze
erfpacht vervolgens over aan Henricus z.v. Johannes van Buedel<238>. Op 3-1-1457
heeft Henricus Witloc z.V. wijlen Willelmus Witloc als man en momber van Christina, d.v.
wijlen Engbertus van den Hezeacker aan Petrus Brabants een stuk beemd verkocht,
gelegen in de parochie van Haaren in het broek, geheten dat Langbroec. Willelmus Witloc
z.v. wijlen Henricus heeft dit stuk genaderd en vervolgens weer overgedragen aan de
zojuist genoemde koper<239>. Henricus z:v . wijlen Willelmus Witlock krijgt op 4-1-1457
overgedragen van Gerardus Z.v. wijlen Willelmus Witlock; Godescalcus z.V. wijlen
Johannes Claes soen als man en momber van Reynsa d.v. wijlen Willelmus Witlock
voornoemd; Wolterus genaamd Priem en diens zuster Reynsa, kinderen van wijlen
Wolterus Priem; Johannes Vlemynck als man en momber van Jutta d.v. wijlen Wolterus
Priems, Nicholaus Witlock z.V. wijlen Johannes Witlock; Andreas z.v. wijlen Petrus
Witlock; Arnoldus z.v. wijlen Leonardus Coelborns; en Wolterus z. v. wijlen Henricus van
der Hoeven de rechten die zij, alsmede Katherina d.v. wijlen Johannes genaamd van der
Hoeven, bezitten in de helft van een erfpacht van 4 mud rogge Bossche maat, welke
gehele pacht Henricus (7) z.v. wijlen Johannes genaamd Peters aan Gerardus genaamd
Witlock z.v. wijlen Gerardus genaamd Witlock had beloofd te betalen van en uit de helft
in een huis, schuur, erf en hof, gelegen in de parochie van Haaren ter plaatse gehetOen
Gezel, vroeqer eigendom van Gerardus genaamd Witlock z.v. wijlen Gerardus Witlock;
een stukje akkerland, gelegenin de voornoemde parochie, ter plaatse geheten tBrekelen;
en een erfpacht van 1 malder rogge Bossche maat, verschuldigd van en uit het gehele
huis, erf en stuk land voomoernd+"?".
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Gerardus Pryem z.v. wijlen Wolterus, Engelbertus natuurlijke z.v. wijlen Johannes
Emmens, en Ermgardis d.v. wijlen Willelmus Witlock, hebben op de laatste dag van het
jaar 1477 overgedragen aan Christina, de weduwe van Henricus Witlock alle goederen
die hen, tezamen met Guedelda Priems d.v. wijlen Wolterus voornoemd, zijn
aanbestorven van Gerardus Witlock z.v. wijlen Gerardus. Dezelfde dag draagt Ermgardis
d.v. wijlen Willelmus Witlock aan Christina wed. Henricus Witlock al haar rechten over
op ca. 1 bunder land, gelegen in de parochie van Helvoirt ter plaatse geheten
Smorxbroec, belendend aan o.a. het erf den Langenbeemt, en het erf toebehorende aan
het convent van Ter Kameren nabij Brussel<241>. Op 7-7-1491 hebben Christina,
weduwe van Henricus Witlock, en haar zoon Petrus aan Thomas van der Elst 4 mud
roqqe Bossche maat beloofd, op Kerstmis a.s. te 's-Hertogenbosch te leveren<242>.

Op 19-4-1492 hebben Gerardus en Michael, gebroeders, kinderen van wijlen Gerardus
Witlock Z.v. wijlen Willelmus Witlock, voor zichzelf, en Adrianus z.v. wijlen Servacius
Z.v. wijlen Petrus Danels soen als man en momber van Willelma; Thomas z.v. wijlen
Romboldus Bailjuus als man en momber van Katherina; Cornelius z.v. wijlen Matheus van
Kits als man en momber van Ermgardis, alien dochters van wijlen Gerardus Witlock
voornoemd, overgedragen aan Christina, weduwe van Henricus Witlock, z.v. wijlen
Willelmus Witlock voornoemd, mede t.b.v. haar dochters Katherina en Eringardis, nl. aan
de eerstgenoemde gedurende haar leven in vruchtgebruik en na haar overlijden aan haar
beide dochters ten erfrecht, alle goederen, die hen zijn aanbestorven van Ermgardis dv.
wijlen Willelmus Witlock voornoemd<243>. Op 7-4-1496 heeft Willelmus van Poppel z.V.
Mathias overgedragen aan Johannes Boen, Petrus en Arnoldus zonen van wijlen
Henricus Witlock, diens weduwe Cristina, Arnoldus z. v. wijlen Godefridus Aerts soen en
Laurentius Beyen, een zester en een zevende morgen moerland, deel uitmakend van de
circa 4 bunder moerland, gelegen in de parochie van Helvoirt in een zekere kamp geheten
den Groten Heycam, die hij voorheen had verworven van Michael van Stertbeeck als
proost van het klooster Ter Kameren nabij Brussel. Voornoemde personen hebben aan
Willelmus voornoemd beloofd op kerstmis a.s. 26 rijnsgulden te betalen<244>.

Henricus Willelmus Witloc was gehuwd met Christina, d.v. Engbertus van den Hezeacker
en Gudele. Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend:

.1. Peter Henricus Witlock, die op 10-3-1525 heeft beloofd aan Jan Goevaert
Smolders een jaarlijkse en erfelijke cijns te betalen van 2 Rijnsgulden, jaarlijks te
betalen op Sinte Mathijs dach apostels, uit en van een hoeve bestaande uit een
huis, hof, schuur, beemd en zandheide en' weide, gelegen' in de parochie
Oisterwijk ter steden geheten Op Lapp en Schoer<246>.

2. Katherijn Henricus Witlock
3. Ermgardis Henricus Wltlock
4. Aerdt Henricus Witlock, gehuwd met Gertruijt Jan Luers, die was gegoed in de

parochie Oisterwijk ter plaatse geheten Udenhout en te Helvoirt<246>. In twee
Oisterwijkse schepenakten uit 1519 wordt een belendend perceel vermeld dat
toebehoort aan Geertruijt, de weduwe van Aert Witlocks, en aan haar kinderen,
gelegen in de parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd Inden Biesmortel opter
Gruenstreet"?" > •

5. Engbert Henricus Witlock, gehuwd met Jenneke Claes van de Leempoel<248>.

Noten: <221> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1237 folio 58v d.d. 19-2-1468: "Adam z.v. wijlen Henricus van Ghierle;
diens vrouw Elisabeth, weduwe van Gerardus Witlock; Gerardus, Willelmus en Katherina, kinderen van Elisabeth en
wijlen Gerardus Witlock voornoemd; en Adrianus z.v. Servacius z.v. wijlen Petrus Danels soen". <222> doorgestreept:
dochters van Elisabeth en wijlen Gerardus voornoemd. < 223 > G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1238 folio 95-95v d.d. 30-
5-1469. <224> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1239 folio 493 (1469/70). <225> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1261
folio 179v-180 d.d. 5-2-1492 (n.st.). <226> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1261 folio 239 d.d. "xix' aprilis, quinta post
Palmarum" (1492). <227> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1251 folio 129 (1481/82), folio 541v (1481/82), R 1253 folio
414 (1483/84), R 1261 folio 386 (1491 /92): "Willem Gerit Witlock als man van Geertruijt d. v. wijlen Ghijsbert Hessels
en Getlrtruijt". Zie ook: Willem Gerit Witlox in R 1268 folio 53 (1499/1500). < 228 > G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1264
folio 131 v-132. < 229 > A.R.A.B., Archief Rekenkamer, Delen 45075 (Helvoirt 1499) folio 21 post 1: "Gerardus filius
Gerardi Witlocs pro liberis Gerardi filius Willem Witlocx ex parte Gerardi predicti de hereditatum Johannes de Oudenborch
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WITLOX IN DE LATE MIDDELEEUWEN (vervolg)
door Henk van den Brink

Tak A: Witlox-Brocken

IVa.
t< c'. '.".__:'_' ,_Z0rr:;<H~'
JANJElE, , geboren omstreeks 1410, was gegoed te Helvoirt<114>. Hij
belooft op 13-4-1441 tezamen met Rodolphus z.v. wijlen Nicolaus van der Schueren en
Johannes z.v. wijlen Johannes Roefssoen op Sint Martinus eerstkomende een bedrag van
60 gouden peters te betalen aan het klooster Ter Kameren vanwege een
tiendpachting<116s>. Op 25-6-1450 beloven Johannesen Arnoldus, gebroeders, Z.v. wijlen
Henricus Witlock aan Engelbertus van de Yvelaer z.v, wijlen Engelbertus op Lichtmis
eerstkomende een bedrag van 20 gouden peters te betalen; hetzelfde bedrag op Lichtmis
over een jaar en nogmaals dat bedrag op Lichtmis over twee jaar<116>. Op 4-5-1458
verkoopt Laurentius Z.v. wijlen Johannes Ansems aan Johannes z.v. wijlen Henricus
Witloc een schuur met de daarbij behorende grond, gelegen in de parochie van Helvoirt ter
plaatse geheter"lf~i!Wl<l1'7v. Johannes z.v, Franco van Uden verwekt bij wijlen Catharina
d.v. wijlen Gerardus Berckelmans draagt 9P,5-6-1460 een geldgelofte over aan Johannes
genaamd Wytlock z.v. wijlen Henricus, 'die destijds was gedaan door Petrus genaamd
Berckelmans z.v. wijlen Wilhelmus Berckelmans<118>.Johannes Maes soen, Johannes Z.v.
wijlen Laurentius Vannijs, Peter Brekelmans, Johannes Wouters en Johannes Wytlock
beloven op 7-2-1465 aan Wilhelmus die Rover z.v. wijlen Willelmus Brant gedurende de
eerstkomende zes jaren jaarlijks op Sint Martinus een bedrag van 13 Rijnsgulden te
betalen"!"? .

Jan Henrick Witloc blijkt op 28-6-1469 reeds te zijn overleden, als Engelberna, d. v. wijlen
Petrus genaamd Brocken, aan de broers Willelmus en Henricus, mede t.b.v. hun zusters
Margareta en Engelberna, alien kinderen van wijlen Johannes z.v. wijlen Henricus Wytlox,
en aan Henricus z.v. Johannes Jacobi Luers soen de jonge als man en momber van
Elizabeth d.v. wijlen Johannes z.v. wijlen Henricus .Wytlox voornoemd, het haar
toebehorende.,~/6 deel in een zekere beemd, geheten die", en gelegen in de
parochie van'tmlll overdraagt. Gelijktijdig transporteert Wijtmannus genaamd die Groet
en Marselius genaamd die Groet, kinderen van wijlen Johannes die Greet. aan de
voornoemde broers en zusters het hen toebehorende 1/6 deel in genoemde beemd. Petrus
genaamd Brock, z.v. wijlen Willelmus nadert vervolgens deze delen van die beemd <120>.
Arnoldus van Riel z.v. wijlen Arnoldus draagt op 7-6-1470 over aan Henricus z.v.
Johannes z.v. Jacobus Luer de jonge, mede t.b. v.. Wilhelmus, Henricus, Margareta en
Enghelberna, kinderen van wijlen Johannes Witlock, een erfpacht van % mud rogge naar
de maat van 's-Hertogenbosch, jaarlijks op O.L.V. Lichtmisdag in 's-Hertogenbosch te
leveren van en uit een stuk beemd geheten die Wehaghe, gelegen in de parochie van
Helvoirt naast o.a. die Schoerstraet. Deze erfpacht had de genoemde Arnoldus van Ryel
vroeger verworven van Enghelberna, de weduwe van Arnoldus van den Loe z.v. wijlen
Petrus, en van Marcelius z.v. wijlen Johannes Haerman als man en momber van Engela,
en Nicholaus van Laerhoeven als man en momber van Katherina, alien dochters van wijlen
Petrus Arnoldi van den Loe verwekt bij Enghelberna voornoemd<121>.

Op 10-7-1528 gaan Henrick z.v. vvijlen Jan Witlocks enerzijds, en Margriet weduwe wijlen
Willem z.v. wijlen Jan Witlocks, en met haar Jan en Hendrick, gebroeders, Elijzabeth hun
zuster en Jan Jan Piggen soen als man en momber van Engel, hun zuster, alien wettige
kinderen van wijlen Willem en Margriet voorschreven, anderzijds, een erfdeling aan van alle
goederen die Henrick en wijlen Willem tezamen aanbestorven zijn na de dood van wijlen
Jan Witlocks. Henrick krijgt een beemd met houtwas, gelegen te Helvoirt in de
Schoerstraet, ter plaatse genaamd de Wehage, waaruit een erfcijns van 2 stuivers jaarlijks
betaald moet worden. Genoemde Margriet voor het tochtrecht en Jan, Henric, Elijzabet en
Jan Piggen voor het erfrecht, ontvangen 6 lopense land in de Gesel en een beemd geheten
de Haseldonck, beide gelegen in de parochie van Helvoirt. Hieruit moet jaarlijks een
erfpacht van 2 lopen rogge betaald worden aan de H. Geest van 's-Hertoqenbosch="?".
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Va. WfEEEM JAN , overleden tussen 8-8-1516 en 16-11-1523, gehuwd met
Margriet d.v. Jan eo Loers, wa en gegoed te Oisterwijk en
Helvoirt" 133>.Op 1-2-1475 dragen de executeurs-testa entair van Arnoldus Stamelaerts
Z.v. Henricus een erfpacht van 1 mud rogge over aan Agneta en Engela, dochters van
Nicolaus van der Staeck. Deze erfpacht dient jaarlijks op Lichtmis te 's-Hertogenbosch
geleverd te warden van en uit het achtste, nu aan Willelmus Witlock, z.v. wijlen Johannes
Witlock, toebehorende deel in een akker die destijds eigendom was van voornoemde wijlen
Johannes Witlock, en die gelegen is in de parochie van Helvoirt ter plaatse geheten
Lsnahdonck=?":", Op 2-1-1482 hebben Jacobus Z.v. wijlen Johannes Luer Jacopz soen
alias Betten, benevens Johannes z.v. wijlen Bartholomeus sPapen als man en momber van
Mechteldis, Johannes z.v. wijlen Willelmus Delyen soen als man en momber van
Geertrudis, en Willelmus Z.v. wijlen Johannes Witlox als man en momber van Margareta,
alien dochters van wijlen Johannes Luer Jacopsz soen, overgedragen aan Willemus Luer
z.v. wijlen Johannes Luer Jacopz soen voornoemd het hen toebehorende 4/5 deel in een
huis, erf, schuur, schop en tuin alsook percelen, zowel bouw- als weideland zijnde, met de
bijbehorende houtwas, ca. 6 bunder grand omvattend en gelegen in de parochie van
Helvoirt ter plaatse gehete~ alsook een stuk weideland met zijn houtwas, ca. 1%
bunder grand omvattend, het hen toebehorende 4/5 deel in een akker land, ca. 7 lopense
grand omvattend en in een andere akker, eveneens gelegen in de parachie Helvoirt<136>.

Helvoirt omstreeks 1900 gezien vanaf de kerktoren Collectie P.Th.de Lange

Willelmus Witlox en vele anderen beloven op 1-6-1485 aan de pitancie van de abdij van
Tongerlo 95 mud rogge en 7 mud havene te betalen vanwege de pachting van de grate
tienden van Haaren en Belveren<136>.Op 16-2-1486 belooft o.a. Willelmus Witlock aan de
genoemde pitancie 59 rijnsgulden te betalen op de feestdag van de apostelen Philippus en
Jacobus, eenzelfde bedrag op de feestdag van de apostel Bartholomeus en nog eens
eenzelfde bed rag op Sint Remigius<137>. Op 24-5-1492 heeft Ghisbertus z.v. wijlen
Henricus Hessels als man en momber van Johanna d.v. wijlen Johannes Heynen
overgedragen aan Willemus Witlock z,v : wijlen Johannes de helft die hij bezit in een
erfpacht van een halve mud ragge, jaarlijks op Lichtmis in Den Bosch te leveren van en uit
een stuk land geheten die Straetecker, gelegen in de parochie van Haaren ter plaatse

• geheten Gheze/<13B>. Met vele anderen be100ft Willelmus Witloc op 8-2-1493 aan de
pitancie van de abdij van Tongerlo een bedrag van 65 gulden te betalen op de feestdag
van Sint Remigius aanstaande"!"?'. Op 21-7-1495 heeft Cornelius z.v. wijlen Arnoldus
Appels overgedragen aan Willelmus Z.v. wijlen Johannes Witlock een erfpacht van 1 mud
rogge, jaarlijks op O.L.V. Lichtmisdag in Den Bosch te leveren van en Uit~.ti"!

D~4f:~ac ··rit
a en e ge roeders Lam ertus, Henricus, Aelbertus en Arnoldus, km eren van wijlen

Arnoldus Appels, vraeger overgedragen aan hun braer Cornelius voornoernd "!"?".
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De kinderen van Willem Jan Witlocx en Margriet d.v. Jan Jacob Loers zijn<147>:

1. Jan Willem Witlocx, volgt Via.
@1i;:<"'1WfCtt1'WlttemWi!Ct(f~.volgt Vlb.
3. Elisabeth Willem Witlocx, was gehuwd met Goossen z,v, Goossen van de Ven. Op

12-11-1524 heeft Hendrick z.v. wijlen Goeijaert overgedragen aan Goossen z.v.
wijlen Goossen van Ven en Elisabeth d.v. wijlen Willem Witlocx een erfcijns van 1%
rijnsgulden, jaarlijks te gelden op St-Jan Baptist in de zomer, van en uit een huis en
hoeve met de daarbij behorende gronden, groot in totaal 18 lopense en gelegen in
de parochie van Helvoirt ter plaatse geheten inde Kerckstreet" 148>.

4. Engelke Willem Witlocx, gehuwd met Jan Jans Piggen.

Via. JAN WILLEM WITLOCX, overleden na 23-1-1534 en v66r 21-11-1543, was gegoed te
Haaren. Op 27-4-1517 be100ft Aelbrecht z.V. wijlen Peter Faessen aan Ghijsbrecht z.v.
wijlen Lambrecht van Gorcum jaarlijks op Lichtmis een erfpacht van een mud rogge te
betalen van en uit een zevende gedeelte van een vierde deel van een hoeve met
toebehoren, bestaande uit een huis, hot, land, zand, heide en weide, zo groot als Jan
Willem Witlocks deze hoeve destijds leverde, gelegen in de parochie Haaren ter plaatse
genaamd Belveren, in de Roentsehe street>"?", Op 10-3-1533 verkopen Willem en
Adriaen, z.v. wijlen Jan Willems van Aken, 6 lopense land, gelegen aen de Harensche
eckeren, aan Jan z,v , wijlen Willem WitlocX<150>. In 1534 ontvangt Jan Willem Witlocxss
een loscijns van 14 stuivers uit een huis en hof met aangelegen gronden in de parochie
van Haaren ter plaatse genaamd Belveren aende Harens dijck" 151>. Op 21-11-1543
transporteert Anthonis z.v. Francis van Esch als man en momber van Margriet d. v. wijlen
Gielis Monen aan Peterken weduwe Jan Witlocx het vruchtgebruik en aan haar kinderen
ten erfrecht een stuk land van 8 lopense, gelegen in de parochie Haaren ter plaatse
genaamd aen die Gruenstreet="?", Op 21-3-1544 belooft Peterken weduwe Jan Witloecks
aan Jan van Os Gerarts soen 26 karolusgulden te betalen<153>. Jan en Claes, zonen van
wijlen Gijsbrecht van den Spijker, dragen op 28-5-1544 over aan Petra, weduwe van Jan
Witlocx, 3 lopense weiland te Haaren, ter plaatse genaamd den Goessen Goesshott=":":
Op 30-4-1548 verkopen Jan en Henrick, zonen van wijlen Wouter Priem, en Peterken d.v.
wijlen Ariaen Pauwels, weduwe van Jan Witlock, aan Robbrecht Gijsberts t.b. v. de
kinderen van wijlen Cornelis Kievits een stuk weiland van 3 lopense gelegen in de parochie
van Vught ter plaatse genaamd int Autbroeck, welk weiland genoemde verkopers is
aanbestorven van hun ouders<166>. Op 28-4-1549 verkoopt Peterken, weduwe van Jan
Witlocx, hiertoe gerechtigd door het testament van wijlen haar man, aan Johanna Sijmons
twee stukken hei te Helvoirt ter plaatse geheten het voirbeempden=?":", Op 1-2-1552
transporteert Laureijs z.v. Meus Henrick Laureijssen aan Peeterken, weduwe van Jan
Witlocx en aan haar zoon Jan zijn derde deel in een ongedeelde beemd van 3 bunder,
gelegen in de parochie Haaren ter plaatse geheten die Beret, grenzend aan grond dat al
eigendom is van de weduwe<167>. Op 29-12-15'54 koopt Peterken, weduwe van Jan
Witlocx twee naast elkaar gelegen stukken akkerland te Haaren, belendend aan haar
eigendommen<158>. Op 8-1-1555 maken de gebroeders Willem, Jan en Henrick, zonen
van wijlen Jan Willem Witlocx, Henrick Reijners als man van Peeterken, Ariaen Jan Peeters
als man van -Anna, en Willem Ariaens als man van Willemke, gezusters, dochters van
wijlen Jan Willem Witlocx, Huijbert Willemsen van Laerhoven als momber van de kinderen
van wijlen Anthonis Jan Witlocx, Aert Ancem Emmen als man van Elisabeth d.v. wijlen
Henrick Willem Witlocx, Adriaen Laureijs Loycx als momber van de onmondige kinderen
van wijlen Laureijs z.V. Henrick Willems Witlocx, en de genoemde Aert tevens als momber
over de onmondige kinderen van Adriaen Goijaertssen bij Yken d. v. Henrick Willem
Witlocx, een erfdeling van de hen aanbestorven goederen van de gezusters Engel en
Elijsabeth, dochters van wijlen Willem WitlocX<159>. Peterken d.v. Arien Pauwels is kort na
9-5-1558 overleden: reeds op 1-3-1559 delen Willem, Jan en Henrick, zonen van wijlen
Jan Witlox, Henrick Reijner Heesters als man van Peeterken, Willem Ariaenssen als man
van Willemken, dochters van wijlen Jan Witlox, Ariaen Evertssen als momber over Jan,
onmondige z.v. Ariaen Jan Peeters bij wijlen Anna d.v. wijlen Jan Witlox, en Hubert
Hubert van Laerhoven als momber over Willem, Jan, Neelken en Lijsken, onm. kinderen
van wijlen Anthonis z.v. wijlen Jan Witlox de door Peterke nagelaten goederen<160>.
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z.v. Wouter Goyartssen als man en momber van IJken, en Arnt Ancemss als man en
momber van Elisabeth, !;Jezusters, dochters van Henrick Witlocx, een erfpacht van een
mudroqqe, te betalen van en uit een huis met zijn grand en een stuk land van 6 lopense,
gelegen in de parochie van Helvoirt ter plaatse genaamd de Gesel,<178>. Op 27-2-1552
komt het tot de erfdeling van de nalatenschap van Henrick Witlocx en diens vrouw
Kathrijne. Als erfgenamen warden dan genoemd: Aernt Ansems als man en momber van
Elizabeth d.v. wijlen Henrick Witlocx, Adriaen Goyaertssen, weduwnaar van Iken d.v.
wijlen Henrick Witlocx, Adriaen Lauwreijs Vermeer en Aernt Jan van Laerhoven als
mombers over de onmondige kinderen van Adriaen Goyaertsen en wijlen Iken Hendrick
Witlocx, Meriken d. v. Henrick Bouwens, weduwe van Lauwreijs z.v. wijlen Henrick
Witlocx, en Adriaen Lauwreijs Vermeer en Peter Henrick Bouwens als mombers over de
onmondige kinderen van wijlen Lauwreijs Henrick Witlocx en Meriken Hendrik
Bouwsns "!"?'. s,

De rutne van de oude kerk van Haaren Brabantcollectie K.U.B. Tilburg

Henrick Willem Witlocx was gehuwd met Kathelijn Laureijs Loeijen, uit welk huwelijk de
" volgende kinderen zijn geboren:

~I ~U~~hUWd met Aert Michiels en later met Aert
Anchems. Op 2-5-) 581 transporteren Jan Z.v. wijlen Aert Anshems daer moeder aff
was Elijsabeth d.v. wijlen Henrick Witlox; Henrick Laureijssen als man en momber
van Aleijd; Henrick Anthonis Claessen als man en momber van Margriet; Jan
Andries Peeterss als man en momber van Marie, dochters van wijlen Aert Michiels
en Elijsabeth en genoemde Jan Aert Anshems en Peeter Aertssen Verhoeven als
mombers over de onmondige kinderen van wijlen Ansems z.v. Aert Anshems, aan
Marten en Elijsabeth, broer en zuster, kinderen van wijlen Henrix de Man, een vijf
zesde deel van een pootbusselken metten houtwas daarinne, circa een % lopense
grand omvattend en gelegen in de parochie Haaren ter plaatse genoemd aenden
Hoe vel, alsook een heideveldje van 8 lopense en 8 raeden, die hun moeder Elijsabeth
zaliger, weduwe van Aert Anshems had gekochtvan de kerkmeesters, de Heilige-
Geestmeesters en de gemeljne naegebueren van Haaren<180>.

3. IJken Henrick Witlocx, gehuwd met Adriaen Wouter Goyaerts. Op 14-2-1554
verkoopt Henrick z.v. wijlen Aert Goijaertss aan Adriaen Wouter Goijaertss voor het
tochtrecht en aan zijn kinderen verwekt bij wijlen IJken d.v. Henrick Witlocx, voor
het erfrecht, een erfpacht van een mud rogge, jaarlijks te betalen op Lichtmis, van
en uit een huis, schuur en hof met aangelegen gronden, groot tezamen 4 % lopense
en gelegen in de parochie Haaren nabij de kerk<181>.
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Hertogenbosch R 1238 folio 112 d.d. 28-6-1469. <121> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1239 folio 467 d.d. 7-6-1470.
<122> G.A.T., Oisterwijk R 232 folio 32 d.d. 10-7-1528. <123> A.R.A.B. Rekenkamers, Delen, 45075 folio 62 post
1: Wilhelmus et Henrieus liberi Johannes Witloes pro liberis, Engelberne reliete Johannes Witloes ex parte Engelberne
filie Petri Broeken et liberorum Wilhelmus Berkelmans de hereditatem quondam Johannes de Rijt, pridem Johannes
Diebier. Zie ook: inv.nr. 45077 folio 84 post 5. < 124> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1265 folio 150 d.d. 7-3-1496.
<125> G.A.T., Oisterwijk R 222 folio 22v d.d. 15-5-1518. Zie ook: R 223 folio 8 d.d. 8-2-1519 (n.st.). <126>
G.A.T., Oisterwijk R 223 folio 25-25vd.d. vrijdaeh voirpalmsondaeh [15-4-1519 (n.st.)]. Zie ook: R 228 folio lvd.d. 3-
2-1524 (n.st.). < 127> G.A .T., Oisterwijk R 227 folio 44 d.d. 5-10-1523. < 128 > G.A.T., Oisterwijk R 229 folio 15v
d.d. 7-3-1525. <129> G.A.T., Oisterwijk R 232 folio 32 d.d. 10-7-1528. <130> G.A.T., Oisterwijk R 239 folio 30-
30v d.d. 27-4-1535. < 131 > A.R.A.B. Rekenkamer, Delen, 45075 folio 50 post 1; 45077 folio 52v post 3: Johannes
et Henrieus liberi Wolteri filius Johannes Toyt pro Margareta filia Johannis filius Henriei Witloek ex parte Johannis
predieitide hereditatem sitem supra Leendonek. <132> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1241 folio 321vd.d. 13-2-1472
(n.st.). < 133 > A.R.A.B., Rekenkamers, Delen, 45075 folio 86v post 3 en 4 (cijnskring Oisterwijk 1499); 45077, folio
138, post 1 en 2 (cijnskring Oisterwijk 1522); folio 65v post 2 en folio 85 post 6 (cijnskring Helvoirt 1522). < 134 >
G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1244 folio 161v d.d. 1-2-1475 (n.st.). <135> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1251 folio
284v-285 d.d. 2-1-1482 (n.st.). <136> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1254 folio 436 d.d. 1-6-1485. <137> G.A.H.,
's-Hertogenbosch R 1255 folio 89v d.d. 16-2-1486 (n.st.). <138> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1261 folio 264v d.d.
24-5-1492. <139> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1262 folio 25v d.d. 8-2-1493. <140> G.A.H., 's-Hertogenbosch R
1264 folio 245v d.d. 21-7-1495. <141> G.A.H., 's-Hertogenbosch R 1267 folio 417-417v d.d. 7-8-1499. <142>
G.A.T., Oisterwijk R 214 los blad tussen folio 24v en 25, ongedateerd (1510). <143> G.A.T., Oisterwijk R 214 folio
26v d.d. 18-9-1510. <144> G.A.T., Oisterwijk R 219 folio 31v d.d. 15-6-1515; R 220 folio 31v d.d. 15-6-1516.
<145> G.A.T., Oisterwijk R 220 folio 38-38v d.d. 8-8-1516. <146> G.A.T., Oisterwijk R 223 folio 32v d.d. 20-6-
1519. < 147 > A.R.A.B., Rekenkamers, Delen, 45077 folio 138 post 2: Johannes, Henrieus, Engela et Elisabet, liberi
Wilhelmi Witloes. 15-4-1519 (n.st.). <148> G.A.T., Oisterwijk R 228 folio 44v d.d. 12-11-1524. <149> G.A.T.,
Oisterwijk R 221 folio 19v d.d. 27-4-1517 < 150> G.A.T., 'Oisterwijk R 237 folio 102v d.d. 10-3-1533 (n.st.) < 151 >
G.A.T., Oisterwijk R 238 folio 2v d.d. 23-1-1534 (n.st.): Willem z.v. wijlen Laurens Ansemss, Jan Will em Beriss als man
en momber van Elizabeth, Willem Pauwels Borghmanss als rnan en momber van Elizabeth (sic!), gezusters, d.v. wijlen
Laurens Anssems, dragen een huis en hof met aangelegen gronden in de parochie van Haaren ter plaatse genaamd
Belveren aende Harens dijck, over aan Wouter z.v. wijlen Daniel Elens. <152> G.A.T., Oisterwijk R 247 folio 23v d.d.
21-11-1543. < 153 > G.A.T., Oisterwijk R 248 folio 20v d.d. 21-3-1544 (n.st.). < 154> G.A.T., Oisterwijk R 248 folio
25v d.d. 28-5-1544. < 155> G.A.T., Oisterwijk R 252 folio 42 d.d. 30-4-1548. < 156> G.A.T., Oisterwijk R 253 folio
46v-47 d.d. 28-4-1549 post Paseha. <157> G.A.T., Oisterwijk R 256 folio 4v d.d. 1-2-1552. <158> G.A.T.,
Oisterwijk R 258 folio 95 d.d. 29-12-1554. < 159 > G.A.T., Oisterwijk R 259 folio 91 v-93 d.d. 8-1-1555. < 160 > Zij
wordt nog vermeld in: G.A.T., Oisterwijk R 259 folio 53v (1555); R 260 folio 6v-7 (1556); R 261 folio 6 en 58 (1557);
en R 262 folio 29 (1558). Erfdeling in: R 263 folio 17-19v (1559). <161> G.A.T., Oisterwijk R 248 folio 40v-41
(1544); R 252 folio 4v (1548); R 259 folio 12-13v (1555); R 261 folio 7 en 57 (1557); R 262 folio 27v-28 (1558); R
267 folio 11v en 19v (1563). Uit het huwelijk van Willem Jan Witlocx en Peterke (de jongste) d.v. Peter Priems en
Jenneke Claes Piggen zijn de volgende kinderen bekend: Willem [Oisterwijk R 257 folio 32v-33 (1553)]; Jan [Oisterwijk
R 257 folio 40 (1553)]; Anthonis [Oisterwijk R 257 folio 76v-77 (1553) en R 259 folio 81v (1555)]; Marie Willem Jan
Witlocx, gehuwd met Jan Jan de Ridder [Oisterwijk R 282 folio 91 (1581); R 284 folio 112-112v en 113 (1590); R 285
folio 21v en 36v (1587); R 285 folio 84v (1589); R 289 folio 37 (1594)]; en Margriet Willem Jan Witlocx, gehuwd met
Aert Arien Wouters [Oisterwijk R 289 folio 36v-37 (1594)]. .< 162> G.A.T., Oisterwijk R 251 folio 57-58 en 89v-90
(1547); R 253 folio 56 (1549); R 254 folio 10v-l1 (1550); R 256 folio 4v en 63v (1552); R 257 folio 22v en 92
(1553); R 258 folio 67v-68 (1554); R 259 folio 32-32v (1555); R 260 folio 2v-3 (556); R 262 folio 7v en 8v (1558); R
264 folio 8 (1560); R 266 folio 10-10v, 25v-26, 40 en 45 (1562); R 267 folio lv, 14v-14 en 25 (1562); R 268 folio
12v-13 en 30 (1564); R 269 folio 19 (1565); R 270 folio 5v (1566); R 270 folio 35v (1566); R 272 folio 12 (1568); R
274 folio 35v en 48v (1570); en R 275 folio 13v (1571). Van Jan Jan Witlocx en Margriet Laureijs sGraten zijn de
volgende kinderen bekend: Elisabeth, Laurens, Jan, Jutte, Engelke, Adriaen en Marij [vgl. S.A.H., 's-Hertogenbosch R
1850 folio 525 d.d. 17-11-1592]. Na het overlijden van Jan hertrouwt Margriet met Wouter Adriaen Wouterssen [vgi.
Oisterwijk R 279 folio 42 (1575); R 281(1) folio 3v-4 (1577) en R 288 folio 26-26v (1593)]. <163> G.A.T., Oisterwijk
R 259 folio 84-85v en 91 v-93 (1555); R 261 folio 57 (1557); R 263 folio 17 (1559); R 268 folio 12 (1564) R 270 folio
1, 17, 18v (1566). Verwarring tussen twee naamgenoten is mogelijk aangezien in de periode 1544-1574 ook ene
Henrick Jan Witlocx leeft die gehuwd is met Jenneken d.v. Art Jan Meus voor [vgl. G.A.T., Oisterwijk R 248 folio 36v-
37 (1544)]. Jenneken is in 1574 weduwe van wijlen Henrick Witlocx [vgl. G.A.T., Oisterwijk R 278 folio 20v (1574)].
< 164> G.A.T., Oisterwijk R 250 folio 29v-30v (1546); R 251 folio 53-54 (1547); R 252 folio 48, 48-48v en 48v-49
(1548); R 253 folio 9v en 57 (2x) (1549); R 255 folio 35v en 60 (1551); R 25f"fd'i'io 11 (1553); R 259 folio 33 en 49
(1555). Anthonis Jan Witlocx is vervolgens overleden, vgl.: R 259 folio 91v-93 (1555). Uit het huwelijk van Anthonis
z.v. Jan Willem Witlocx met Marie d.v. Willem van Laarhoven zijn drie kinderen bekend: Will em, Cornelis en Elisabeth
[vgl. G.A.T., Oisterwijk R 270 folio 14-15v (1566) en R 283 (I) folio 19-19v (1582)). <165> G.A.T., Oisterwijk R 222
los blad tussen folio 24v en 25 d.d. maendaeh nae den heijligen korsdaeh (1516): concept-schepenakte van een gelofte
door. Willem Peter Brocken aan Jan Ghijb Dielis van een erfpacht van een mud rogge, waarbij als schepenen worden
vermeld: Gherit Witlox en Henrick Willem Witlox. < 166> A.R.A.B., Rekenkamer, Delen, 45077 (Helvoirt 1522) folio
23v post 4: Adrianus filius Laurentii Loeiien, pro una medietate et Henrieus filius Wilhelmus Witlox alias aenden Gezel.
Idem folio 34v post 2: Henrieus filius Wilhelmus Witloes alias aen den Gesel. Idem folio 67 post 2: Laurentius, Elisabeth,
/Jda et Gertrudis, liberi Henriei Witloes. Idem folio 78 post 1: Laurentius filius Henriei Witloes. < 167 > G.A.T.,
Oisterwijk R 196 folio 15 d.d. 20-6-1490: Ghijsbert Hessels, Jan Hessels, Hendrick Willem Witlocsoen, Ghijsbert van
den Palen, Goeijaert Stevens, Bartholomeus Waghemaker, Nous Nouwen, Adriaen Metters Maes en Matheus Poinenborg
betalen 47 mud rogge voor de tienden van Hoeehout; R 218 folio 29 d.d. 19-6-1514: Henrick Danels, Henrick Willem
Witlocks, Peter Jans en Jan Arts betalen 36 mud roggen van de Leendonekse tienden; R 220 folio 34 d.d. 16-6-1516:
Ghijsbert Hessels, Jacop Meeus en Henrick Witlocks betalen 17 mud rogge van de tienden van de Hoernemenekens; R
221 folio 34v d.d. 22-6-1517: Jacop Jan Meeus, Herman Hessels, Henrick Witlocks, Peter Witlocks en Jan Janssen van
Son betalen 34 mud rogge van de tienden van Leeuweriek; R 222 folio 25v d.d. 14-6-1518: Jacop Jan Meeussen,
Ghijsbert Hessels, Jan Verhoeven en Hendrick Willem Witlockssoen betalen 15 % mud rogge van de tienden van de

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant (2000) 139



GENEALOGISCH TIJDSCHRIFT VOOR OOST-BRABANT

Driemaandelijks digitaal tijdschrift voor familiegeschiedenis
onder redactie van H.J.J.B. van den Brink
Uitgegeven door de Stichting G.T.O.B. - Vlasheuvel16 - 5685 CC Best

Abonnementen per e-mail € 9,95 per jaar
Abonnementen op cd-rorn € 25,00 per jaar
Postbank nr. 35.00.29 t.n.v. Stichting G.T.O.B. te Best

e-mail: info@gtob.nl
website: www.gtob.nl

ISSN 0923-5922

Jaargang 22, nummer 1 januari 2007

WITLOX TE CROMVOIRT
door Henk van den Brink

Deze bijdrage vangt aan met Adriaen LavreijssenWitlox, die in de tiende generatie voorkomt in het
artikel over de Laat-Middeleeuwse familie Witlox1. Om verwarring te voorkomen, vangt hij in deze
genealogie ook aan met generatienummer X.* \X. m'~~~~:~s~~;r~~j~rne~~ecf(i:'~!~:rU~jr~ Adr~aeen~Sw~~tl~:u:~e~~~~:~s:~e~~~s~~hod~7~~:~

Raymaecker.

~~~~;:~~i~S7i~Qtgtw~a.
2. Arnoldus, volgt Xlb.
3. Maria, trouwt 1° met Jan Janse Abelen, ged. Oisterwijk 13-3-1616; zij trouwt 2°

Oisterwijk (geref.) op 19-7-1658 met Cornelius Adriaans van de Pasch2.

Voor de Bossche schepenen Van Oerle en Canters verschijnen op 25 mei 16613: Laureijns
en Aert, gebroeders, zonen van wijlen Adriaen Laureijns Witlocx, verwekt bij Elizabeth, zijn
huisvrouw, dochter van wijlen Anthonis Aertsen Raymaecker. Voorts Cornelis Adriaens
van de Pas als wettig man en momber van Maria, zijn huisvrouw, dochter van Adriaens
Laureijnse en Elizabeth voornoemd, eerder weduwe van Jan Janse Abelen, voor haar
tochtrecht. Tenslotte Adriaen Janse Abelen en Steven Adriaens van den Bosch als mombers
over de onmondige kinderen van Jan Janse Abelen en Maria Adriaense voornoemd voor
het erfdeel in de nabeschreven gronden, die hen zijn aangekomen door het overlijden van
de voorschreven Anthonis Aertse Raymaecker.,
Laureijns sone Adriaens LaureijnseWitlocx ende Elizabeth voorschreven is ten deel gevallen
"een huijs, hoff, bakhuijs mette erffenis daer aenliggende, ontrent ses lopense groot sijnde
off daerontrent, gelegen tof7_my~jfi tussen erve Gijsbert Cornelis oistwaerts ex uno ende
tussen erve Jans Janse Giersbergen westwaerts ex alio, streckende vande gemeijne straet
tot den breden wech aldaer suytwaerts, onder den last van te moeten gedogen dat Henrick
Cornelis Vrancken sijne schuere altijt daer op blijve behouden;

Item derdalff lopense lants off daerontrent, gelegen inde Haerensche ackeren ontrent het
heijlich boomken tussen erve Toni Wouters Maesen ex uno noortwaerts ende tussen erve
der erffgenaemen Jans vanden Heuvel ex alio, streckende metten beijde de eijnden aen erve
Jan Wouters Maesen voorschreven;

Item de helft in een houtvelt genoemt de Ribben, groot int geheel ontrent ses een halff
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lopense, tussen erve der erffgenaemen Lamberts de Bye ex uno noortwaerts, ende tussen
erve der erffgenaemen FranckCornelisse met meer andere ex alio, streckende metten eenen
eijnde oistwaerts op de gemeynte ende metten anderen eynde op erve hier tegens affgedeylt
inde tweede portie begrepen;

Item een rentje van eenen gulden thien stuijvers vergelden wordende bij Jeronimus van
Beurden;

Item de somme van vijffentseventich carolus gulden te betaelen bij passeren desen bij den
gene de derde portie te deel is gevallen;

Item eenen halven mergen hoylants gelegen inden Ham in eenen camp genoemt van
Kinderenham, groot int geheel ses mergen, waer van twee mergen liggen in t midden van
dese ses mergen onbedeylt, het groot gasthuijs binnen dese stadt ex uno noortwaerts met
twee mergen, ende Aert Janse ex alio, streckende westwaerts vande gemeyne stede tot
aende oude hoeff aldaer oistwaerts, onder den last van daerwt jaerlix te vergelden twee
gulden, tien stuijvers in eenen meerderen chijns aende erffgenaemen vande Tromlapper;

Item eenen gulden vijff stuijvers ooc in eenen meerderen chijns aende Rentmeester
Schuijl;

Item drie gulden off dairontrent aende rentmeester Boscholl;

Item seventien stuijvers off daerontrent aen Jouffr. Helena vande Waeter, ende alnoch te
onderhouden twee roijen dijcx aende nieuwen wiel tot Cromvoirt".

Cornelis Adriaens van de Pas als wettig man en momber van Maria dochter van Adriaen
Laureijnse, voor het tochtrecht, is ten deel gevallen: "den langen acker, groot ontrent ses
lopense, gelegen in Cromvoirt tussen erve Gijsbert Covels ex uno oistwaerts ende tussen
erve Jan Janse Giersbergen ex alio, streckende metten eenen eijnde suijtwaerts aende
gemeijne straet, hier toe alnoch een schuer staende op het eerste lot, dan moet binnen twee
jaeren geruijmpt worden ende so lange met hun beijden te gebruijcken.

Item anderhalff lopense lants gelegen onder Oisterwijck ontrent het heijlich boomken tussen
erve der kinderen Gijb Emmen ex uno ende tussen erve in de derde portie begrepen hier
tegens affgedeijlt noortwaerts ex alio, streckende oistwaerts aende gemeijnen wech ende
westwaerts aen erve vande drossart van Boechoven.

Item de somme van hondert twelff gulden ende thien stuijvers geprocedeert van 't ....
ischen hove.

Item de somme van vijffentwintich gulden ... te ontfangen vande genen de derde portie te
deel is gevallen.

Item de helft in een houtvelt genoemt de Ribben, groot ontrent ses off sevendalff lopense,
gelegen tot Cromvoirt tussen erve der erffgenamen Mr. Lomberts de Bije ex uno, ende tussen
ere der erffgenamen Francis Cornelisz met meer andere ex alio suijtwaerts, streckende
metten eenen eijnde aende Strijpen westwaerts ende metten anderen eijnde aen erve in de
eerste portie begrepen hier tegens deijlende.

Item een derdepart in een hoijbeemdeken onbedeijlt, gelegen tot Cromvoirt, genoemt den
Rave so groot ende cleijn tselve aldaer gelegen is tussen erve Jacobs Janse noortwaerts
ende tussen erve Lijs Melis ex alio, streckende vande gemeijnte tot de Gierberche strijpen,
onder den last van hierwt jaerlix te blijven gelden vijff lopen roggen aende taefele vande H.
Geest tot Cromvoirt.

Item twee gulden thien stuijvers aende selve taefeI ende alnoch te onderhouden vier
roeijen dijcks aenden ouden wiel tot Cromvoirt off so veel meer als daertoe te onderhouden
staet",

Aert zoon van Adriaen LaureijnsenWitlocx en Elizabetvoornoemd, is ten deel gevallen: "eene
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stede gelegen in de vrijheijt van Cll~JMljjJ;k~te:ft;p.la'(~,ts:~elltDJil;~a:l1~InDyel1\,so groot ende
cleijn als deselve daer gelegen is met noch een beemdeken gelegen achter Oisterwijck gelijc
Cornelis Ariense die in pacht gehadt heeft, wtgenomen anderhalff lopense die in de twede
portie geleghen sijn, gelegen tussen erve Steven Ariense vanden Bosch ex uno noortwaarts
ende tussen erve Beris Emmen met meer andere suijtwaertscex alio, streckende vande
gemeijne straet tot het heijlich boom ken te ordere den last van hier wt jaerlix te vergelden
een mud roggen aende taefele vande H. Geest binnen dese stadt. Item twee mudden vier
lopen roggen aende leprosen tot Hinthem. Item te betalen gaande bij 't passeren aende gene
de eerste portie te deel is gevallen vijffentseventich gulden eens. Item den gene de twede
portie te deel is gevallen vijffentwintich gulden eens".

Uit deze erfdeling blijkt dat de voornoemde kinderen van hun grootouders van moederskant
het huis, schuur, bakhuis en grond erven te Cromvoirt. In de hierna volgende erfdeling
verdelen de drie kinderen de onroerende goederen van hun ouders zelf-:

"Wij, van Oerle en Canters, schepenen in's Hertogenbossche, maaken kennelijc
eenenyegelycken dat op huijden dato deses hierondergeschr. voor ons persoonlic sijn
verschenen: Loureijns ende Aert, gebroederen, sonen Adriaen Loureijnse Witlox, bij
denselver Adriaen ende Elizabeth, sijne huijsvr., dochtere Anthonis Aertse, te saemen
verweckt, ende Cornelis Ariens vande Pasals wettich man ende momboire van Maria zijne
huijsvr., dochtere Adriaens en Elizabethvoorschr., te vorens wede. Jan Janse Abelen, hebben
opnetlic bekent ende beleden met malcanderen onderlinge te hebben aengegaen ende
gemaeckt erffscheijdinge ende erffdeijlinge vande naebeschreve gronden van erven hun,
mits dode ende afflyvicheyt vande voors. Adriaen Laureijnsen Witlox, hennen vader ende
schoonvader, respective geadvolveert indie vuegen ende manieren hier naer volgende:

Mits welcker erffscheydinge ende erffdeylinge een stuck ackerlants ontrent twee lopen
sesentwintich roeyen groot sijnde, genoemt den Haverlant, gelegen onder Cromvoirt
tussen erve der kercke aldaer noortwaerts ex uno ende tussen erve Jans Miechieler ex
alio, streckende metten eenen eijnde aen erffenisse Goossen Herp westwaerts ende metten
anderen eijnde aen erve Jans Roeloffs off de actersteeghde. Item een stuxken lants genoemt
het Mortelken, ontrent een lopense ende vyff roeyen groot sijnde, gelegen ter plaetse
voorschr. tussen erve de wede. Cornelis Henrixe ex uno suytwaerts ende tussen den Breder
gemynte wech ex alio, streckende metter eenen eijnde aen erve Gjjs Cornelis oostwaerts tot
aen erve Franck Cornelise. Item de helft tegens het tweede lot op te deijlen in eenen acker
gelegen over de Ley aldaer, groot in t geheel ontrent vyff halff lopens. tussen erve Cornelis
Henrixe ex uno westwaerts ende tussen erve Peter Loeff met meer andere ex alio, streckende
van erve der taafele vande H.Geest binnen dese Stadt tot aen erve Gijsbert Aertse. Item een
stuxken ackerlants, groot ontrent een lopens. twelf roijen, genoemt den Bleeck, gelegen
onder Helvoirt tussen erve der condividenten in de tweede portie begrepen, suytwaerts ex
uno ende tussen erve der erffgen. Joes Wouters ex alio, streckende van erve Aert Janse
cum eyus tot op erve Marten Gorter. Item de helft tegens het twede lot op te deylen in de
Crommersche Bemden, groot ontrent in 't geheel eenen morgen, in eenen meerderen camp
onbedeylt, gelegen tussen erffenisse Aert Franse ex uno noortwaerts, ende tussen erve
Goossen Henrixen met meer andere ex alio, streckende met beyde de eynden aen erve Peter
Dirx cum suis, onder den last van hierwt te vergelden jaerlix de helft in den daelder pacht aen
de Sr.Willem van Houten, raedt deser stadt in eenen meerderen pacht. Item twee stuyvers,
twee oirt chijns int boeck van Helvoirt, ende daer toe onderhouden vier roeyen dycx opten
Crommersdijck, te helpen onderhouden een hecke ende te wegen den genen met recht
daer over gedaecht sijn. Item te ontfangen vande genen de derde portie te deel gevallen de
somme van twintich gl. eens, gereet by t passeren desen, te saemen met alien de respecte
briven instrumenten ende murimenten van t gene voorschr .... mentionerende sijn mits
desen te deel te looten gevallen den voorn. Laureyns sone Adriaen Laureynse Witlox ende
Elizabeth voors.
Ende mits welcken voorschr. erffscheydinge ende erffdeylinge een stuck ackerlants, ontrent
een lopense, vierdertien roijen groot, sijnde gelegen tot Cromvoirt voorschr., genoemt
Reynders Dries, tussen erve Anthonis Joosten ex uno oistwaerts ende tussen erve Henrick
Ariaen met meer andere ex alio, streckende metter eenen eynde aen erve Franck Loeff
noortwaerts ende metten anderen eynde aen erve Floris Gijsberts. Item een stuck ackerlants
gelegen aldaer, genoemt de Hofstadt, groot ontrent anderhalff lopense tussen erve Henrick
Nelen met meer andere ex uno noortwaerts ende langs erve den gemeyne straet ex alio,
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streckende metten eenen eynde aen erve der taefele vande H. Geest tot Cromvoirt oistwaerts
ende metter anderen eynde aen erve Gysbert Covels westwaerts. Item de helft in eenen
acker gelegen tot Cromvoirt voorschr. over de Ley, groot in t geheel ontrent vijffhalff lopense,
gelegen tussen erve Vreijs P.te Hoeff met meer andere oistwaerts ende tussen erve dico
tegens den seyde in de eerste portie begrepen westwaerts, dese helft moetende wegen de
voorschr. andere helft voor ende achter deurs over, des voor aff hebbende drie voeten langs
daer. Item een stuck ackerlants genoemt den Aert, groot ontrent derdalff lopense, gelegen tot
Helvoirt tussen erve der kinderen Jan Driese ex uno suijtwaerts, ende tussen het eerste lot
hier tegens deylende ex alio, streckende metten eenen eynde aen erve der taefele vande H.
Geest binnen deses stadt oistwaerts ende metten andere eynde aen erve daens gasthuijs.

Item de helft in de Crommersche Seemden tegens het eerste lot te deylen, groot ontrent
in 't geheel eenen morgen, gelegen in een meerder velt onbedeylt tussen erve Aert Franse
noordwaerts ex uno ende tussen erve Goossen Henricx met meer andere ex alio, streckende
met beyde de eynden aen erve Jan Peter Dircx cum suis. Item de helft in een heybodem
gelegen onder Helvoirt met Steven Ariens onbedeylt, soo groot ende cleyn als deselve
aldaer gelegen is onder den last van hierwt jaerlix te gelden de helft in eene pacht van
dertich stuyvers aende voorschr. Hr. Willem van Hout in eenen meerderen pacht. Item drie
stuyvers twee oirt aen den rentmr. Schuyt in eenen meerderen pacht. Item te onderhouden
vyff royen dycx op Crommersdyck tot treeschacker met noch thien off twelff staer... thuyks
of den dycke ende alnoch te helpen onderriouden twee heckens, te same met alien ende een
yegelycke schepene brieven, instrumenten ende munimenten van 't geen voors. is enichsins
mentionerende sijn mits desen te deel ende le loote gevallen den voorn. Aert sone Adriaens
Laureynse Witlox ende Elizabeth voors.

Ende mits welcke voorschr. erffdscheydinge ende erffdeylinge een hoffstede, genoemt de
Gesel, groot ontrent acht lopense, so wey als leulant, gelegen onder Helvoirt tussen erve der
kinderen Jans Driese ex uno oistwaerts, ende tussen erve Daens gasthuys ex alio, streckende
metten eenen eynde aen erve Jans Driese noortwaerts ende metten anderen eynde aende
gemeynte van Haren met sijne gerechticheyt van 't voorhooft ende hooi daer op staende
wtgenomen drie bomen die daer van tot gemeynen profyte sullen geruympt worden. Item
een stuck ackerlants groot ontrent ..... [sic] gelegen ter plaetse voorschr., gelegen op die
acker tussen erve Steven Ariens ex uno suytwaerts ende tussen erve der kinderen Jans
Driese noortwaerts, streckende metten eenen eynde aen erve der taefele vande H. Geest
binnen dese stadt oostwaerts ende metten anderen eynde aen erve van daens gasthuys
voorschr., onder den last van hier wt jaerlix te vergelden seven lopen roggen aende erffgen.
van Jo. Cornelis de Sever in eenen meerderen pacht van acht mudden roggen. Item sestien
stuyvers thien penn. chijns in 't boeck van Helvoirt, ende te moeten wegen de goederen van
Steven Ariens, voorders ooc wt te reycken gereer bij 't passeren desen aen den genen de
eerste portie te deel is gevallen de somme van twintich gl. eens, te saemen met alien ende
met yegelycke de schepene brieven, instrumenten ende munimenten van 't geene voorschr.
is enichsints mentionerende sijn, mits desen te deel ende te loot gevallen den voorschr.
Cornelis Ariens vande Pas als wettich man ende momboir van Maria sijne huysvr., dochtere
Adriaens en Elizabeth voorn.

Met conditie innbe desen toegedaen dat de voors. huysinge sal worden aenveert den
eersten Maij toecomende, de groes ende hoff te halff Meert ende de teulanden 't oigst
anede stoppelen, daer aen volgende beyde mede toecomende, vrij van alle achterstelle die
chijnsen voorn. als dat ten vollen verschenen.

Item dat een ieder der condividenten sijne wtgestercke ende begrote lasten ooc geburelicke
costen, dorpscommer, lasten ende servituten tot iders portie respectivelic behorende so
sal betalen ende draegen dat d'een door foulte des anderen geene hinder, schaede off
molestatie en overcome in enigenbonde maniere ende off t gebeurde datter enige lasten van
renten, chijnsen off pachten bevonden wierde meer tot de voorschr. goederen te vergelden
te staen dan voorschr. staen off dat d'een off d'andere eenen parcheel met recht affgenomen
off ontnomen worde sulx sullen sij malcanderen helpen draegen, refunderen ende goet door
elck voor een gerecht derde part gelijc de voorschr. condividenten dit al opentlic hebben
bekent ende beleden ende oversulx d'een ten behoeff des andere gerenuncheert ende
vertegen effench op de goederen malcanderen reciprocelic te deel gevallen, gelovende de
voors. condividenten etc., gegeven den xxv Maij 1661.
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"*' (Xla. rouwt Vught (r.k.) 10-2-1662 met Adriana Theunissen
Uit dit huwelijk:
1. Adriaen, ged. Vught 28-9-1663 (get. Stephanus Adriani, Joanna Gisberti), volgt Xlla.

~t lwA11It¥it!imf¥'r~ffSS'e~fff5'1<,geboren ca. 1665/1670, volgt Xllb.
3. Elizabeth, ged. Vught 8-9-1669 (get. Franco Judoci en Anna Henrici), ondertrouwt als

Lijske Freijsse te Vught (geref.) 11-4-1708 met Laurens Hendrickx Driessen, weduwnaar
van Ariaentje Martens en Jenneke Emberts.

4. Maria Freijssen Witlox, ondertrouwt 10 Vught (geref.) 8-4-1701 met Aart Hendriks
Castelijns. Marie Frens Ariens Witlox, weduwe van Aart Castelijns, ondertrouwt 20

Vught (geref.) 5/20-7-1732 en in de r.k. kerk van Cromvoirt met Mattheus Biggelaar,
j.m., geb. en won. Cromvoirt. Het doodboek van Cromvoirt meldt op 9-8-1742: De
huijsvrouw van Mattheus van den Biggelaar, van Cromvoort.

Op 8-10-1710 vindt een erfdeling5 plaats door Hendrik Martens en Ariaen Freijse Witlockx
als mombers over de 3 onmondige kinderen van wijlen.Anthonij Freijse Witlockx vervvekt
bij Marij Teuwes; Ariaen Freijse; Freijs Hendricx en Aert Hendrickx, alle vier erfgiimlmeii-van
wijlen FreljS Ariaens, wonende te Cromvoirt.

De voorschr. mombere ten behoeve der voorschr. onmondige kinderen ten deele ende te
loote gevallen is: Seker huijs met het backhuijs daer op staende, gelegen tot 6romveHt'!'t

~ d'e~gti!S~raefi: met de helft van het lant daer aengelegen, groot int geheel ses lopense 162
Roeije, tussen erve aende eene sijde oostwaerts Freijs Hendrickx ende aende andere sijde
westwaerts Paulis Aerts ende suijtwaerts de Breede Wegh ende noortwaerts de gemeene
straet, sijnde los ende vrij, behoudelijk hier uijt jaerlijckx te vergelden twee gl. thien stuijvers
aen Aert Dirckx van de Wael, woonende tot's Boseh, item alnoch seventhien stuijvers
gewinchijns aende Hr. van Beughen, item alnoch seven stuijvers, acht penninge in eene
meerdere pacht tot's Bosch.

Item alnoch een Roeij Cromverse Dijck ofte soo veel als met recht sal bevonde worde daer
aen is gehoorende, waer tegens de voorschr. mombere ten behoeve als bove, sal profitere
een jaerlijckxe pacht van eene gl., thien stuijvers ten laste van Frans Smidts, woonende tot
Oosterwijck.

Item alnoch d'helft in een stuck weijlant, groot int geheel twee lopense 102 Roeij, ofte soo
groot ende cleijn 't selve gelegen is tot Cromvoirt over de Leije, tusse erve aen de eene sijde
Peter Janse ende aende andere sijde d'erfgen. Aert Ariaens.

Item alnoch de eerste helft in een stuck teullant, gemeenlijk genaemt de Beurdeman, groot
int geheel een lopense 3 Roeije, ofte soo groot ende cleijn 't selve gelegen is tot Cromvoirt
in de Hooghstraet tusse erve aende eene sijde Freijs Hendrickx ende aende andere sijde de
gemeene wegh aldaer.

Item alnoch d'helft in een stuck weijlant, groot int geheel eene halve merge ofte soo groot
ende cleijn 't selve gelegen is tot Cromvoirt, gemeenlijk genoemt de Ribbe, tussen erve
aende eene sijde Freijs Hendrickx ende aende andere sijde de gemeente aldaer.

Item alnoch een stuck weijlant groot ontrent drie lopense, gemeenlijck genoemt de Beemde,
gelegen ontrent de Oude Leij onder Crornvoirt. Item alnoch een stuck weijlant groot ontrent
vier L., gemeenlijk genoemt de Davejot, gelegen achter Deutere int Bossche velt, welke
voorschr. perceele, tot egalisatie van de andere loote, sulle moete uijtkeere aen de gelijke
condividente eene somme van een hondert vijfentwintigh gl. eens.

Midts welke voorschr. erfscheijdinge ende erffdeijlinge de voorschr. Ariaen Freijseten tweede
loote ten deel gevalle is: Een acker teullant, groot ontrent twee lopense en sesentwintigh
roeije, ofte soo groot ende cleijn 't selve gelegen is tot Cromvoirt in den hoeck, gemeenlijck
genoemt het Haverlant, tussen erve aende eene sijde d'gemeene steegh ende aende de
andere sijde Giel Wouters, streckende met het eene eijnde tot op de gemeene steegh aldaer,
mits te moete onderhoude ses ro, Cromv. dijk. Item alnoch een stuck teullant groot ontrent
een lopense 15 roeije ofte soo groot ende cleijn 't selve gelegen is tot Cromvoirt, gemeenlijk
genaemt de Mortel, tusse erve aende eene sijde noortwaerts de breede wegh ende aende
ander sijde suijdtwaerts d'erfgen. Jan Goijaerts.
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Item alnoch een stuck teullant, gemeenlijck genaemt de Hansgalgh, groot ontrent een
lopense drie roeije ofte soo groot ende cleijn 't selve gelegen is tot Cromvoirt tussen erve
aende eene sijde Peter 5chelle ende aende andere sijde de kinderen van Rouwane. Item
alnoch d'helft in een perceel teullant groot int geheel een lopense 372 roeije ofte soo groot
ende cleijn 't selve gelegen is tot Cromvoirt tusse erve aende eene sijde westwaerts Cornelis
Jan 5chuermans ende aende andere sijde Aert Hendrickx. Item alnoch de helft in thien en
een half hont hooijlant gelegen in den Ham tot Cromvoirt tussen erve aende eene sijde
suijdtwaerts den Becke Kamp ende aende andere sijde noortwaerts de hooij van de Heer
van Drune, sijnde los ende vrij behoudelijck hieruijt te vergelden jaerlijckx twee stuijvers acht
penningen St Lambert chijns aende domeijne tot's Bosch.

Midts welke voorschr. scheijdinge ende deijlinge den voors. Freijs Hendrickx is ten deele
ende te loote gevalle: Een schuer met de helft van het lant daer aen gelegen groot in 't geheel
ses lopense 162 roeij ofte soo groot ende cleijn 't selve gelegen is tot Cromvoirt tusse erve
aende eene sijde oostwaerts Ariaen Coole ende aende andere sijde de onmondige kindere
in dese, streckende met het eene eijnde tot op den breede wegh aldaer, sijnde los ende vrii,
behoudelijk hieruijt te vergelde jaerlijckx eene gl. vijf stuijvers aende Heer van Deurse, midts
dat het huijs de schuer, ende schuer het huijs, malkander moeten laate wege.

Item alnoch 2 een stuck groeslant groot int geheel twee lopense 102 R ofte soo groot ende
cleijn 't selve aldaer gelegen is tot Cromvoirt over de Leije, tussen erve aen de eene sijde
Aert Aeriaens ende aende andere sijde Peter Janse, sijnde los en vrij, behoudelijk hieruijt
le vergelden jaerlijckx seven stuijvers acht penningh aen ... [sic] tot's Bosch, sijnde in eene
meerdere pacht van drie gl. Item alnoch de helft in een stuck teullant, groot in 't geheel een
lopense 31 roeije, gemeenlijk genoemt den Beurdeman, gelegen tot Cromvoirt tusse erve
aende eene sijde Teunis Wouters van Bast ende aende andere sijde de onmondige kinderen
in dese, sijnde 105 ende vrij, behoudelijk hieruyt te vergelden jaerlijckx eene stuyver twaelf
penn. aende domeijne tot 'd Bosch.

(

Item alnoch de helft in een stuck teullant gemeenlijck genaemt de Ribbe, groot int geheel
drie lopense, gelegen tot Cromvoirt aen de gemeente, tussen erve aende eene sijde de
kinderen van Aert Ariens ende aende andere sijde de onmondige in desen. Item alnoch een
stuck weijlant gemeenlijck genoemt de Molscamp, groot ontrent veertich roeije ofte SOD
groot ende cleijn 't selve gelegen is tussen erve aende eene sijde Aert Hendrickx ende aende
andere sijde d'kinderen van Peter Gerrits met den dijk daer op liggende. Item alnoch drie hont
hooijlant gemeenlijck genoemt de Kinderham, gelegen in den Ham achter Deutere, welke
voorschr. perceele tot egalisatie deser deijlinge moeten uijtkeere aende gelijke condividenten
eene somme van veertigh gl. eens.

Midts welke voorschr. scheijdinge ende deijlinge den voorschr. Aert Hendrickx ten deele
ende te loote gevallen is een stuck teullant, groot ontrent vier lopense, ofte 500 groot ende
cleijn 't selve gelegen is tot Cromvoirt, gemeenlijck genaemt den Bunder, tussen erve aende
eene sijde den H. Geest tot Cromvoirt ende aende andere sijde Goijaert van Cromvoirt cum
suis, sijnde 105 ende vrij, behoudelijk hier uijt te vergelden jaerlijckx eene sester rogge aen
een manne gasthuijs tot's Bosch. Item alnoch eene gl. vijf stuijvers aende Heer van Deurse.
Item alnoch drie stuijvers acht penningen aen Johannes van Eekert tot Den Dungen, met den
last van te moeten onderhouden twee roeije Cromverse Dijck op twee verscheijde plaatse,
ofte SOD veel als men met recht daer op sal bevinden.

Item alnoch een stuck weijlant, gemeenlijck genaemt de Molscampe, groot ontrent
achtentwintig roeije ofte 500 groot ende cleijn 't selve gelegen is tot Cromvoirt, tussen erve
aende eene sijde Jan Aerts ende aende andere sijde suijdtwaerts Freijs Hendrickx met den
dijck te onderhoude soo veel als daer aen is gehoorende. Item alnoch d'helft in een stuck

.teullant gemeenlijck genaemt den Brooacker, groot ontrent een lopense 372 roeij ofte SOD
groot ende cleijn 't selve gelegen is tot Cromvoirt op de Hooghackers tussen erve aende
eene sijde Ariaen Freijse ende aende sijde oostwaerts Freijs Hendrickx. Item alnoch de helft
in thien en een half hont weijlant gelegen inden Ham onder Cromvoirt tussen erve aende
eene sijde suijdtwaerts den Hecke camp ende aende andere sijde de Heer van Drune, etc.

Actum desen 8en October 1710 coram Jan Cornelisse ende Jan Ariaens de Jonghe,
schepenen.
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Xlb. Arnoldus Adriaen Freijssen Witlocx, trouwt Joanna Wouters.
Uit dit huwelijk:
1. PeterAert Witlockx. Op 14 maart 1711verklaren schepenen van Vught en Crornvoirte

dat "thoonder deser PeterAert Witlockx is, een wettigh ende legitime soone
van Aert Ariaens Witlockx en van Jenneke Wauters, eghte luijden".

2. Cornelis Aerts, volgt Xllc.
3. Anna, ged. Vught 31-10-1673 (get. Fredericus Henrix en Maria Peters).
4. Elisabetha, ged. Vught 27-3-1675 (get. Gommarus PetriWouters en Elisabeth Jansen).
5. Adrianus, ged. Vught 7-7-1677 (get. Cornelis Cornelij van Giersbergen en Cornelia

Arnoldi), volgt Xlld.
6. Joannes, ged. Vught 7-8-1680 (get. Joannes Stockijs en Adriana Freijsen).

Xlla.

Op 14 maart 1711 wordt voor schepenen van Vught en Cromvoirtl een akte van erfdeling
gepasseerd door Peter Aerts; Cornelis Aerts; Ariaen Aerts en Aert Lamberts als man van
Ariaentie Aerts, als erfgenamen van hun vader Aert Ariaens, in leven gewoond hebbende te
Cromvoirt. ----v
Adrianus Verheisen ~dtloOCk, ged. Vught 28-9-1663,jongeman van Cromvoirt, ondertrouwt/·· ,
trouwt Vught (geref.) 12/27-1-1692met Adriana Theunissen, jongedochter van Cromvoirt
Uit dit huwelijk:
1. Laurentius, ged. Vught 3-10-1693 (get. Arnoldus Gielen en Adriana Laurenssen),volgt

Xllla.
Franciscus, ged. Vught 1-7-1695 (get. Florentius Geridts en Anna Henrici), volgt Xlllb.
Joanna, ged. Vught 21-1-1697 (get. Anthonius Verheisen en Elisabetha Thonissen).
Florentius, ged. Vught 7-4-1700 (get. Ghisberus Teunissen en Adriana Verheissen),
volgt Xlllc.
Anthonius, ged. Vught 12-12-1702(get. Arnoldus Henrix en BarbaraTheunissen), volgt
Xllld.

2.
3.
4.
5.

*" XII~..4~T~\~~J:J!~~S::-(I~~:~~~.nc~~~v~~t~~~~~'~~~~ 1Ju6:~?~'ot~~~~1V~Tsh~~~~J.11~~i,~~~
Witloks, van Cromvoort.
Uit dit huwelijk:
1. Laurentius, ged. Vught 5-5-1698 (get. Henricus Anthonij Joosten en Alida Theunissen),

begr. Cromvoirt 2-7-1767, trouwt met Maria Oerlemans, begr. Cromvoirt 13-8-1762
als Maria Jansen Oerlemans, huijsvrouw van Lourens Witlox. Op 25 juni 1762 maken
Lourens Witlox en Maria Oerlemans een testament voor schepenen van Vught en
Cromvoirte. Zij is dan ziek. Na de dood van de langstlevende benoemen zij zijn broer
Jan Witlox, en bij diens vooroverlijden zijn kinderen alsmede de kinderen van zijn
overleden broer Matteus Witlox, ieder voor de helft, tot erfgenamen. Op 3 maart 1768
compareren voor schepen van Vught en Crornvoirts: Jan Antonie Witloks enerzijds,
en Jan Matteus Witloks, Jenneke Matteus Witloks en Antoine Matteus Witloks,
meerderjarige kinderen van wijlen Matteus Witloks, anderzijds, alien wonende te
Cromvoirt. Zij hebben een erfdeling gemaakt van de nagelaten goederen van wijlen
Laurens Witloks.
Matheus, ged. Vught 3-8-1702 (get. Adrianus Laurentij Witlock en Adriana Joannis

~ Henrici Jaspers), volgt Xllle.
&~emlis.s.Iim~' geboren ca. 1700/1710,volgt Xlllf.

2.

Op 5 september 1742 vindt de erfdeling plaats door Mattheus Witlox, Jan Antonij
Witlox en Lourens Witlox, van de nagelaten erfgoederen te Cromvoirt van hun ouders
Antonij Freijse Witlox en Maria Teuwensl0.

Xllc. Cornelis Aart Witlox was gehuwd met Maria Teunis van de Sant, overl. Vught 14-8-1737als
de weduwe Cornelis Witloks, van Cromvoort.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelis Witlokx. Mogelijk is hij de Jan Witlox die als jongeman, geb. en won.

Cromvoirt voor de dominee te Helvoirt (onder)trouwt op 7/22-7-1742 met Catharina
Cornelis Witlox, wed. Francis Peter van de Pas,geb. en won. Helvoirt. Zij was eerder
gehuwd voor schepenen van Helvoirt 20-1/4-2-1731met Francis Peter Pas,j.rn., geb.
Tilburg. Op 6 juli 1743wordt door de schepenbank van Vught een borgbrief afgegeven
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2.
3.
4.

t.b.v. Helvoirt voor Jan Witlox, geb. Crornvoirt, gehuwd met Catharina Witlox, wed.
Francis van der Pas, geb. Helvoirtt t.
Uit haar eerder huwelijk:
a. Joanna Maria van de Pas, ged. Helvoirt 2-12-1731, get. Cornelius Witlox en

Franske van de Pas.
b. Petrus van de Pas, ged. Helvoirt 7-4-1733, get. Joannes van de Pas en Antonia

Witlox.
c. Antonius van de Pas, ged. Helvoirt 30-3-1734, get. Gerardus Verhulst (e.v. Anna

Maria Peter Pas) en Joanna van de Pas.
d. Antonius van de Pas, ged. Helvoirt 30-3-1735, get. Gerardus Verhulst en Joanna

van de Pas.
e. Lucas van de Pas, ged. Helvoirt 16-5-1737, get. Joannes van de Pas en Joanna

Janse van Engelen.
Aart Cornelis Witlokx, volgt XlIlg.
Teunis Cornelis Witlokx, volgt Xlllh.
Elisabeth Cornelis Witlokx, ondertr/tr. Vught (geref.) 3/18-5-1738, en trouwt Cromvoirt
(r.k.) 18-5-1738 met Johannes van der Wiel, weduwnaar van Elisabeth Aart Smeijers.
Johannes Wiel, jongeman, geb. Drunen en won. Giersbergen, was op 28-2-1738 r.k. te
Cromvoirt en geref. te Vught gehuwd met Elisabeth Arnoldi Smeijers (get. Allegonda de
Bruijn en Elisabeth Witlox). Op 17 rnei 1738 worden huwelijkse voorwaarden gemaakt
tussen Johannes van der Wiel, wedr. Llisbeth Aart Smeijers, geb. St-Michielsgestel en
won. Cromvoirt, en Lijsbeth Cornelissen Witlox, geb. en won. Cromvoirt12.
Uit het huwelijk van Johannes van der Wiel en Elisabeth Witlox:
a. Cornelius van de Wiel, ged. Cromvoirt 27-4-1741, get. Joannis Witlox en Anna

Maria Smeijers.
b. Elisabetha van de Wiel, ged. Cromvoirt 24-9-1743, get. Cornelius van de Wiel en

Catharina Witlockx.
c. Franciscus van de Wiel, ged. Cromvoirt 5-11-1747, get. Antonius Witlox en

Susanna Brock.

/

Op 27 juni 1738 delen Jan Cornelis Witlokx; Aart Cornelis Witlokx; Teunis Cornelis Witlokx
en Elisabeth Cornelis Witlokx gehuwd met Johannes van der Wiel, de nagelaten erfgoederen
te Cromvoirt van hun ouders Cornelis Aart Witlokx en Maria Teunisse van de Sant13.

Xlld. Adriaan Aarts Witlok, ged. Vught 7-7-1677, otr/tr. Vught (geref.) 6/21-5-1713 met Mari Wouter
Joordens, j.d., won. Cromvoirt. Op 22 juni 1745 testeren voor schepenen van Cromvoirt: Arien
Witlox en Maria Joris, echtelieden. Na dood van de langstlevende van beiden, benoemen
zij tot hun universeel erfgenamen de echtelieden Jan van Hal en Johanna van Dooremalen,
die dan bij hen lnwonents. Genoemde Jan van Hal en Johanna van Dooremaalen, beiden
geboren te Vught, krijgen op 18-6-1745 een borgbrief voor Cromvoirt15.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter, geboren circa 171516, overt, Vught (Cromvoirt) 24-1-1743. Wouter Adriaans

Witloks, jongeman, geboren en wonende te Cromvoirt, otr/tr. Vught (geref.) 5/20-5-1742
en tr. Cromvoirt (r.k.) 20-5-1742 met Johanna Antonijse Dooremalen, jongedochter,
geboren Vught en wonende Cromvoirt. Zij hertr. Vught (geref.) 11/26-4-1744 met Jan
van Hal,

2. Cornelius, ged. Cromvoirt 9-5-1717, get. Jan Gijsberts en Maria Cornelisse.
3. Arnoldus, ged. Cromvoirt 2-1-1719, get. Aart Lambers en Cornelia Gerits Schoonens.

Het doodboek van Vught vermeldt op 29-6-1740: Aart Arijzen Witloks van Cromvoort.

Xllla. Laurens Ariens Vreijssen Witlok, ged. Vught 3-10-1693, won. Cromvoirt, otr/tr. Vught (geref.)
20-5/4-6-1719 met Anneke Aarts Bankmans, zij otr/tr. 20 Vught (geref.) 10/25-1-1733 met
Willem Vuchts, wdr. Jenneke Hendrikx van de Yen. Laurens Arien Witlox is armmeester van
Vught (1722) en van Cromvoirt (1729, 1730, 1732). Op 3-6-1732 maken Willem Vugts, wdr.
Jenneke Hendriks van de Yen, geb. Oisterwijk, won. Cromvoirt, en Anneke Aert Bankmans,
wed. Laureijs Witloxs, geb. en won. Cromvoirt, geassisteerd met Hendrik Bankmans, oom
van moederszijde van de voorkinderen van Laureijs Witloxs huwelijkse voorwaarden17.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana, ged. Cromvoirt 19-2-1721, get. Ariaen Vreijssen en Cornelia Cornelis

Banckman. Ariaantje Laurense Witloks otr/tr. Vught (geref.) 5/20-2-1746 met Piet
Joosten van Thuijl, geb. Haaren, won. Helvoirt (zie ook XlVi).
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2.

Uit dit huwelijk:
a. Adriana van Tuijl, ged. Cromvoirt 6-8-1746, get. Arnoldus Witlox en Joanna

Maria van Tuijl.
b. Lucia van Tuijl, ged. Cromvoirt 13-12-1747, get. Joannes van Tuijl en Anna

Willem Vuchts.
c. Cornelia van Tuijl, ged. Cromvoirt 24-10-1749, get. Adrianus Witlox en Maria

Florus Witlox.
d. Laurentius van Tuijl, ged. Cromvoirt 19-3-1751, get. Antonius Witlox en Johanna

Maria van Tuijl.
e. Adriana van Tuijl, ged. Cromvoirt 17-9-1752, get. Petrus van lersel en Maria

Florus Witlox.
f. Josephus van Tuijl, ged. Cromvoirt 4-2-1754, get. Joannes van Tuijl en Maria

Witlox.
g. Willebrordus van Tuijl, ged. Cromvoirt 7-11-1758, get. Joannes van Tuijl en Maria

Arnoldi Witlox.
h. Laurentius van Tuijl, ged. Cromvoirt 10-12-1761, get. Antonius van Tuijl en

Catharina Vuchts.
Arnoldus, ged. Cromvoirt 27-10-1723, get. Henricus Banckmans en Gertrudis Tunnesse
Gijsbers, volgt XIVa.
Cornelia, ged. Cromvoirt 20-9-1726, get. Floris Witlox, Hendriena Arts Schuurmans.
Cornelius, ged. Cromvoirt 27-10-1729, get. Florus Witlox en Maria Banckmans.

3.
4.

Xlllb. FrancisAriens Witloks, ged. Vught 1-7-1695, geb. en won. Comvoirt, overl. Vught 22-8-1770,
otr/tr. Vught (geref.) 6/21-5-1724 en tr. Cromvoirt (r.k.)21-5-1724 met Jenneke Francis van de
Sande, j.d., geb. en won. Cromvoirt, over!. Vught 16-8··1760.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus, ged. Cromvoirt 17-2-1725, get. Hermanus van de Sandt en Jenneken

Witlox, volgt XIVb.
2. Adrianus, ged. Cromvoirt 2-1-1727, get. Adrianis Witlox en Jacomiena van de Sandt
3. Maria, ged. Cromvoirt 29-10-1729, get. Anthonius van Aasten en Anr.a Banckmans,

begraven Vught 1-9-1779: "Maria, ongehuwde dochter van wijlen Frans Witlox, laat
broeders na.

4. Jacomiena, ged. Cromvoirt 4-11-1732, get. Gerardus van de Venne en Maria van de
Sande. Jacomina Witlox, geb. Cromvoirt en won. Vught, onder/trouwt Vught (geref.)
26-1/10-2-1760 en trouwt Vught (r.k.) 10-2-1760 met Michael van de Pas, ged. Vught
22-4-1738, z.v. Wilhelmus van de Pas en Helena van der Meijden. Op 5 februari 1761
krijgt Jacomijn Witlokx, geb. Cromvoirt, gehuwd met Giele van de Pas,van schepenen
van Cromvoirt een borgbrief omdat zij zich te Vught vestigt18.
Uit dit huwelijk:
a. Wilhelmus van de Pas, ged. Vught 28-2-1761, get. Franciscus Witlox en Maria

van de Pas,begraven Esch 29-4-1763: "kind van Magiel van der Pas".
b. Joanna van de Pas, ged. Esch 7-1-1765, get. Franciscus Witloks en Cristina van

den Broek.
c. Wilhelmus van de Pas, ged. Esch 22-11-1767, get. Petrus van der Pas en Maria

Pijnenburg.
d. Francisca van de Pas,ged. Esch 23-3-1771, get. Franciscus Witloks en Elisabeta

van de Pas.
e. Esch begraven 16-8-1774: een kraamkind van Michiel van der Pas.

5. Adrianus, ged. Cromvoirt 14-10-1735,get. Florus Witlox en Johanna Jacop v.d. Sande.
6. Elisabeth, ged. Cromvoirt 20-11-1738, get. Johannes van Dijck en Maria van Hees,

otr/tr. Vught (geref.) 9/24-10-1762 en tr. Vught (r.k.) 24-10-1762 met Laurentius van de
Pas,ged. Vught 28-2-1733, z.v. Joannis van de Pasen Adriana Laurentii van de Ven.
Uit dit huwelijk:
a. Adrianus van de Pas, ged. Vught 7-11-1764, get. Franciscus Witlox en Henrica

van de Pas.
7. Adrianus, ged. Cromvoirt 7-12-1742, get. Ceel van Giersbergen en Engelina Cuijpers.

Mogelijk is hij degene die r.k. te Vught op 3-2-1765 trouwt met Helena Willem
Sesanten19, geboren Cromvoirt, begr. Vught St-Pieterskerkhof 1-9-1802. Zij krijgt op
7-2-1765 van schepenen van Cromvoirt een borgbrief voor Vught20.
Uit dit huwelijk:
a. Gerardus, ged. Vught 7-4-1766, get. Gisbertis de Cort en Willemijna de Cort.
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Xlllc. Florentius Ariens Witlox, ged. Vught 7-4-1700, schepen van Cromvoirt (1740, 1742), was
gehuwd met Maria Huberti van Heesch. Op 26-2-1754 testeert Maria Huijberts van Hees,
weduwe van Floris Witlox21. Zij is ziek en benoemt haar 5 kinderen verwekt bij Floris Witlox
tot haar erfgenamen. De kinderen zijn: Catharina, Ariaan, Johanna, Comelis en Huijbert. Op
7 december 1775 machtigt Maria Huijberts van Hees, wed. Floris Witlox, haar zoon Adriaan
Floris Witlox i.v.m. een openbare verkoop te Udenhout en Berkel22.
Uit dit huwelijk:
1. Cathariena, ged. Cromvoirt 2-3-1728, get. Adrianis Witlox en Catleijn van Heesch, begr.

Cromvoirt 3-1-1786, otr/tr. Vught (geref.) 20-4/5-5-1754 met Francis Adriaanse Vuchts,
geb. Helvoirt.
Uit dit huwelijk:
a. Adrianus Vuchts, ged. Cromvoirt 5-10-1756, get. Arnoldus Vuchts en Maria

Witlox.
b. Francisca Vuchts, ged. Cromvoirt 9-4-1759, get. Adrianus van Hees en Joanna

Witlox.
c. Anna Maria Vuchts, ged. Cromvoirt 10-2-1762, get. Hubertus Witlox en Adriana

van Tuijl.
d. Anna Maria Vuchts, ged. Cromvoirt 2-4-1765, get. Adrianus Witlox en Joanna

Lodovici Vuchts.
e. Nicolaus Vuchts, ged. Cromvoirt 18-6-1768, get. Adrianus Smeijers en Adriana

van Tuijl. .
f. Joannes Vuchts, ged. Cromvoirt 31-1-1771, get. Hubertus Witlox en Maria

Witlox.
2. Adrianus, ged. Cromvoirt 15-4-1730, get. Arie Huijberts van Heesch en Gertruijt

Smeijers, volgt XIVc.
3. Johanna, ged. Cromvoirt 4-3-1733, get. Willem Vughs en Elisabeth van Heesch, otr/tr.

Vught (geref.) 6/21-4-1765 met Adriaan Cornelis Smolders, ged. Cromvoirt 29-10-1735,
z.v.Cornelius Smolders en Maria Hoevenaars. Op 3 april1766 krijgen Adriaan Cornelis
Smolders en Johanna Floris Witloks een borgbrief voor Helvoirt23.

4. Cornelius, ged. Cromvoirt 9-11-1735, get. Adrianus van Hees en Maria Witlox, volgt
XIVd.

5. Adriana, ged. Cromvoirt 4-4-1738, get. Arie van Hees en Johanna Witlox
6. Hubertus, ged. Cromvoirt 21-12-1740, get. Anna Witlox, volgt XIVe.
7. Joannes, ged. Cromvoirt 13-10-1743, get. Arnoldus Witlockx en Helena van Hees.

/

Xllld. Anthonius Adriani Witlox, ged. Vught 12-12-1702,tr. Vught (geref.) 10-6-1726 (otr. attestatie
Helvoirt 25-5-1726) met Josiena (Susanna) Peter Demmers, geb. Helvoirt. Op 22 januari 1771
wordt door schepenen van Cromvoirt een borgbrief afgegeven ter ontlasting van de armen
van Boxtel, voor Teunis Witlokx, geboren Cromvoirt, en zijn huisvrouw Josijn Demmers,
geboren Helvoirt, doch langer dan 1 jaar en 6 weken wonende te Cromvoirt, en hun 2
kinderen, m.n. Pieter en Adriaantje24.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana, ged. Cromvoirt 24-6-1726, get. Adriaan Witlox en Eerke Demmers.
2. Petrus, ged. Helvoirt 4-7-1727, get. Peter Demmers en Joanna Adriani Witlox.
3. Maria, ged. Cromvoirt 19-1-1729, get. Jan Peeters van de Pasen Gertruijt Smeijers.
4. Ida, ged. Cromvoirt 8-10-1730, get. Andries Demmers en Maria Witlox, otr/tr. Vught

(geref.) 25-5/9-6-1754 met Jan Brohees, geb. Vught.
Uit dit huwelijk:
a. Joannes Brohees, ged. Vught 4-2-1755, get. Joannes Brohees en Lucia Witlox.
b. Petrus Brohees, ged. Vught 23-7-1756, get. Petrus Witlox en Joanna Maria van

Roij.
c. Johanna Brouwhees, ged. Vught 14-9-1758, get. Petrus van Roij en Adriana

Witlox.
d. Johannes Brouwheesch, ged. Vught 20-1-1760, get. Teunis Witlox en Jenne Mie

van Roij.
e. Adriana Broehees, ged. Vught 12-12-1761, get. Jan Teunis Witlox en Anna

Broheesch.
f. Lambertus Brehees, ged. Vught 19-6-1764, get. Petrus Witlox en Joanna Maria

Brehees.
g. Everardus Brehees, ged. Vught 27-6-1767, get. Chrystoferus de Bevere en

Adriana Witlox.
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5. Adriana, ged. Cromvoirt 3-1-1732, get. Laurentius Witlox en Eijke Jansse Demmers.
6. Laurentius, ged. Cromvoirt 10-11-1734,get. Andreas Demmers en Anna Vughs.
7. Anthonius, ged. Cromvoirt 6-11-1735, get. Adrianus Demmers en Maria Anthonii

Witlox, volgt XIVf.
8. Maria, ged. Cromvoirt 31-3-1738, get. Andreas Demmers en Elisabeth Witlox.
9. Gerardus, ged. Cromvoirt 30-3-1739, get. Jeroen van Schaften en Johanna Adriani

Witlox.
10. Antonetta, ged. Cromvoirt 28-3-1740, get. Franciscus Witlox en Johanna Priems.
11. Adrianus, ged. Cromvoirt 12-8-1741,get. Johannes van Schaften en Johanna van der

Sanden. Ook deze Adrianus komt in aanmerking om degene te zijn die te Vught r.k.
3-2-1765 trouwt met Helena Willem Sesanten, get. Catharina Cornelis en Joanna van
Haeren.

12. Petrus, ged. Cromvoirt 19-9-1743,get. Joannes van Schaften en Eijken Demmers.
13. Andreas, ged. Cromvoirt 22-4-1745, get. Florentius Witlockx en Johanna Andreas

Demmers.
14. Petrus, ged. Cromvoirt 30-7-1746, get. FranciscusWitlox en Eijken Demmers.

Xllle. Mattheus Antonij Witloks, ged. Vught 3-8-1702, schepen van Cromvoirt (1730), otr./tr.
1° Vught (geref.) 25-6/10-7-1729 en tr. Cromvoirt (r.k.) 10-7-1729 met Jacomijn Gijsberts
Biesemortel, geb. Cromvoirt; hij otr/tr. 2° Helvoirt (geref.) 25-4/6-5-1742 met Adriaantje
Dielisse Stoeldraijers, geb. Udenhout, ged. Oisterwijk 29-12-1716, d.v. Egidius Cornelis
Stoeldraijers en Adriana Hendrix Vugts. Zij hertr. Cromvoirt (r.k.) 6-5-1748 met Antonius
van Gemert. Op 1 mei 1742 maken Mattheus Witlox, wdr. Jacomijn Gijsbert Biesmortel, en
Adriaantie Dielis Stoeldraajers huwelijkse voorwaarden25. Op 27 april 1748 wordt een zgn.
staat en inventaris opgemaakt door Ariaantie Dielis Stoeldraajers, wed. Matteus Witlox t.b.v.
Antonij en Jacomina Witlox. In margine verklaart Antonij Mattheus Witlox op 24-9-1785
uit handen van Teunis van Gemert in huwelijk hebbende Ariaantje Dielis Stoeldraijers een
bedrag van 96 gulden ontvangen te hebben, zijnde de waarde waarop deze inventaris is
getaxeerd26.Jan Matteus Witlox en Jenneke Matteus Witlox, beiden wonende te Cromvoirt,
verklaren op 10 februari 1759 een bedrag van 58 gulden ontvangen te hebben van hun
voormalige voogd, Teunis van Geemert. Dit bedrag is afkomstig uit "zeeker acte of weijse
van uijtcoop" tussen wijlen hun vader Matteus Witlox en hun stiefmoeder Adriaentie
Stoeldraeijers, gepasseerd te Vught op 1 mei 174227.Op 3 maart 1768 hebben Jan Antonie
Witloks, wonende alhier ter eenre, en Jan Matteus Witloks, Jenneke Matteus Witloks en
Antoine Matteus Witloks, meerderjarige kinderen van wijlen Matteus Witloks, alien wonende
alhier ter ander zijde, een scheiding en deling-gemaakt van de nagelaten goederen van wijlen
Laurens Witloks28. Ongeveer anderhalf jaar later, op 3 augustus 1769, vindt een erfdeling
plaats door Jan Matteus Witlokx, won. Helvoirt; Antonie Matteus Witlokx, won. Cromvoirt;
en Jan de Weert gehuwd met Jenneke Matteus Witlokx, van de nagelaten goederen van
wijlen hun vader Matteus Witlokx en hun oom Laurens Witlokx29. Op 10 juni 1780 doet
Adriaantje Dielis Stoeldraijers, eerst weduwe Mattheus Witloks, en nu getrouwd met Teunis
van Gemert, won. Cromvoirt, afstand van togt t.b.v. haar zoon Antonie Mattheus Witloks,
won. Helvoirt, conform de verdeling der vaste goederen van wijlen zijn vader Mattheus
Witlox en oom LaurensWitlox30.
Uit zijn eerste huwelijk:
1. Anthonetta, ged. Cromvoirt 6-11-1729, get. Gijsbertus Biesmortel en Maria Anthoni

Witlox.
2. Johanna, ged. Cromvoirt 12-6-1731, get. Laurentius Witlox en Anna Aarts. Jenneke

Mattheusse Witloks, otr/tr. Vught (geref.) 8/23-10-1768en tr. Cromvoirt (r.k.)23-10-1768
met Jan Weert, geb. Helvoirt. Jan Cornelisse Weert, wdr. Jenneke Matheussen Witlox,
geb. en won. Helvoirt, otr/tr. 2° Helvoirt (geref.) 17-4/2-5-1779met Jenneke Hendriks
Plas, geboren in den Udenhout, won. Helvoirt. Op 13 februari 1772 krijgt Jenneke
Matteus Witlokx, geboren Cromvoirt, gehuwd met Jan de Weert, een borgbrief voor
Helvoirt31.

3. Johannes, ged. Cromvoirt 31-1-1733, get. Johannes Witlox en Barbara Biesmortel,
volgt XIVg.

Uit zijn tweede huwelijk:
4. Antonius, ged. Cromvoirt 22-5-1743, get. Laurentius Witlox en Adriana Stoeldraijers,

volgt XIVh.
5. Jacomina, ged. Cromvoirt 29-5-1746, get. Peter Cuijpers en Maria Petri van Gemert.
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geb. Cromvoirt circa 1700/1710, begr. Cromvoirt 20-12-1774, otr/tr. 10
ught (geref.) 6/2 - -1730 en tr. Cromvoirt (r.k.) 21-5-1730 met Marie P.r.iessxnvan der Staak,

geb. Cromvoirt; otr/tr. 20 Vught (geref.) 18-4/3-5-1739 en tr. Cromvoirt (r.k.) 3-5-1739 met
Ca "Dielisse Stoeldrei'ers eb. Udenhout, ged. Oisterwijk 3-12-1714, d.v. Egidius Cornelis
Stoeldraijers en driana Hendrix Vug s, zuster van Adriaantje (e.v. Xllle), begr. Cromvoirt
5-1-1792. 0' 1 . 2 maken Jan Anthonijse Witlox, wdr. Maria Driesse van der Staak,
geb. en won. Cromvoirt, en at anna le Isse toe raijers, geb. UdenhQUt, won. rorpvol ,
llUWeTijJ<se voorwaarden32. Jan Antonie Witloks, wdr. Maria Driessen van der Staak, wOii.
Cromvoirt, doet op 3 december 1772 afstand van zodanig toqtreqt als hij, comparant, als
langstleevende is hebbende ende genietende van: Eene huizinge, schuur met aangeleegen
hov en erve, groot twee loopense neegenenveertig roeden, gestaan en geleegen alhier in
d§ Hoogstraet in zijne bekende ringnoten, belast jaarlijks met een gewin chijns van twaalv
stuiovers en agt penn. in een meerdere chijns van eene gulden en vijv stuivers aan d'heeren
Lormier op den huize Blijendijk te Vught, alsmeede met eene kapitaale somme van twee
hondert guldens, gelooft in scheepene brieve [sic] jegens intrest a vier percento tans
betaalt wordende aan Jan Marsmans te 's Bosch. En laatstelijk van een parceel teulland
gelegen als voor, groot twee en veertig roeden, genaamt op de krijlhoeve, in zijne bekende
ringenoten, belast met de helft in eene kapitale somme van zestig guldens, geloovt aan d'heer
Prijmier van Veldriel, werdende den intrest van deese helvt jaarlijks betaalt met eene gulden
en vier stuivers, t.b.v. zijn kinderen AndriesJan Witloks en Cornelis Jan Witl6ks, verwekt bij
wijlen zijn voornoemde huisvrouw33. Dezelfde dag maken Andries Jan Witloks en Cornelis
Jan Witloks een erfdeling van de nagelaten qoede-en van wijlen hun moeder Maria Driessen
van der Staak en van de door hun vader Jan Antonie Witloks afgestane tochtrecht34.
Uit zijn eerste huwelijk:
1. Anthonius, ged. Cromvoirt 14-2-1731, get. Gerardus van de Pas en Maria Witlox.
2. Johannes, ged. Cromvoirt 24-7-1732, get. Gerardus van der Staak en Maria Witlox.
3. Andreas, ged. Cromvoirt 31-1-1734, get. Laurentius Witlox en Adriana van de Pas,

volgt XlVi.
4. Cornelius, ged. Cromvoirt 21-2-1736, get. Henricus van Sante, Maria Witlox, volgt XIVj.
Uit zijn tweede huwelijk:
5. Maria, ged. Cromvoirt 27-5-1740, get. Mattheus Witlox en Adriana Stoeldraijers.
6. Hendricus, ged. Cromvoirt 25-9-1741, get. Laurentius Witlox en Cornelia Stoeldraijers,

koning van het Sint-Jorisgilde van Vught (1772)35.Op 8 december 1801 maken Hendrik
en Maria Jan Witlox, bejaarde ongehuwde broeder en zuster, bij elkaar inwonende te
Cromvoirt, een testament op de langstlevende van beiden36.

~ IMartiu!;!S1ged. Cromvoirt 29-7-1743, get. Petrus Cuijpers, Maria Oerlemans, volg~
~ Antonius, ged. Cromvoirt 28-8-1745, get. Gerardus van der Staak en Maria Stoeldraijers,

volgt XIVm.
9. Maria, ged. Cromvoirt 7-4-1747, get. Hendrick van der Staack en Adriana

Stoeldraijers.
10. Adrianus, ged. Cromvoirt 1-11-1749, get. Petrus Vermeer en Clara Hendrici van den

Biggelaer.
11. Adrianus, ged. Cromvoirt 5-6-1752, get. Hendricus van den Biggelaer en Eijda Vermeer,

volgt XIVn.
12. Joannes, ged. Cromvoirt 23-5-1754, get. Antonius van Gemert, Maria Stoeldraijers.

\

XlIIg. Arnoldus Cornelis Witlox, geb. Cromvoirtcirca 1710, begr. Cromvoirt 25-11-1774, tr. Helvoirt
(sch) 20-9/5-10-1738 met Cornelia Aart Smeijers, geb. Helvoirt, begr. Cromvoirt 21-10-1772.
Cornelis Witloks, gehuwd met Eerke Aart Witlox, wonende te Vught; Cornelis Aart Witlox;
Laurens Aart Witlox; en Martinus Aart Witlox, alien wonende te Cromvoirt, delen op 27
december 1774 de door hun ouders nagelaten goederen37•
Uit dit huwelijk:
1. Erentrudis, ged. Cromvoirt 5-11-1740, (vader vermeld als Adrianus Witlox), get. Aert

Huberti van der Sanden en Maria Vermeer, tr. Cromvoirt (r.k.) 30-5-1762 (disp. 3e en
4e graad bloedverwantschap) met Cornelius Floris Witlox (zie XIVd), ged. Cromvoirt
9-11-1735 als z.v. Floris Ariens Witlox en Maria Huberti van Hees.

2. Cornelius, ged. Cromvoirt 10-6-1742, get. Joannes Witlockx en Mechtildis van der
Sand en, volgt XIVo.

3. Joannes, ged. Cromvoirt 28-11-1745, get. Joannes van de Wiel en Catharina Witlox.
4. Laurentius, ged. Cromvoirt 3-8-1750, get. Antonius Witlox, Peternella Smeijers, volgt XIVp.
5. Martinus, woont in 1784 te Udenhout, volgt XIVq.
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Xlllh. Anthonius Cornelis Witlox, geb. Cromvoirt, begr. Cromvoirt 31-5-1776, tr. ca. 1735/36 met

Maria Willemse Vermeer; otr/tr. 2° Vught (geref.) 23-1/8-2-1750 en tr. Cromvoirt r.k.) 8-2-1750
met Cornelia Andriessen Pijnenburg, ged. Helvoirt 8-6-1715, begr. Cromvoirt 12-9-1788, d.v.
Andries Gommaar Pijnenburgh en Maria Gommert Jonckers38. Op 7 februari 1750 wordt een
inventaris opgemaakt van de nagelaten goederen, door Teunis Cornelis Witlox, wdr. Maria
Willem Vermeer t.b.v. zijn drie kinderen, m.n.: Petronella, Anna Maria en Jenneke Marij39. In
margine van deze akte verklaren Jan Cornelis Witlox en Cornelis Willems als voogden over
de kinderen dat zij in voornoemde hoedanigheid ten vollen voldaan zijn40. Op 14 mei 1776
maken Antonie Cornelis Witlox en Cornelia Andries Gommert Pijnenburg een testament. Hij
is dan ziek. Na de dood van de langstlevende benoemen zij tot erfgenamen: Peternel Antonij
Witlox; Jacomijna, het kind van wijlen Jennemie Antonij Witlox bij Jacobus van Rijswijk; en
Johanna Maria, Catarina, Hendrien en Johannes, kinderen van wijlen Anne Maria Antonij
Witlox bij Adriaan Smeijers. Deze drie dochters zijn uit testateurs eerder huwelijk met Maria
Willem Vermeer41. Op 5 september 1776 wordt een erfdeling opgemaakt door Cornelis Aart
Witlox en Cornelis van de Ven als voogden over de vier kinderen van Adriaan Smeijers bij
wijlen Annemarie Teunis Witlox; Jan van Rijswijk en Adriaan Smeijers als voogden over de
onmondige dochter van Jacobus van Rijswijk bij wijlen Jennemie Teunis Witlox; Peternel
Teunis Witlox, weduwe van Hendrik Brok, wonende te Cromvoirt; en Johannes de Weerd,
wonende te Helvoirt42. Op 15 september 1781 maakt Cornelia Andries Gommert Pijnenburg,
weduwe Antonij Cornelis Witlox, een codicil43.
Uit zijn eerste huwelijk:
1. Petronella, ged. Cromvoirt 4-12-1736, get. Willem Vermeer en Maria Witlox, begr.

Cromvoirt 27-10-1802 als weduwe Hendrik Brok, otr/tr. Vught (geref.) 16-4/1-5-1763 en
tr. Cromvoirt (r.k.) 1-5-1763 met Hendrik Brok, ged. Cromvoirt 21-11-1733, z.v. Petrus
Brock en Josiena Fransse van de Wiel.
Uit dit huwelijk:
a. Petrus Brock, ged. Cromvoirt 4-2-1764, get. Antonius Witlox en Susanna Petri

Brock.
b. Cornelius Brock, ged. Cromvoirt 8-1-1766, get. Cornelius Brock en Joanna Maria

Witlox.
c. Anna Maria Brock, ged. Cromvoirt 24-3-1769, get. Franciscus Brock en Joanna

Maria Adriani Smijers.
2. Cornelius, ged. Cromvoirt 6-10-1738, get. Joannis Witlox en Adriana Vermeer,

overleden voor 7-2-1750.
3. Anna Maria, ged. Cromvoirt 5-3-1743, get. Cornelis Vermeer en Johanna Woutheri

Witlockx, otr/tr. Vught (geref.) 17-4/2-5-1762 en tr. Cromvoirt (r.k.) 2-5-1762 met Ariaan
Smeijers, geb. Helvoirt. Op 28-4-1763-krijgt Anne Maria Teunis Witlox, gehuwd met
Adriaan Smeijers, geb. Cromvoirt, een borgbrief t.b.v. Helvoirt44. Ariaan Smeijers, wdr.
Anne Mie Witloks, otr/tr. 2° Vught (geref) 6/21-1-1776 en tr. Cromvoirt (r.k.) 21-1-1776
met Maria van Thuijl, geb. Udenhout.
Uit zijn eerste huwelijk:
a. Hendrica Smeijers, ged. Cromvoirt 15-8-1770, get. Martinus Witlox en Joanna

Maria Jacobi van Reijseweijck.
b. Joannes Smeijers, ged. Cromvoirt 27-9-1773, get. Jacobus van Rijseweijck en

Peternella Hendrici Brock.
4. Joanna Maria, ged. Cromvoirt 29-11-1746, get. Cornelius Vermeer en Elisabeth Witlox.

Jeen Mie Teunisse Witloks, otr./tr. Vught (geref.) 9/24-6-1770 met Jacobus Peter Rijswijk,
geb. Helvoirt; hij otr/tr. 2° Helvoirt (sch.) 1/16-1-1773 met Johanna Vermeer, geb.
Berkel; hij otr/tr. 3° Helvoirt (sch.) 14/29-1-1786 met Elisabeth Ven, geb. Haaren. Op 14
juni 1770 geven schepenen van Cromvoirt een borgbrief af t.b.v. Helvoirt voor Anna
Maria Teunisse Witlox, geb. Cromvoirt, in ondertrouw met Jacobus van Rijswijk45.
Uit zijn tweede huwelijk:
5. Martinus, ged. Cromvoirt 15-10-1750, get. Cornelius Vermeer en Anna Maria

Rijke.
6. Michael, ged. Cromvoirt 29-9-1751, get. Joannes van de Wiel en Peternel Antonii

van de Wiel.
7. Maria, ged. Cromvoirt 26-6-1753, get. Adrianus Pijnenburg en Cornelia

Smeijers.
8. Maria, ged. Cromvoirt 7-9-1754, get. Joannes Witlox en Helena Pijnenburg.

\

-wordt vervolgd-
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