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Haaren is de bakermat van de hieronder beschreven familie
Heesters.
Evenals met andere families het geval is, hebben hun afstamme-
lingen zich over een groot deel van Brabant verspreid. (1)
Dit parenteel vangt aan met Reijnier Heesters.

I. Reijnier Heesters was gehuwd met Luitgaert Aert Hermans.
Beiden zijn overleden vóór 3 december 1555. (2)
Uit dit echtpaar zijn tenminste de volgende kinderen gebo-
ren, waarvan de volgorde onbekend is. (3)
1. Gijsbert, volgt Ha.
2. Hendrik, volgt IIö.
3. Jan.

Ha. Gijsbert Heesters (zoon van I.), echtgenoot van Margriet,
dochter van Embert Peijnenborch en van Adriana Lambert
Appels, (4) is overleden vóór 27 september 1574. (5)
Gijsbert verkoopt Peter Heijmans te Vechel op 3 maart
1556 een roggepacht met als onderpand een huis in de
buurtschap Belveren onder Haeren. (6)
Gijsbert verkoopt, als man van Margriet Embert Peijnen-
borch, op 29 januari 1562 een akker te Haaren, hem aange-
komen bij erfdeling en erfscheiding van de goederen van
wijlen zijn schoonvader, aan Hendrik zoon van wijlen Jan
Witlocx. (7) Voorts verkoopt Gijsbert Reijnier Heesters
op 19 mei 1564 aan Wouter Henrick Eelkens een roggepacht,
welke Mr. Henrick Bloeijmans was heffende uit enkele
akkers te Haaren. (8) Op 9 februari 1565 verkoopt Gijsbert
een akker te Haaren aan Goossen Jan van Uden, terwijl
hij op 8 maart 1565 aan Jan van Riel tot behoef van Cathe-
lijn en IJken, onmondige kinderen van wijlen Jan Swagema-
kers, een roggepacht verkoopt, waarvoor als onderpand
een weide te Haaren fungeert. (9, 10)
Gijsbert verkoopt voorts op 19 september 1568 de helft
in een weide, de Biesweije, te Haaren aan zijn zwager
Anthonis Embert Peijnenborch en ten slotte verkoopt
hij op 27 september 1568 aan Heer en Meester Franck
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Goossens, priester, een roggepacht op onderpand van een
huis met zijn aangelag te Haaren. (11, 12)
Margriet Embert Peijnenborch is overleden vóór 20 maart
1602. (13)
Uit dit echtpaar zijn de volgende kinderen geboren, waarvan
de volgorde onbekend is:
1. Reijnier, volgt lila.
2. Margriet, trouwt Jan Adriaan Jongers, overleden vóór

28 februari 1622; (14) Margriet is overleden vóór 15
maart 1628. (15)
Margriet gaat met haar broeders en zusters op 20
maart 1602 een erf deling aan van de goederen van
haar overleden ouders, welke goederen te Belveren
onder Haaren gesitueerd zijn. (13)
Bij deze erfdeling blijven de porties van Margriet en
haar broeders Reijnïer en Embert één geheel vormen;
op 20 augustus 1602 wordt hieruit het gedeelte van
Reijnier afgescheiden, (16) terwijl het gezamenlijke
deel van Embert en Margriet op 24 april 1609 gescheiden
wordt. (17) Nadat Margriet, weduwe van Jan Adriaan
Jongers aan Gerard Jan van de Wiel een jaarlijke en
erffelijke chijns van 12 caroli gulden verkocht had
tot behoef van het convent van de Swarte Zusters
te 's-Hertogenbosch, wordt deze chijns op 28 februari
1622 overgenomen door haar zoon Jan Jan Adriaan
Jongers. (14)
Voorts verkoopt Margaretha op 23 maart 1627 een
chijns van 7 caroli gulden van en uit een huis te Belveren
onder Haaren aan Thomas van den Hoevel tot behoef
van de 'Borze van wijlen s Heeren Jan van Oeckel,
in sijn leven priester deken tot Wesel ende Canoniek
van sinte Marien tot Vuijttrecht ende gefundeert in
den rijcken fraterhuijs tot shertogenbosch en nu onlanx
bij den eerw. Heere Prelaet van Berne als tegenwoordich
besittere van den voirsz fraterhuijs geredimeert'. Afge-
lost op l april 1628. (18) De nalatenschap van Jan
Adriaan Jongers en Margaretha Gijsbert Reijnier Hees-
ters wordt op 15 maart 1628 gedeeld door hun kinderen:
Jan en Cathalijn en de voogden over de onmondige
kinderen van Peterke Jan Jongers, verwekt door Joost
Adriaan Jan Brekelmans. (15)

3. Jenneke. Zij is tweemaal gehuwd geweest.
De eerste maal trouwt zij met Laureijs Jan Langens,
overleden vóór 20 maart 1602. (13) De tweede maal
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huwt zij Herbert Jan Peter Smits, overleden tussen
5 februari 1632 en 14 juli 1632. (19, 20) Jenneke is
overleden tussen 23 juni 1622 en 12 april 1624. (21,
22)
Jenneke en haar zuster Adriana delen hun portie uit
de nalatenschap van hun ouders op 20 augustus 1602.
(23)
Herbert Jan Smits verkoopt Gijsbert Reijnier Gijsbert
Heesters, neef van zijn vrouw, en Hendrik Anthonis
van Zomeren, H. Geest-meesters te Haaren, een erfrente
van en uit een akker te Belveren, welke lening afgelost
wordt op 14 maart 1644 door Jenneke Herbert Smits
aan Steven Adriaan van den Bosch, die dan procureur
van de H.Geesttafel van Haaren is. (24)
Laureijs, een zoon van Herbert Jan Smits en van Jenneke
Heesters, koopt op 22 maart 1621 een akker te Belveren
van zijn oom Embert Gijsbert Heesters. (25)
Voorts verkoopt Herbert Jan Peter Smits op 16 april
1622 een akker, de Ravensnesten, aan de Belversestraat
te Haaren, die zijn vrouw aanbestorven is via haar
ouders, aan Jan zoon van wijlen Adriaan Jan Broeken.
(26)
Gijsbert en Jan, zonen van Laureijs Jan Langens ver-
wekt bij Jenneke Heesters in haar eerste huwelijk,
gaan een erfdeling aan van de goederen van wijlen
hun ouders, die in de Belversestraat te Haaren gelegen
zijn, op 12 april 1624. (27)
Beide broeders gaan een compromis aan met hun stiefva-
der over de erfhaaffelijke goederen van hun moeder,
op 10 december 1624. (28, 29)
Tussen beide broers ontstaat eveneens een geschil
over de verdeling van de goederen van hun ouders.
Zij gaan hierover een compromis aan op 30 oktober
1627.(30)
Uit het eerste huwelijk van Jenneke zijn twee zonen
geboren, van wie Jan reeds vóór 1632 overleden is.
Uit haar tweede huwelijk zijn geboren: een dochter,
Jenneke, en twee zonen: Laureijs en Anthonis. Anthonis
koopt eem akker te Belveren van zijn vader Herbert,
op 12 februari 1632.(31)

4. Anthonius, volgt lïlb.
5. Embert, volgt IIIc.
6. Adriana, trouwt Cornelis Huijbert van Laarhoven. Adria-

na overleeft haar man, die overleden is vóór 18 mei
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1641.(32)
Cornelis en Adriana geven op 21 maart 1629 een hypo-
theek aan Jan zoon van wijlen Anthonius Embert Peij-
nenborch, provisor van de parochiekerk van St.Lamberts
Bisschop te Haaren. Als pand fungeert een huis met
zijn aangelag te Belveren. (33)
Adriana draagt op 18 mei 1641 haar tochtrecht in
een aanstede te Haaren over aan haar dochter Gijsbert-
ken Cornelis Huijbert van Laarhoven, welke deze goede-
pen op dezelfde dag verkoopt aan Adriaan Jan Cornelis
van den Bosch. (32)

7. Heijlwich, trouwt Jan Paulus Peter Francken; beiden
zijn overleden vóór 24 april 1609. Op die datum vindt
een erfdeling en erfscheiding plaats van de goederen
die Embert met nu wijlen zijn zuster Heijlwich onge-
scheiden bezeten heeft. Deze erfdeling en erfscheiding
vindt plaats ten behoeve ven Peterke, nagelaten dochter
ven Jan en Heijlwich voorzegd. (34)

lila. Reijnier Gijsbert Reijnier Heesters (zoon van Ha.), overleden
tussen 26 april 1609 en 2 augustus 1612. (35, 36)
Reijnier trouwde tweemaal: (1) Elisabeth dochter van
Wouter Colen, overleden vóór 26 april 1609 en (2) Peterke
Anthonis Buenincx, die eveneens reeds eerder gehuwd
was.
Reijnier koopt op 16 maart 1586 een akker te Belveren
van Gerard Wouter Gerits Verhoeven. (37)
Reijnier koopt op 17 januari 1587 een erfchijns van drie
karoli gulden van Lambert Cornelis Cuelens, van en uit
een beemd in de Ghever te Haaren. Deze chijns was door
Gijsbert Reijnier Heesters oorspronkelijk verkocht aan
Jenneke, weduwe van Cornelis de Loze. (38)
Reijnier koopt op 11 december 1592 een perceel land
in de Schijf te Oisterwijk van Adriaan Lenaert Hendricx
de Roij, weduwnaar van Anna Cornelis van Dijck. Dit
goed wordt op 5 januari 1592 vernaderd door Dierck Gerit
Dierck van de Wiel, echtgenoot van Christina, dochter
van Aert Swaen en van Antonia Michiel Hendricx de Roij.
(39)
Op 14 juli 1601 koopt Reijnier een onbedeeld vierde gedeelte
in een beemd, Sconincxbroeck, aan de Molenstroom te
Haaren, van Cornelis Jan van Laarhoven en Jenneke Cornelis
Peijnenborch. (40)
Reijnier gaat op 29 april 1606 met Cornelis Peter Cornelis,
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man van Margaretha Peter Broeken, een erfdeling en
erfscheiding aan van de goederen van wijlen Peter Broeken
en wijlen Arijke, dochter van Peter Broeken. Reijnier
had daartoe de porties van Cornelia, Geertruijd en Maria,
dochters van Peter Broeken, gekocht. (41)
Reijnier Gijsbert Heesters is voorts op 25 augustus 1607
een van de bemiddelaars bij het tot stand komen van een
zoen tussen Hendrik Goossen Vercuijlen en de nabestaanden
van Joost Aert Claes van Vucht. Hendrick had tijdens
de processie van het H.Sacrament Joost in de rug geschoten,
toen zijn roer afging. (42)
Reijnier staat op 26 april 1609 een erfchijns van 4 caroli
gulden die Cornelis Jan Gerits aan Adam Jan Gijsberts
van Riel verkocht had, van en uit een huis te Haaren in
de buurtschap Belveren, af aan zijn zonen Wouter en Jan,
welke deze chijns verkopen aan Lambert van den Hoevel
tot behoef van Peter Jan Cornelis Mutsaerts. (35)
Na het overlijden van Reijnier Heesters ontstaan er proble-
men over zijn nalatenschap tussen zijn weduwe en de
kinderen van Reijnier uit zijn eerste huwelijk. Reijnier
en Peterke hadden bij hun huwelijkse voorwaarden bepaald,
dat wanneer Reijnier het eerst zou overlijden, Peterke
een lijfrente van 12 car. gulden zou ontvangen. (44) Er
wordt een compromis gesloten, waarbij alle te voren ge-
maakte afspraken teniet worden gedaan. Peterke krijgt
nu eenmalig 80 car. gld. en zal de huur en/of pachtinkomsten
van haar goederen te Diessen behouden. Voorts zal Peterke
de helft van de opbrengst van de landerijen te Haaren
en Oisterwijk, hetzij in eigendom, hetzij in pacht, krijgen.
Alle schulden die op de boedel drukken en ook de helft
in de begraafkosten van hun vader zijn voor rekening van
de kinderen van Reijnier.
Op 27 februari 1617 passeert Peterke haar testament;
(43) zij is dan ziek. Van haar nalatenschap zal de kerk
van Oisterwijk 4 car. gulden krijgen; haar stiefkinderen
krijgen elk 2 car. gulden. Willemke, dochter van Embert
Gijsberts, valt een lemen bord, getekend met de naam
van de erflaatster, ten deel. Ook de pachter van haar
goederen te Diessen, Remijs Jan van Beeck, ontvangt
een deel van haar nalatenschap.
Er zijn slechts kinderen geboren uit het eerste huwelijk
van Reijnier:
1. Jan, volgt ÏVa.
2. Wouter, volgt IVb.
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3. Gijsbert, volgt IVc.
4. Elisabeth, getrouwd met Dierck Aert Dierck Nauwen.

Elisabeth en haar echtgenoot zijn overleden vóór 19
september 1657. (45) Zij gaat op 10 januari 1614 een
erfdeling aan van de goederen van haar overleden
ouders, te zamen met haar broeders, te Belveren. (46)
Dierck Aert Dierck Nauwen woont te Udenhout aan
de Gruene straat. In 1624 lost hij zijn deel af in een
loschijns aan de abt van Sint Gertrudis te Loven. (47,
48) In 1636 gaat hij met Laureijs Peter Driessen en
Adriaan Jacob Huijben een erfdeling aan van een peceel
broekland, in de Brant te Udenhout. (49)
Uit dit echtpaar zijn de volgende kinderen geboren:
Aert, Wouter, Lijske, Jenneke, Maijke en Cornelia.
Alle dochters zijn gehuwd vóór 1657; Cornelia is overle-
den vóór 19 september 1657. (45)

ÏVa. Jan Heesters (zoon van lila.), overleden na 14 maart 1645,
doch vóór 7 december 1650, trouwt met Cornelia, dochter
van Mr. Dierck Jan Uwens van den Hoevel en van Anna
Lambert Thomas van Hout. (50, 51)
Cornelia was eerder weduwe van Goijaert Adriaan Comans,
die overleden is na 24 november 1608 doch vóór 26 juni
1609. (52, 53) Cornelia is overleden na 23 november 1644
doch vóór 14 maart 1645. (54)
Jan verkoopt op 30 april 1614 een erfchijns van 6 caroli
gulden van en uit een huis te Oisterwijk aan Jan Adriaan
Peijnenborgh tot behoef van Jenneke, dochter van wijlen
Mr. Dierck van den Hoevel. (55) Voorts vernadert Jan
Heesters op 25 augustus 1615 een perceel op de Cleijne
Heijde te Oisterwijk, dat de erfgenamen van Mr. Dierck
van den Hoevel aan Wouter Reijniers en Albert Willems
verkocht hadden. (56, 57)
Jan Heesters gaat op 12 juli 1623 met zijn zwagers en
schoonzusters een erfdeling en erfscheiding aan van de
goederen van zijn schoonouders. Deze zeer grote nalaten-
schap bestaat uit goederen te Oisterwijk. (58) Op 29 april
1637 delen Jan en zijn zwagers en schoonzusters de nalaten-
schap van Mr. Lambert van den Hoevel en diens echtgenote,
Maria Peïjnenborgh. Tot deze nalatenschap behoort o.m.
de korenmolen te Nedervonder. (59)
Op 20 juli 1638 delen Jan en Cornelia met hun medeë'rfge-
namen de nalatenschappen van Mr Ivo, Mr Jan en Jenneke
van den Hoevell. Deze nalatenschappen omvatten goederen
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te Oisterwijk in de Schijf, Druenen en Baartwijck. (60,
61)
Op 23 november 1644 passeren Jan en Cornelia een besloten
testament voor schepenen van Oisterwijk, dat op 14 maart
1645 op verzoek van de weduwnaar geopend wordt. (50)
Op 28 november 1644 passeren deze echtelieden een acte
waarbij de erfregeling voor de kinderen van Cornelia uit
haar eerste huwelijk vastgelegd wordt. (63)
Cornelia en Goijaert Adriaan Claes Comans hadden drie
kinderen in leven, toen Goijaert overleed: twee zonen
en een dochter. Deze dochter, Adriana, is op jeugdige
leeftijd overleden. Haar beide broeders, Dierck en Cornelis,
zullen het part, dat Adriana via haar vader aanbestorven
was, delen.
Uit het huwelijk van Jan Heesters en Cornelia zijn de
volgende kinderen geboren:
1. Goijaert, volgt Va.
2. Elisabeth, gehuwd met Reijnier Matthijs Lemnius.

Reijnier is overleden vóór 4 januari 1683, wanneer
Elisabeth, weduwe van Reijnier Lemmens, een weide
op de Cleijn Heijde te Oisterwijk verkoopt aan Johan
Scholt. (62)
Elisabeth is overleden vóór 14 augustus 1699. (65)
Elisabeth en Reijnier passeren hun testament voor
schepenen van Oisterwijk op 25 mei 1636. (66)
Reijnier Matthijs Lemnius koopt op 23 september 1643
een 'stenen en schalie' huis uit de nalatenschap van
Mr. Dierck van den Hoevel. (64, 67)
Op 9 december 1648 wordt een compromis aangegaan
in een geschil over de verdeling van de goederen van
hun grootmoeder maternel tussen de kinderen van
Cornelia van den Hoevel uit haar eerste huwelijk met
Goijaerts Comans en uit haar tweede huwelijk met
Jan Reijnier Heesters. (68) Op deze datum verkopen
Goijaert en Elisabeth Heesters met Wouter van lerssel,
voogd over Goijaert onmondige zoon van Goijaert
Comans 2/3 part in een woonhuis met aangelag te
Oisterwijk aan Mr Dierck Goijaert Comans, die reeds
1/4 part in dit huis bezit.
Op 7 september 1649 verklaren Reijnier Lemmens
en Mr. Marten van Hees, procuratie hebbende van
de uitlandige Goijaert Heesters, dat zij de kooppenningen
van Mr Dierck van den Hoevel ontvangen hebben. (69)
Reijnier Lemmens verkoopt Lambert Dirck van Esch
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op 5 november 1657 de onbedeelde helft in een akker
in de Schijf te Oisterwijk, zijn vrouw aanbestorven
via haar ouders. (70) Op 24 januari 1660 verkoopt Reij-
nier een perceel heide te Oisterwijk, aangekomen
bij successie van zijn schoonouders, aan Jasper Adriaan
van den Boer. (71) Op 31 december 1663 verkoopt
Reijnier een akker in de Schijf te Oisterwijk aan Mr
Marten van Hees en op 12 juni 1664 een weide te Oister-
wijk aan Mr. Marten van Hees en op 12 juni 1664 een
weide te Oisterwijk aan Mr. Marten van Hees. (72,
73)
Ook deze goederen zijn afkomstig uit de nalatenschap
van zijn schoonouders.
Uit Reijnier Lemmens en Elisabeth Heesters zijn ten
minste geboren: Lucia en Ivo. Een dochter van Ivo,
Anna Maria Ivo Lemmens, is te Antwerpen overleden.
(65)

Va. Goyaert Heesters (zoon van IVa), is tweemaal gehuwd.
De eerste maal met Jozijna, waarvan de familienaam
niet bekend is, en de tweede maal met Catharina de Clerck.
(74, 75)
Jozijna is overleden vóór 15 juli 1659, Catharina na deze
datum. Goijaert is overleden na 30 juni 1657, doch vóór
15 juli 1659. (76)
Goijaerts Jan Reijnier Heesters is als student te Leuven
ingeschreven op 16 mei 1636. (77, 78)
Om deze studie te kunnen bekostigen, verkoopt Jan Reijnier
Heesters op 21 april 1636 een schuldvordering op Andries
Claes Meerhout, groot ƒ 255/12/2 aan Jan Peijnenborg,
tot behoef van zijn zoon Goijaerd Heesters, student aan
de Universiteit van de stad Loven, in collegi Porci. (79)
Deze schuldvordering had Jan Reijnier Heesters op 19
april 1636 gekocht van Philippus Cornelisz van Beeck.
(80)
Op 8 december 1648 gaat Goijaert met zijn zwager Reijnier
Lemmens en zijn beide halfbroeders een erfdeling en erf-
scheiding aan van de goederen van wijlen hun moeder,
te Oisterwijk. Over deze verdeling ontstaat een geschil,
waarin op 9 december een compromis gesloten wordt.
(81, 68)
Op 7 december 1650 gaan Goijaert en zijn zuster Elisabeth
een erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders,
in de buurtschap Belveren onder Haaren, (82) terwijl Goij-
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aert zijn zwager Reijnier Lemmens machtigt op 24 septem-
ber 1654 om te 's-Hertogenbosch 1/6 part in een weide
te Oisterwijk, aangekomen via zijn ouders, over te dragen
aan Joachim Jan van Esch. (83)
Op 30 juni 1657 machtigt Godefroot Heesters zijn zwager
Reijnier Lemmens voor notaris H. van Stiphout te Brussel
om op 6 augustus 1657 voor schepenen van Oisterwijk
een akker achter de St.Martinuskapel te Haaren te verkopen
aan Hendrik Peter van de Ven tot behoef van Cornelis
Peter Vennicx (84) en voorts om de akkers de Kleine Ra-
vensnest en de Grote Ravensnest, beide omtrent de St.Mar-
tenskapel te Haaren, achter de Schutsboom, aan Laureijs
Herberts te verkopen. (85)
Reijnier Lemnius, voogd over de onmondige kinderen van
wijlen Goijaert Jan Reijnier Heesters, wordt door Catharina
de Clerck, de weduwe van Goijaert, op 24 mei 1659 gemach-
tigd, welke acte gepasseerd is voor notaris Martins te
Brussel, om op 15 juli 1657 een akker te Haaren aan de
Schutsboom te verkopen aan Adriaan Willem Goijaerts.
(75)
Van Goijaert zijn twee dochters bekend uit zijn eerste
huwelijk: Maria en Cornelia.
Dezen bedanken op 24 oktober 1663 hun voogd, Jan Reijnier
Lemmens. (74)

IVb. Wouter Heesters (zoon van lila.), overleden vóór 21 februari
1626, is tweemaal gehuwd: de eerste maal met Dymphna,
dochter van wijlen Willem Albert Rijsbroecx, overleden
na 3 augustus 1618, de tweede maal met Dymphna, dochter
van Jan Marcus de Beer, overleden na 16 augustus 1634.
(86, 87, 88)
Wouter koopt op 18 maart 1610 van Joseph Jacob Frans
Beijherts een huis met zijn aangelag en een afgebrande
hofstad aan de Hoochstraat te Oisterwijk; (89) op 24 decem-
ber 1614 koopt Wouter een perceel op de Cleijn Heijde
te Oisterwijk van Hendrick Steven Jan Leijten. (90) Dit
goed wordt evenwel vernaderd door Albert Willem Albert
Rijsbroecx op 29 december 1615. (90) Hendrick Steven
Jan Leijten verkoopt op 10 maart 1615 Wouter opnieuw
een perceel op de Cleijn Heijde te Oisterwijk, dat nu op
15 maart 1615 vernaderd wordt door Jan Steven Jan Leijten.
(91, 92)
Wouter Reijnier Ghijsbert Heesters, gemachtigde van
Adriaan Corstiaan Jan Wouter Broek te Brecht, verkoopt
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1/5 gedeelte in 1/8 part van diens goederen te Haaren
aan zijn broeder Peter Corstiaan Jan Wouter Broek. (93)
Op 9 april 1616 koopt Wouter een akker in de Schijf te
Oisterwijk van Jonker Philip de Wale, schout van het kwar-
tier van Oisterwijk. (94)
Wouter, Joseph Jacob Frans Beijherts en Aert Goijaert
Sterts gaan op 5 oktober 1616 een erfdeling aan van een
perceel, dat zij gezamenlijk bezitten in de Cleijn Heijde
te Oisterwijk. (95)
Wouter Heesters, echtgenoot van Dymphna Willem Albert
Rijsbroecx, vernadert op 3 augustus 1618 een akker in
de Schijf te Oisterwijk, die Albert Willem Albert Rijsbroecx
op 18 november 1617 aan Willem Adriaan Cornelis van
Beurden verkocht had. (96)
Op 7 juli 1618 verkoopt Wouter aan Jan zoon van wijlen
Gijsbert Henricx van de Schoot de helft in een huis met
zijn aangelag te Haaren. (97) Over dit goed zijn later
kennelijk moeilijkheden ontstaan. Jan Gijsbert Henricx
van de Schoot verklaart op 12 mei 1643 voor schepenen
van Oisterwijk, dat hij dit goed van de kinderen van Wouter
Heesters gekocht en betaald heeft. (98)
Jan Reijnier Heesters en Anthonie Jan de Loos worden
beëdigd als voogden over de onmondige kinderen van
Dymphna Jan Marcus de Beer en wijlen Wouter Reijnier
Heesters op 21 februari 1626. (86)
Op 11 april 1626 staat Dymphna haar tochtrecht in 2/3
gedeelte van een stede te Oisterwijk, op de Cleijn Heijde,
af aan de voogden over haar onmondige kinderen, die
dit goed op dezelfde dag verkopen aan Frans Jan Anthonis
Appels.
Verder staat zij haar tochtrecht over 1/3 van een stal
met aangelag te Haaren af aan de voogden van de onmondi-
gen, die dit part verkopen aan Jan zoon van wijlen Adriaan
Peter Peijnenborch. (99)
Jan de Jonge, zoon van wijlen Daniel Adriaan Brekelmans,
verkoopt Dymphna, weduwe van Wouter Heesters, op
15 december 1628 een erfchijns van ƒ 5/10/—. (100)
Dymphna, 'sieckelijck ende catijnich wesende ende nochtans
ïn den Huijse gaende, sittende ende staende', passeert
op 16 augustus 1634 voor schepenen van Oisterwijk haar
testament. Zij is overleden vóór 4 mei 1638. (101, 102)
Kinderen uit het huwelijk van Wouter met Dymphna Jan
Marcus de Beer zijn: (103)
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1. Cathalijn, gehuwd met Jan Adriaan Gijsberts van der
Schoot.
Jan Adriaan Gijsberts van der Schoot koopt op 29 januari
1634 de noordwaartse helft in een akker te Haaren
van zijn broeder Gijsbert Adriaan Gijsberts van der
Schoot. (103)
Op 4 augustus 1638 verkoopt Jan van der Schoot een
erfchijns van 5 caroli gulden aan Bartholomeus de
Bont, waartoe een weide te Oisterwijk verpand wordt.
Deze chijns wordt afgelost op 20 augustus 1639. (104)
Voorts verkoopt Jan Adriaan Gijsbert van der Schoot
een akker te Oisterwijk, verkregen via successie van
zijn schoonouders, aan Jan zoon van wijlen Adriaan
Peter Peijnenborch, op 11 juni 1639 (105) en op 19
januari 1639 een perceel op Cleijn Heijde te Oisterwijk
aan Jacob Cornelis Jan de Loos tot behoef van zijn
neef Anthonis Jan de Loos. (106)
Jan Adriaan Gijsberts van der Schoot verkoopt Jan
Gijsbert Hendrick van de Schoot de onbedeelde helft
in twee percelen in de Belverse akkers te Haaren,
op 14 mei 1644, (107) terwijl Jan van der Schoot op
2 mei 1643 de onbedeelde helft in een perceel in de
Belverse akkers te Haaren verkoopt aan Cornelis Jan
Heunen. (108)

2. Jenneke, gehuwd met Jan Hendrick Adriaans.
Jan verkoopt aan Jan Gielis Jan de Weer op 2 december
1639 een weide in de Buendersteegh te Oisterwijk,
aangekomen bij erfdeling van de goederen van zijn
schoonouders, op 4 mei 1638. (109, 110)

3. Maria, gehuwd met Steven Lenaert Goossens.
Steven verkoopt op 16 januari 1639 een weide te Ois-
terwijk, op Cleijn Heijde, aan Jacob Cornelis de Loos
tot behoef van zijn neef Anthonis Jan de Loos. (111)

4. Margriet. Op 21 februari 1626 zijn over haar voogden
gesteld: Jan Reijnier Heesters en Anthonis Jans de
Loos. (112) Zij is overleden na 4 mei 1638, doch vóór
16 februari 1639, wanneer haar erfgenamen een huis
te Oisterwijk dat zij nagelaten heeft, verkopen. (110,
113)

5. Elisabeth, trouwt Jan, zoon van Willem Peter de Moij
en van Geertruijdt, dochter van wijlen Adriaan Kuijten.
Op 17 januari 1633 verklaart dit echtpaar, dat Dymphna,
de weduwe van Wouter Reijnier Heesters, haar tocht-
recht in een akker in de Schijf te Oisterwijk zal mogen
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behouden.(114)
Jan en Elisabeth passeren op 12 oktober 1636 hun tes-
tament voor schepenen van Oisterwijk; de testatrice
is dan ziek. (115)
Kort daarna is Elisabeth overleden, want op 7 februari
1637 gaat Jan Willem Peter de Moij met zijn huisvrouw
Maria Wouter Henrick van Uerssel een overeenkomst
aan met de voogden over zijn kinderen uit zijn eerste
huwelijk. (116)
Het testament van 12 oktober 1636 is aanleiding geweest
tot het ontstaan van een geschil tussen Jan Willem
Peter de Moij en de voogden over de onmondige kinderen
van Jan en wijlen Elisabeth. Beide partijen gaan op
30 oktober 1640 een compromis aan. (117)
De erfchijns die Jan Daniel Adriaan Brekelmans op
15 december 1628 aan Dymphna Jan Marcus de Beer
verkocht had, is in het bezit gekomen van Jan Willem
Peter de Moij, die deze chijns op 29 december 1646
verkoopt. (100, 118)

IVc. Gijsbert Heesters (zoon van Ilta.), gehuwd met Jenneke
Wouter Gielis Snellen, schenkt de H.Geest te Haaren een
weide aldaar (119) op 10 mei 1622.

liïb. Antonius Heesters (zoon van Ila.), trouwt Aleijd, dochter
van Jan Adriaan Termeer en van Maria Wouter Broeken.
Antonius is overleden tussen 23 mei 1601, wanneer hij
met zijn vrouw hun mutueel testament passeert voor Anto-
nius Johannes van der A, pastoor te Haaren, de testateur
is dan reeds ziek, (120) en 8 juni 1601, wanneer Reijnder
Gijsbert Heesters en Jan Adriaan Vermeer beëdigd worden
als voogden over de onmondige kinderen van wijlen Antonis
Gijsbert Heesters en Aleijd zijn huisvrouw. (121)
Deze voogden gaan met de ooms en tantes van de onmondige
kinderen op 20 maart 1602 erf deling en erf scheiding aan
van de goederen van Gijsbert Reijnier Heesters en Margriet
Embert Peijnenborch, grootouders van deze onmondigen.
(13)
Aleijd Adriaan Termeer koopt op 20 augustus 1602 van
haar broeder Jan Adriaan Termeer 1/3 deel in een huis
etc. te Haaren aan de Schutsboom. (122)
Aleijd is hertrouwd met Willem Peter Jan Lambrechts.
Te zamen met haar tweede echtgenoot lost Aleijd op
23 juli 1614 een losrente van 20 stuivers af aan Joris Gerits
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en Quirina zijn huisvrouw, die eerder weduwe was van
Aert Gerit Aert Appels. (123)
Aleijd is overleden vóór 24 maart 1637, haar tweede man
heeft haar overleefd. (124) Uit haar beide huwelijken
zijn kinderen geboren. Uit haar tweede huwelijk vier en
uit haar eerste huwelijk twee.
De kinderen van Antonius Heesters en Aleijd Termeer
zijn:
1. Heijlwich, getrouwd met Jan Adriaan Jan Broeken.

(125)
Met haar echtgenoot gaat ze op 14 juni 1624 met de
voogden over haar zuster, Jan Adriaan Vermeer en
Willem Peter Jan Lamberts, een erfdeling aan van
de goederen van hun grootvader Gijsbert Heesters,
welke goederen te Belveren onder Haaren gesitueerd
zijn.
Jan Adriaan Jan Broeken is overleden vóór 24 maart
1637. (124) Heijlwich en haar zuster delen op 29 mei
1637 de nalatenschap van hun ouders. (126)
Heijlke hertrouwt Dierick Peter Tolinghs, weduwnaar
van Geertruijd Hendrick Reijen, te Vlijmen. Dit bruids-
paar maakt op 28 september 1638 hun huwelijkse voor-
waarden op, terwijl de bruid op dezelfde dag een staat
en inventaris van haar goederen opmaakt. (127)
Dierck Peter Tholinghs is overleden vóór 7 augustus
1652, wanneer Heijltje als weduwe vermeld wordt.
(128)

2. Theuniske, gehuwd met Willem Adriaan Willem van
Hees.
Theuniske is geboren omstreeks 1601; (125) zij is over-
leden te Udenhout op 28 mei 1671, zoals blijkt uit
de aangifte van haar goederen voor de collaterale
successie op 26 juni 1671 te Oisterwijk; (129, 130)
zij heeft haar man overleefd.
Willem Adriaan Willem van Hees gaat op 17 maart
1634 een erfdeling en erfscheiding aan van een akker
te Udenhout, die hij gemeenschappelijk bezit met
Gerit Gerit Claassen. (131) Voorts gaat Willem met
Jan Reijnier Heesters, gemachtigde van Adriaan Willem
Adriaan Goijaerts, een erfmangeling aan van enkele
percelen land te Udenhout aan de Gruene straat op
30 juni 1639. (132, 133) Willem verkoopt de helft in
een akker te Haaren, aangekomen via zijn vrouw, aan
Jan zoon van Willem Peters, (134) op 12 september
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1645.
Samen met zijn schoonzuster Heijltje, weduwe Tholings,
verkoopt hij op 7 augustus 1652 een akker te Haaren
aan Jan Willem Peters. (128)
Op 21 oktober 1665 passeren Willem en Anthoniske
hun testament. De testatrice is ziek. (135)
Op 8 januari 1664 passeren de echtelieden opnieuw
een testament. Nu is de testateur 'sièck en catijnig
in den hert bij den vuure sittende'.

IIIc. Embert Heesters (zoon van Ila.), trouwt Christina, dochter
van Adriaan Laureijs Witlocx en van Heijlwich Adriaan
Broeken.
Embert en Christina zijn overleden tussen 25 oktober
1641, wanneer zij hun testament passeren voor schepenen
van Oïsterwijk, en 13 mei 1648. (137, 138) Bij het passeren
van hun testament is Christina ziek.
Embert lost een pacht van 1/2 mud rogge van en uit panden
te Haaren af aan Dierck Goijaert Buebbels, man en momboir
van Geertruijd zijn huisvrouw, dochter van Embert Goossen
van der Borcht, op 7 december 1590. (139)
Embert koopt op 3 september 1610 een beemd te Haaren,
het Steenbroek van Dierck Jacob Hendrick Swilters, man
en momboir van Maria zijn huisvrouw, dochter van wijlen
Jan Hendrik Willem van den Bosch, eerder weduwe van
Henrick Willem van Engelen. Dit goed wordt op 2 augustus
1611 vernederd door Jan zoon van Jan Henrick Willems.
(140)
Samen met Embert Jacob van de Voort heeft Embert
Gijsbert Reijnier Heesters het deel van Jenneke de Oudste,
Margiet, Jenneke de Jongste, Heijlwich en Agnese in de
nalatenschap van hun vader, Goossen Jan van Uden, gekocht.
Op 17 oktober 1611 gaan zij een erfdeling van de goederen
van Goossen aan met de weduwe van Adriaan Goossen
Jan van Uden en haar kinderen. Deze goederen liggen
te Haaren in de buurtschap Belveren aan de Roense straat.
(141,142)
Op oudejaarsdag 1613 vindt de erfdeling van de nalatenschap
van Adriaan Laureijs Witlocx en Heijlwich Adriaan Broeken
plaats. Embert en Christina verkrijgen 1/4 part uit deze
goederen, te Haaren aan de Ghever. (143) Voorts koopt
Embert op 14 augustus 1615 twee lopense 6 roeden van
de gemeint te Haaren. (144, 145)
Peter Jan Lambert Peijnenborgh, man en momboir van
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Antonia, dochter van wijlen Gerrit Verhoeven en van Maria
Adriaan Termeer, verkoopt op 14 maart 1617 aan Embert
Gijsbert Heesters een perceel hooiland in de Ruijbosch
te Haaren. (146)
Op 22 maart 1621 verkoopt Embert een akker te Haaren
onder Belveren aan Laureijs Herbert Jan Smits. (147) Embert
Gijsbert Heesters verkoopt op 8 april 1639, samen met
Cornelis Joost Broeken, een akker aan de Belversestraat
te Haaren aan Jan zoon van wijlen Hendrick Lenaert Hees-
ters. (148)
Embert Heesters verkoopt een perceel land te Haaren
aan Jan Jan Jongers; op 9 maart wordt dit goed vernaderd
door de schoonzoon van Embert, Cornelis Joost Broeken.
(149)
Uit het huwelijk van Embert en Christina zijn de volgende
kinderen:
1. Laureijske, getrouwd met Cornelis Joost Broeken;

Cornelis Joost Broeken is overleden vóór 7 maart 1661;
zijn vrouw is overleden tussen 7 maart 1661 en 23
mei 1664.
Cornelis Joost Broeken verkoopt op 13 mei 1648 met
zes zusters van zijn vrouw 7/8 part in een akker te
Kerkhoven aan Adriaan Peter Verhoeven, in huwelijk
hebbende Maria, dochter van Embert Gijsbert Reijnier
Heesters. (150)
Cornelis verkoopt op 14 april 1650 de onbedeelde helft
in een beemd te Haaren aan Marten Aert Hendrick
Anssems, tot behoef van zijn broeders en zusters. (151)
Op dezelfde dag verkoopt Cornelis alle gerechtigheid
die hij bezit in een perceeltje moerveld te Haaren,
aan Cornelis Cornelis van Beurden, Peter Jan Wille msen,
Jan Hendrick Meeuws en Jan Jan van Molengraaff.
(151)
Laureijske staat op 7 maart 1661 haar tochtrecht in
een akker te Haaren af aan haar zoon Embert en de
andere kinderen, die het goed op dezelfde dag verkopen
aan Steven Adriaan Cornelis van den Bosch en diens
zoon Jan. (152)
Embert en Wouter, zonen van wijlen Laureijske en
Cornelis voorsz., lenen op 23 mei 1664 100 caroli gulden
van Anthonij van Schoonhoven tot behoef van Jonker
Cornelis van Grevenbroeck. (153)
Op 13 december 1667 delen Embert en Wouter Cornelis
Joost Broeken en Peter van de Vall, in huwelijk hebbende
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Adriana Cornelis Broeken, die in het land van Luijk
wonen, de nalatenschap van Cornelis en Laureijsken,
welke goederen gesitueerd zijn op het Eijndt te Helvoirt
en te Haaren. (154)

2. Heijlwich, getrouwd met Francois Adriaan van Griens-
ven, schout van Helvoirt, is overleden na 8 oktober
1650, doch vóór 25 augustus 1659. Francois heeft haar
overleefd, doch is overleden vóór 18 maart 1662. (155,
156)
Op 8 oktober 1650 wordt vermeld, dat het echtpaar
lijdt aan de 'contagiuese en pestiale ziekte'. (157) Voorts
hebben Francois en Heijlwich op 30 april 1648 voor
schepenen van Helvoirt hun testament gepasseerd;
de testatrice is dan ziek. (158)
Uit dit echtpaar zijn de volgende kinderen geboren:
Adriaan, Jan, Gijsbert, Anthonij, Arnoldus en Sophia,
gehuwd met Hendrick Goijaerts van Bladel. Arnoldus
is op 21 maart 1662 nog minderjarig. Op 21 maart
1662 gaan deze kinderen een erfdeling aan van de
goederen van hun overleden ouders, nadat ze reeds
op 18 maart 1662 een moerveld, de Gommersbeemd,
in het Molenbroeck te Helvoirt verkocht hadden aan
Steven Adriaan Cornelis van den Bosch, diens zoon
Jan en Peter Peter Lambert Matthijs Vuchts en een
moerveld, de Schuppen buijnder, te Helvoirt aan Marten
Ansems van Thuijll. (156)
Wanneer Jan Francois van Griensven en Hendrik van
Bladel hun gezamenlijke portie in de nalatenschap
op 20 september 1667 delen, is er o.m. sprake van
een brouwerij. Hun goederen liggen aan de Gestel
Heije te Helvoirt. (159)

3. Adriana, trouwt (1) Jan Adriaen van Griensven en
na diens overlijden (2) Hendrick van der Borcht. (138,
160, 161) Zij is overleden vóór 4 november 1669. (162)
Adriana draagt op 25 mei 1667 al haar goederen over
aan haar vier dochters: Sophia, Maria, Wilhelmina
en Jenneke, allen uit haar eerste huwelijk met Jan
Adriaan van Griensven. (160)
Deze dochters beloven hun moeder volledig te zullen
verzorgen. Op 4 november 1660 verkopen Willemina
en Jenneke, dochters van Jan van Griensven en van
Adriana Heesters, een weide te Haaren, aanbestorven
via hun moeder, aan Jan Steven van den Bosch. (162)
Uit het huwelijk met Jan Adriaan van Griensven zijn
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vier dochters en drie zonen geboren. (161)
4. Maria, trouwt Franck, zoon van Jan Franck Broeken

en van Maria Elijas Peter Adriaans. Franck is overleden
na 23 oktober 1656, maar vóór 11 juni 1660; (163) Maria
is overleden vóór 14 januari 1674.
De nalatenschap van de ouders van Franck is op verschil-
lende tijdstippen gedeeld door hun kinderen. (164,
165, 166) Het blijkt, dat het grote bezit gelegen is
te Besoijen, Berkel, Haaren en Udenhout. Franck ver-
koopt zijn zwager Jan Peter Jacob van de Voort op
6 juni 1630 de oostwaartse helft in een weide, de achter-
ste Ruijmbosch. (167) Met deze zwager gaat hij op
l maart 1634 een erfmangeling aan van de landerijen
te Waalwijk, Haaren en Berkel, terwijl hij op dezelfde
datum een perceel heide te Udenhout, aan de Houtse-
straat, verkoopt aan Peter Lambert Peter Matthijs
Vuchts. (168, 169)
Op 11 juni 1660 verkoopt Maria Heesters, weduwe
van Franck Broeken, een uitgeturfd moerveld in het
Meulenbroeck te Helvoirt, aan Peter Jan Emmen,
doch dit goed wordt vernaderd door haar zuster Laureijs-
ke op 21 juni 1660. (170)
Maria verkoopt op 18 oktober 1662 een akker te Haaren
aan Anthonis Adriaan Verhoeven, die op 15 oktober
1663 vernaderd wordt door Joostgen Jan Franck Broeken,
weduwe van Jan Peter van de Voort.
Eveneens op 18 oktober 1662 verkoopt Maria een akker
te Haaren aan Laurens Steven van den Bosch. (171)
Jan Jan Jan van den Bosch koopt op 14 januari 1674
een huis te Haaren uit de nalatenschap van Maijke
Embert Gijsbert Heesters. (172)

5. Antonia, gehuwd met Peter van Linich.
6. Jenneke, gehuwd met Wouter Gijsbert Couwenberg.

Overleden vóór 28 maart 1679, was gegoed te Helvoirt
en te Haaren. (173, 174)

7. Wilhelmina, gehuwd met Jan Gielis van de Lusdonck.
Wilhelmina is overleden vóór 13 mei 1648. Jan Gielis
van de Lusdonck is overleden na deze datum, doch
vóór 10 september 1668, wanneer hun kinderen een
erfdeling aangaan van de goederen van hun overleden
ouders, gesitueerd te Helvoirt en te Haaren op de
Raam. (175)

Hb. Henrick Heesters (zoon van L), was getrouwd met Peterke,
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dochter van Jan Willem Witlocx. Beiden zijn overleden
tussen 17 februari 1565, wanneer zij een akker te Haaren
in de Gever verkopen, en 9 april 1573, wanneer hun kinderen
erf deling en erfscheiding van hun nalatenschap aangaan.
(176, 177)
Henrick en Peterke delen op 8 januari 1555 met meer
andere neven en nichten de nalatenschap van hun tantes,
Engele en Elijsabeth, dochters van wijlen Willem Witlocx,
te Udenhout. (178) Henrick en Peterke delen met vele
anderen op 11 december 1555 het bezit van Hendrick
Huberts van de Schoir en Elisabeth Willem Witlocx. (179)
Op 9 februari 1555 delen Henrick en Peterke de nalaten-
schap van wijlen Jan Claas Piggen, man van Engele Willem
Witlocx, te Gilze en te Udenhout. (180) Verder verkoopt
Henrick een perceel deels weide, deels akkerland, aan
de Gruenestraat te Udenhout, aangekomen bij successie
van zijn schoonvader, Jan Willem Witlocx, op 19 mei 1557
aan Peterke weduwe van Jan Berthens. (181, 182)
Hendrick Reijnier Heesters koopt op 26 januari 1556 een
huis met zijn aangelag te Haaren onder Belveren, van
Embert Aerts, priester. (183) Op 16 december 1560 verkoopt
Anthonis Henrick Vannis, echtgenoot van Aleijd Adriaan
van de Venne, aan Henrick Reijnier Heesters een erfchijns
van 6 caroli gulden van en uit een weide, de Grote Hooij-
weide, te Helvoirt. (183)
Henrick verkoopt zijn broeder Jan Reijnier Heesters op
9 mei 1561 een erfchijns van drie caroli gulden van en
uit een akker aan de Schutsboom te Haaren, terwijl hij
op 21 juni 1564 een erfchijns van zes caroli gulden van
en uit een beemd te Haaren, Belveren, verkoopt aan Adriaan
Hendrik Huben. (184, 185)
Op 17 februari 1565 verkoopt Hendrik Reijnier Heesters
zijn zwager Hendrick Jan Witlocx een akker, met bakhuis
en schuur, in de Gever, te Haaren. (176)
Kinderen van dit echtpaar zijn:
1. Reijnier, kinderloos overleden vóór 29 april 1580. (186)
2. Jenneke, trouwt Wouter Aert van Laarhoven, beiden

zijn overleden vóór 9 juli 1592* (187)
Van dit echtpaar, dat te Haaren woonde, zijn twee
zonen en één dochter bekend, die op 9 juli 1592 een
erfdeling aangaan van de goederen van hun overleden
ouders.

3. Anna, trouwt Wouter Wouter Broeken, Dit echtpaar
is overleden vóór 24 februari 1612, wanneer Hendrick,
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Cornelia, Catharijna en Peterke, hun kinderen, een
erfdeling aangaan van de goederen van hun ouders,
in de Heesakkers te Haaren. (188)
Katharijne, gehuwd met Jan Jan Broeken, welke is
overleden vóór 6 juni 1592, wanneer Cornelis Jan Bro-
eken en Wouter Wouter Broeken voogden gesteld worden
over hun enig kind, Jan Jan Jan Broeken. (189) Vervol-
gens hertrouwt zij met Michiel Hendricx. Catharina
en haar tweede echtgenoot zijn overleden vóór 18
december 1621. (190)
Behalve één zoon uit haar eerste huwelijk had Katharijne
nog twee kinderen uit haar tweede huwelijk: Hendrick
en Maria Michiel Hendricx, gehuwd met Andries Embert
Jacob van de Voort. (141)
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De geraadpleegde registers zijn aanwezig in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Herto-
genbosch, tenzij anders is aangegeven.
Verder verwijst R naar het oud-rechterlijk archief van Oisterwijk; N verwijst naar het oud-
notarieel archief van Oisterwijk.
Voor andere archieven wordt de plaatsnaam bijgevoegd.

1. De Brabantse Leeuw, 29, 141 (1980); 23.
De Brabantse Leeuw, 31, 129 (1982). 24.

2. R 259 f81. 25.
3. Er is sprake van Hendrick de Oude 26.

(R 261 f 6, 1556), maar deze wordt 27.
verder niet meer vermeld als zodanig. 28.

4. Jacob Hendrik Jacob van de Voort
en Gijsbert Reijnier Heesters waren 29.
zwagers: zij waren gehuwd met resp. 30.
Jenneke en Margriet, dochters van 31.
Embert Jan Peijnenborch en van 32.
Adriana Lambert Appels. 33.

5. R 278 f 25. 34.
6. R 261 f35v . 35.
7. R 267 f 3v. 36.
8. R 268 f 2 6 v . 37.
9. R 270 f 7. 38.

10. R 270 f13v. 39.
11. R 272 f36v. 40.
12. R 272 f 35. 41.
13. R 297 f 19v. 42.
14. R 316 f llv. 43.
15. R 322 f 14v. 44.
16. R 297 f56v .
17. R 303 f53v.
18. R 321 f 29v; de Abdij van Berne heeft

in 1624 het huis der Rijke Fraters 45.
aangekocht. 46.

19. R 326 f 10. 47.
20. R 326 f61 . 48.
21. R 316 f 41. 49.
22. R 318 f 2 0 v . 50.

R 297 f 57v.
R 311 f 36v.
R 315 f 21v.
R 316 f 32.
R 318 f 20v.
Erfhaaffelijke goederen = onroerende
goederen.
R 318 f 5 3 .
R 321 f 70 .
R 326 f12v.
R 335 f46 .
R 323 f 2 7 .
R 303 f 56v.
R 303 f 56v.
R 306 f49 .
R 284 f 31v.
R 284 f 5 0 .
R 287 f 38v.
R 296 f 4 2 v .
R 300 f47
R 301 f 5 2 v .
N 5247 f 32.
Indien dit echtpaar huwelijkse
voorwaarden gepasseerd heeft,
dan heeft dat niet plaatsgehad
voor schepenen van Oisterwijk.
R 351 f 76v.
R 307 f87v.
R 318 f 3v.
R 318 f 4v.
R 330 f 27v.
R 339 f18v.

43



51. R 344 f 98.
52. R 302 f 85v.
53. R 303 f74 .
54. R 334 f 40.
55. R 308 f 30.
56. R 309 f 5 1 v .
57. De familienamen die bij deze patrony-

men behoren, zijn resp. Heesters
en Rijsbroecx.

58. R 317 f 7 6 .
59. R 331 f38.
60. R 332 f 74v,
61. Mr. Ivo van den Hoevell was r.k. pries-

ter; in 1623 was hij deken te Turnhout.
62. R. 377 f 2 2e druk.
63. R 105.
64. R 337 f 7 2 .
65. N 5290.
66. R 330.
67. Een stenen en schalie huis: een stenen

huis met leien gedekt.
68. R 342 f 97.
69. R 342 f 98.
70. R 351 f 8 7 .
71. R 354 f 6.
72. R 357 f 4 7 .
73. R 358 f 23v 2e stuk.
74. N 5251 f106v.
75. R 353 f 52.
76. R 351 f 63v.
77. Bots,H., Mattheij',1- en Meijer, M.,

Noordbrabantse Studenten 1550
1750 f 352 (Stichting Zuidelijk Histo-
risch Contact, Tilburg, 1979, Deel
XLIV).

78. Hij staat vermeld als: Egidius Heesters
'Oisterwicanus'. lm m. Leuven op
16 mei 1636 (Pedagogie: het Varken,
dives). Dives = rijk, d.w.z. hij was
in staat het inschrijfgeld te betalen.
Aangezien de namen nogal verminkt
voorkomen, is de mogelijkheid dat
in plaats van Egidius geschreven
had moeten worden Godefridus.

79. R 330 f 25v.
80. R 330 f 25.
81. R 342 f 98v.
82. R 344 f 98.
83. N 5258.
84. R 351 f 63v.
85. R 351 f64 .
86. R 99.
87. R 311 f 106.
88. R 395.
89. R 304 f 15v.
90. R 308 f69v.
91. R 309 f13v.
92. Hendrik Steven Jan Leijten wordt

ook vermeld als: Hendrik Steven
Jan Molders.

93. R 310 f 41 v.
94. R 310 f 24v.

95. R 310 f 55.
96. R 311 f 106.
97. R 312 f 57.
98. R 337 f 56.
99. R 320 f 75 v.

100. R 322 f 72.
101. R 395.
102. R 332 f 4.
103. R 328 f 4v.
104. R 332 f 7 9 V .
105. R 333 f 5 2 .
106. R 333 f4.
107. R 338 f 34.
108. R 337 f 51.
109. R 333 f 73.
110. R 332 f61.
111. R 333 f 4 v .
112. R 99.
113. R 333 f 21V.
114. R 327 f Iv.
115. R 395.
116. R 332 f 128.
117. R 334 f73 .
118. R 340 f 81.
119. N 5247.
120. R 105; dit testament is gepasseerd

voor de pastoor en nu geciteerd
voor schepenen.

121. R 98 f 22v.
122. R 297 f 56.
123. R 308 f48v .
124. R 331 f 27v.
125. R 318 f35v .
126. R 331 f 50v.
127. R 332 f 138.
128. R 346 f 7 0 .
129. R 365 f 2e stuk.
130. Collaterale successie; successie

in de zijlijn, d.w.z. de erflaatster
is kinderloos overleden.

131. R 328 f 25.
132. Erf mangeling: ruil van percelen

land.
133. R 333 f56 .
134. R 339 f 6 6 .
135. N 5250 f 120.
136. N 5251 f 111.
137. R 335 f 99.
138. R 342 f 50.
139. R 284 f 109.
140. R 304 f 57.
141. De Brabantse

(1982).
142. R 305 f 64.
143. R 307 f 85.
144. R 309 f86.
145. R. De gemeint van Haaren verkoopt

woeste gronden, d.w.z. percelen
heide, om te ontginnen.

146. R 311 f 37.
147. R 315 f21v .
148. R 333 f 2 9 .

Leeuw, XXXI, 129

44



149. R 333 f 2 4 V . 169.
150. R 342 f50 170.
151. R 344 f39v. 171.
152. R 355 f 9v. 172.
153. Helvoirt R 17 f 18. 173.
154. Helvoirt R 17 f 100. 174.
155. R 353 f 5 6 V . 175.
156. Helvoirt R 17 f 42. 176.
157. Helvoirt R 16 f 228. 177.
158. Helvoirt R 16 f 16. 178.
159. Helvoirt R 16 f 98v. 179.
160. Helvoirt R 17 f 91v. 180.
161. Helvoirt R 17 f 59v. 181.
162. R 363 f 5 7 v 2e stuk. 182.
163. Op 23 oktober 1656 passeert dit echt-

paar hun mutueel testament te Waal-
wijk. Dit testament is noch bij schepe-
nen noch bij notarissen aldaar aange- 183.
troffen: de notities over deze tijd 184.
vertonen sterke lacunes. 185.

164. R 320 f129V. 186.
165. R 324 f 76. 187.
166. R 327 f75v. 188.
167. R 324 f84v. 189.
168. De Brabantse Leeuw, XXIX, 141 190.

(1980).

R 328 f 14.
Helvoirt R 17 f 18.
R 357 2e stuk.
R 368 f 4.
Helvoirt R 17 f 242v.
R 373 f 15 2e stuk.
R 363 f 49.
R 270 f llv.
R 277 f 13.
R 259 f 91v.
R 259 f 84.
R 259 f 12.
R 261 f 57v.
Tot ca. 1580 werd voor de tijdreke-
ning de 'Paasstijl' gehanteerd, d.w.z.
het jaar begon niet op l januari,
doch niet pasen.
R 261 f6.
R 265 f 21v.
R 269.
R 282 f 41v.
R 287 f 25v.
R 306 f 13.
R 98 f 6v.
R 317 f 2 v .

DE DOLERENDEN VAN 1886 EN HUN NAGESLACHT

Eind 1989 zal er een bundel verschijnen over 'De Dolerenden van 1886 en hun nageslacht',
waarin door middel van genealogieën een beeld wordt gegeven van {wat er geworden is
van) verscheidene families uit de kerkelijke en sociale beweging van de Doleantie.
De bundel zal het beeld van de kerkelijke, sociale en geografische herkomst en ontwikkeling
van leden van de Gereformeerde Kerken completeren, want in 1984 verscheen al de genealo-
gische bundel 'De Afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht', Kok, Kampen.
Onder verantwoordelijkheid van de Commissie Herdenkingen 1834-1886-1892 is kort geleden
een werkgroep begonnen met de voorbereidingen voor de tweede bundel. Een nabeschouwing
van het werk aan en de belangstelling voor de genealogische bundel over de Afscheiding
leidde tot de conclusie dat een tweede publikatie, de Doleantie betreffende, zeer de moeite
waard zou zijn.
In het boek kunnen genealogieën worden opgenomen van families waarvan één of meer
voorouders behoorde(n) tot een dolerende kerk. Aan deze genealogie behoort een stamreeks
vooraf te gaan tot de oudst bekende voorvader (de stamvader).
Wat de uitvoering betreft wordt gedacht aan een formaat van 24 x 15,8 cm en een omvang
van ca. 400 pagina's waarvan ca. 70 de inleiding zullen vormen. Publikatie zal plaatsvinden
in het najaar van 1989.
De gevormde werkgroep/redactiecommissie zoekt thans contact met belangstellenden die
van hun familie een genealogie willen verzorgen. Voor opname van een artikel in deze uitgave
gelden de volgende voorwaarden:
- één of meer voorouders waren betrokken bij de Doleantie van 1886;
- de inzenders nemen 1,5 deel per pagina van het gepubliceerde artikel af tegen de voorinte-

kenprijs van ca. ƒ 40,- per deel;
- en de kopij, die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, wordt zo spoedig mogelijk doch

uiterlijk l januari 1987 ingezonden.
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de leden van de redactiecommissie. Hierin
hebben zitting: P. van Beek, Gelreweg 22, 3771 AL Barneveld, tel. 03420-90917; prof. dr.
D. Th. Kuiper, Nieuwmarkt 20a, 1012 CR Amsterdam, tel. 020-264805; J.C. Okkema, Stad-
houdersweg 106a, 3039 CK Rotterdam, tel. 010-673253.
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