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Legenda: 
Vet paars: Mannelijke nakomelingen per 31 december 2012, of zelf in leven per 31 december 2012 
Vet rood: volwassen of gehuwde mannen van wie niet bekend is of zij mannelijke nakomelingen 

hebben per 31 december 2012, dan wel nog in leven zijn per 31 december 2012 
Vet rood: jongens van wie niet duidelijk is of zij volwassen geworden zijn (21 jaar oud) of gehuwd of 

vader. 
Vette zwarte print in een kleiner lettertype: volwassen of getrouwde mannen zonder mannelijke 

nakomelingen per 31 december 2012 of niet meer in leven per 31 december 2012 
Grijze print in kleiner lettertype: vrouwelijke nakomelingen of jong overleden mannelijke. 
 
Generatie I 

(0) I ELISABETH LIBRECHTS, dochter van LIJBERT ANTHONIS was gehuwd met HUIJBERT 
JANSEN LOUWERS, zoon van JAN JACOBS LAUWERS en JENNEKEN ????. Oerle 
R298 fol. 10r d.d. 5-1-1728: boedeldeling door de kinderen en erfgenamen van wijlen 
Antonius Huijberts Lauwers enerzijds en Margrita van Brambergh weduwe van Philips 
Lauwers, bijgestaan door Wouter van der Pardo, anderzijds. 1e kavel naar Margrita 
Braambergh wed. Filips Lauwers: (1) een 1/3 part in alle goederen, te weten: de kamer op te 
delen op de halve schoorsteen en het schouwgebont half te onderhouden; in het aangelag het 
hofke tussen de kamer en de achterste schuur tot achter op de wal; de grond waarop het 
kerkenhuis staat volgens de doornen heg rechtdoor tot op de straat, van welke grond geen 
eigendom is zolang het kerkenhuis blijft staan; de oven en de put samen te onderhouden. Uit 
deze goederen jrl. te vergelden de cijns van 1 st. 12 p. aan het Domcapittel tot Luijk. (2) het 
vruchtgebruik van 6 lopensaat land, den Bogt noordwaarts achter de 1e kavel aan te meten 
met de houtwas daartegen. 2e kavel naar de kinderen van Antonis Huijberts Lauwers: (1) het 
Huijs met de stal, op de halve schoorsteen af te delen, met het scheijgebont voor de helft te 
onderhouden; en het schuurke met de grond waarop het staat. (2) het Land in den Bogt 
geheel, zo groot als overblijft na afmeting van de twee eerste kavels. (3) het Akkerken aan 
den Antwerpsen weg, circa 1 lopensaat. (4) een perceel weiveld in den Langendijk, circa « 
lopensaat. Lasten op deze kavel: 4 gld. 9 st. aan het Oosterwijkse Gasthuijs of de rentmeester 
Johan van Proeijen, in een meerdere pacht; aan de Diakonie van Eijndhoven een pacht van 4 
gld. Huijbert is later gehuwd met ELISABETH PHILIPSSEN. 
Uit dit huwelijk: 
1 ANTHONIUS HUBERTI JOANNIS LOUWERS, gedoopt te Zeelst op 31 december 1649 
2 JOHANNES HUIJPERS LOUWERS, geboren te Meerveldhoven 

 


	Generatie I

