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Zegel wapenschild uit één van de protocolboeken van Notaris van Eijndhoven 

 

 

 



Nicolaes Adriaenszn van Eijndhoven is de verste rechtstreekse stamvader 

waarover ik tot heden, dank  zij de Bossche Protocollen, enkele gegevens over 

gevonden heb en volgens mij ook de eerste “ van Eijndhoven “ van onze familie 

die zich in ’s-Hertogenbosch vestigde. Hij kocht daar van Daniel zoon Frans 

Daniels op 19 januari 1606 een huis, erve en hof met daar naast een grote 

ledige plaats en poort waarop hij in 1619 een nieuw huis liet timmeren gelegen 

in de Windmolenbergstraat in de parochie Sint-Jacob. Op deze akte staat er dat 

Nicolaes de zoon is van Adriaen Lovisse van Eijndhoven en daaruit weten we 

dat zijn vader Adriaen noemde en zijn grootvader Lovis of Lowi(e)s ( oude 

naamvariant van Louis of Lodewijk ).  

 

Nicolaes had één overlevende zoon: 

 

Henrick Nicolaessen van Eijndhoven die deze huizen als enige erfgenaam 

erfden van zijn ouders. 

Over hem heb ik heel veel informatie gevonden maar noch doopakte noch 

trouwakte van zijn eerste huwelijk.  

Ik veronderstel dat hij niet in ’s-Hertogenbosch geboren is en dat zijn ouders 

daar zijn komen wonen tijdens zijn jeugd. 

Uit een protocolakte van 26 februari 1622 waar hij de helft van een klein huisje 

bestaande uit twee kamers kocht van de weduwe  van Quirijn Ghijsberts van 

Mol gelegen in de Sint-Jacobstraat in de parochie Sint-Jacob, staat geschreven 

dat hij de ouderdom van 24 jaar is gepasseerd, wat wilt zeggen dat hij ongeveer  

rond 1597 – 1598 moet geboren zijn. 

Henrick was in die periode schoolmeester tot Sint-Jacob en waarschijnlijk had 

hij deze kamer, de helft van het kleine huisje, gekocht om daar les te geven.  

Hij verkocht dit pand op 20 februari 1625 aan Jacobus Henrixssen van 

Macharen. 

Henrick trouwde omstreeks 1620 met Maria Backers ( Beckers) dochter van 

Anthonis Henricx Backers, ( huwelijken van die periode zijn niet te vinden op 

het Bosch archief ) op 21 januari 1621 werd hun eerste kind, Margriet van 

Eijndhoven gedoopt in de Sint-Jacobskerk waarop zijn vader, Nicolaes 

Adriaenssen nog doopgetuige was. Op 29 augustus 1624 werd hun tweede kind 

Petrus van Eijndhoven tevens in de Sint-Jacobskerk gedoopt . 

Op 30 oktober 1624 kocht hij van Jan van der Weegen, doctor in de medicijnen, 

een pand in de Kerkstraat, in de parochie Sint-Jan, genoemd “ de oude 

Latijnssche schole “, welk huis hij in 1639, toen hij reeds lang zelf geen les 

meer gaf, verhuurde aan Servaes Gielis van Coenecoop, stadschoolmeester.  

Op 25 februari 1664 verkocht hij dit pand, krachtens het testament  door hem 

gemaakt met zijn eerste vrouw Maria Anthonissen Backers aan Juriaan van 

Zutphen, horlogemaker te ’s-Hertogenbosch. 



Henrik woonde met zijn gezin in die periode in het groot huis naast het door 

zijn vader gezette nieuwe huis ( waarschijnlijk  woonden daar zijn ouders ) in de 

Windmolenbergstraat. 

Ik ben niet zeker of ze later verhuisde naar de woning genoemd “ de oude 

Latijnsche schole” in de Kerkstraat, dat hij daar met zijn gezin misschien 

woonde en tevens daar les gaf , maar hun derde kind, Nicolaes van Eijndhoven 

werd op 23 maart 1629 gedoopt in de Sint-Janskerk in de parochie van Sint-Jan, 

daar gelegen. 

Ondertussen werkte Hendrick zich op tot Notaris en op 23 mei 1631 was hij 

geadmitteerd door de Raad van Brabant te ’s-Gravenhage . Hij was ook 

rentmeester van twee vrouwen gasthuizen ( Jan Schildersgasthuis en Agnes 

vanden Broeckgasthuis ) en procureur voor het  gerecht van ’s-Hertogenbosch .  

Op 16 maart  1632 werd hun vierde kind, Joannes van Eijndhoven gedoopt in 

de Sint-Janskerk en op 29 februari 1636 hun vijfde kind en dochter Gertrude 

van Eijndhoven.  

In hetzelfde jaar op 26 april 1636 kocht hij van Adriaen van Herlaer een huis, 

erve, hof, en achterhuis ook in de Kerkstraat gelegen met het recht van het 

gebruiken van een servitudeweg naar de Putstraat waar hij tot aan zijn 

overlijden is blijven wonen. 

In hetzelfde jaar verkocht hij ook de twee eigendommen gelegen in de 

Windmolenbergstraat die hij van zijn ouders geërfd had.  

Hij verkocht op 2 mei 1636 het pand waarop zijn vader het nieuwe huis had 

laten timmeren aan zijn schoonvader Anthonis Henricx Backers en op  

28 juni 1636 het grote huis waar hij zelf in gewoond heeft aan de gebroeders 

Arnt en Adriaen, zonen wijlen Jan Henricx Spierincx.  

Zijn vader Nicolaes Adriaenszoon van Eijndhoven is dan al overleden ( ergens 

tussen 1621 en 1629 ) en waarschijnlijk begraven in de parochie van Sint-Jacob 

en zijn moeder ,waarvan ik  haar naam nog niet heb gevonden, zou na 1629 en 

voor 1636 overleden zijn, want zij is volgens het testament van haar zoon 

begraven op het kerkhof van Sint-Jan en niet zoals verwacht bij haar man. 

De Sint-Jacobskerk werd in 1629 al in beslag genomen en kreeg een militaire 

functie, het kerkhof werd in 1636 – 1637 ontruimd en moest plaats maken voor 

een groot plein. 

  

Uit het Testament van Henrick Nicolaessen van Eijndhoven : 

 



In de 17de eeuw waren er regelmatig pestepidemieën en Henrick zijn echtgenote 

Maria Backers was daar ook het slachtoffer van, zij werd begraven op 14 mei 

1637 op het Sint-Janskerkhof. Hun laatste kind Gertrude van Eijndhoven was 

toen nog maar zo een 14 maanden oud en ik veronderstel dat zij dit ook niet 

overleefd heeft, van haar heb ik dan ook niets meer gevonden op het archief.  

 

Uit het Testament van Henrick Nicolaessen van Eijndhoven: 

 
 

Henrick hertrouwde op 21 september 1637 in de Sint-Janskerk met Johanna 

van Geffen,geboren te Helmond, dochter van Josephus van Geffen, Schouten 

van Helmond en subschout van Aerle-Rixtel, en Mechteld Gerard Fabri van 

Gemert.  Johanna was in dit jaar ook weduwe geworden na een kortstondig 

huwelijk met Lambertus Henrici van Berghem. 

Henrick en Johanna hadden samen één zoon, Gerardus van Eijndhoven, 

gedoopt op 28 augustus 1638 in de Sint-Janskerk en daar begraven op  

8september 1638. 

Johanna van Geffen overleed in 1671 en werd op 1 mei 1671 begraven in de 

Sint-Janskerk achter het koor.  

Op 20 juli 1676 schreef Henrick Nicolaessen van Eijndhoven zijn eigen 

testament welk hij op 20 augustus 1676 overhandigde aan Notaris van 

Deursen.  

Op 18 october 1679 liet Henrick de Notaris van Deursen tot bij hem komen, hij 

lag toen ziek in zijn bed, en heeft zijn testament aangepast en zijn kleinzoon 

Anthonij Peters van Eijndhoven aangesteld als executeur,  

hij overleed vier dagen later in zijn woning op 22 oktober 1679 op de leeftijd 

van ongeveer 81 jaar ,wat in die periode een zeer hoge leeftijd was, en werd 

begraven op het Sint-Janskerkhof op 27 oktober 1679.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


