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Legenda:  
Vet paars: hoogstwaarschijnlijk vrouwelijke nakomelingen tot op de huidige dag, of zelf in leven per 31 
december 2012.  
Vet rood: volwassen of gehuwde vrouwen van wie niet bekend is of zij vrouwelijke nakomelingen hebben 
per 31 de-cember 2012, dan wel nog in leven zijn per 31 december 2012.  
Vet rood: meisjes van wie niet duidelijk is of zij volwassen geworden zijn (21 jaar oud) of gehuwd of 
moeder.  
Vette zwarte nummers in een kleiner lettertype: volwassen of getrouwde vrouwen zonder vrouwelijke 
nakomelingen per 31 december 2012 of niet meer in leven per 31 december 2012.  
Grijze print in kleiner lettertype: mannelijke nakomelingen, of jong overleden vrouwelijke. 
  
Generatie I 
(0)I ANNA N.N. was gehuwd met WILHELMUS JAN JACOBS, zoon van JAN JACOBS LAUWERS 

en JENNEKEN ????.  
Uit dit huwelijk: 
(1)1 JOANNA WILHELMI JOANNIS, gedoopt te Zeelst op 4 juli 1651. DTB Zeelst D/49.1/7r RK: 
dph: Joannes Jacobi en Elisabeta Arnoldi. 
2 JOANNES WILHELMI JOANNIS, gedoopt te Zeelst op 19 april 1654. DTB Zeelst D/49.1/14v RK: dph: Petrus Francisci en 
Catharina Anthonii. 
3 ARNOLDUS GUILHELMI JOANNIS, gedoopt te Zeelst op 17 mei 1657. DTB Zeelst D/49.1/17r RK: dph: Arnoldus Arnoldi en 
Joanna Joannis. 
(2)4 waarschijnlijk MARIA WILLEM HENSSEN LOUWERS, geboren rond 1660, overleden te Zeelst 
op 10 november 1703 (Maria Leonardi Beijssens), ongeveer 43 jaar oud. V-RA 41 fol. 129v d.d. 12-5-
1722: Aleken Janssen Maes, oud circa 72 jaar, te Zeelst, verklaart op verzoek van Lenaert Beijsens, 
dat zij in opdracht van deze met diens vrouw Maria Willem Lauwers, die ziekelijk was, in 1702 is 
gegaan naar Eijndhoven naar het huis van doctor Knips, die had gezegd dat hij de vrouw zou genezen 
en anders geen honorarium zou vragen. Deze doctor Knips echter, die voor het smeren van de 
patiente een kwezelke genaamd Heijlke int Koexken had aangeworven, was na een aantal weken uit 
Eijndhoven vertrokken met achterlating van de patiente die niet genezen was. Maria was gehuwd (1) 
met MARCELIS JANSEN VAN DIJCK, overleden tussen 1 februari 1681 en 12 november 1682, zoon 
van JAN ????. V-RA 15 fol. 82r d.d. 8-1-1680: afstand van vruchtgebruik van onroerend goed te Zeelst 
door Marcelis Jansen van den Dijck ten behoeve van zijn zoon Jan Marcelis van den Dijck. V-RA 62 
fol. 48v d.d. 2-10-1682: testament van Marcelis Jans van Dijck en zijn tegenwoordige echtg. Maria 
Willems. V-RA 15 fol. 193r d.d. 7-4-1683: afstand van vruchtgebruik van goederen te Zeelst door Maria 
wed. Marcelis van den Dijck ten behoeve van haar dochter Maria Marcelis van den Dijck. Marcelis 
was weduwnaar van MARGRIET JANSSEN. Maria is getrouwd in het jaar 1686, op ongeveer 26-jarige 
leeftijd (2) met LEENDERT GERAERTS BEIJSEN, koopman, overleden tussen 15 mei 1716 en 30 juni 
1716, zoon van GERAERT HENDRICKX BEIJSEN en GEERTRUIJ LENAERTS. V-RA 15 fol. 216r 
d.d. 28-7-1684: als man van Heijlken Adriaens de Bies. V-RA 15 fol. 274r d.d. 22-12-1686: optredend 
voor zijn onmondig kind verwekt bij zijn 1e echtgenote Helena Adriaens Michiels de Biese.  V-RA 16 
fol. 61v d.d. 29-9-1690: als man van Maria Willem Henssen Louwers. Eindh. RA 1598 fol. 131v in 
margine d.d. 26-11-1695: Voor een schuldbekentenis voor 1250 gld. d.d. 10-10-1678 geloofd door 
Marcelis Jansen van Dijck ter financiering van aankoop van onroerend goed van Maria Aerts van 
Cobbeeck wordt kwijting gegeven aan Leendert Gerits (het voornoemd onroerend goed verschijnt weer 
in de boedeldeling door de kinderen van Leendert Geraerts Beijsen, zie hieronder: reden om Maria 
Willems echtg. van Marcelis Jansen van Dijck te identificeren met Maria Willem Henssen Louwers 
echtg. van Leendert Beijsen). V-RA 41 fol. 15v d.d. 30-6-1716: de deurwaarder Johan Verstegen legt 
beslag op de onroerende goederen van Walraven Geraerts van Erckel wegens 3 jaar achterstallige 
verponding, dit met authorisatie d.d. 15-5-1716 van nu wijlen Lenaert Geraerts Beijsens, collecteur der 
verponding te Zeelst. V-RA 17b fol. 50v d.d. 4-8-1724: Geraert Lenaert Beijsens draagt zijn aandeel in 
de nalatenschap van wijlen zijn vader Lenaert Geraerts Beijsens over aan zijn broers en zusters. V-RA 
17b fol. 52r d.d. 12-2-1725: boedeldeling door de kinderen en erfgenamen: Marcelis Beijsens, 
Johannes Beijsens, Willem Beijsens, Helena Beijsens weduwe Adriaen van der Veeken, Francis 
Beijsens, Hendrick Beijsens. Leendert was weduwnaar van HELENA ADRIANI MICHAELIS DE 
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BIESE, gedoopt te Zeelst op 8 februari 1662, overleden tussen 25 april 1685 en 22 december 1686, 23 
jaar en 76 dagen tot 24 jaar en 317 dagen oud, dochter van ADRIAEN MICHIEL PAULUS DE BIESE 
en HELENA GERAERTS. 
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