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Deze genealogie is geadopteerd door ………… (nog in te vullen)
Stamvader Matheus komt niet voor in het Zeelster doopboek 1649-1654; de boedeldeling door de kinderen
doet woonachtigheid te Zeelst (Kruisstraat) vermoeden.

Generaties
Generatie I ...................................................................................................................................................................................................................... 1
(0)I MATHEUS LUIJCAS BOXHOOREN .................................................................................................................................................................... 1

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
december 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 iets 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 MATHEUS LUIJCAS BOXHOOREN, overleden te Zeelst op 19 januari 1670 (DTB Veldhoven 43.8
fol. 70r), zoon van LUIJCAS WALRAVENS en MECHELT JANSEN BOGAERTS. Matheus was gehuwd met
JACOMIJN N.N.. V-RA 15 fol. 111v d.d. 1-2-1681: boedeldeling door de kinderen en erfgenamen: Luijkas
Mateussen Bockxhooren (deze krijgt o.a. het groot Huijs met het backhuijs t.p.g. de Kruijsstraet; bel.perc.:
Adriaen Eliens de jongste; de straat; idem; de tegendeler), Adriaen Sanders Eliens de jongste als man van
Mechelt Mateussen Bockxhooren (deze krijgt o.a. het cleijn Huijske met 38½ roe hof van het groot Huijs;
bel.perc.: de tegendeler; Dierck Corstens Vercoeijren; Lambert Jans; de straat), Geertruij Mateussen
Bockxhooren, weduwe van Bartel Sanders Eliens, het onmondige kind van Niclaes Servaessen (Tegenbosch)
verwekt bij Jenneken Mateussen Bockxhooren.
Uit dit huwelijk:
1 GEERTRUIJ MATHEUS BOXHOOREN
2 MECHELT MATHEUS BOXHOOREN
3 JENNEKEN MATHEUS BOXHOOREN

(1)4 LUIJKAS MATHEUS BOXHOOREN.

