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\artikel{}{}{Naaijkens}{}
\parno {\vc Inleiding}
\al De familie Naaijkens heette in de vijftiende eeuw Noykens. Doordat de
Hilvarenbeekse schepenprotocollen slechts bewaard zijn sinds 1522 en de
Bossche protocollen en Brusselse cijnsboeken te weinig informatie bevatten,
kunnen de naamdragers van voor 1500 slechts op hypothetische wijze tot een
familieverband worden geschikt. De suggestie dat zij aan elkaar verwant
waren, is echter sterk door de gemeenschappelijkheid van het patroniem van
Peter.
In 1441 werd Corstiaen Peter Noykenssone beboet met 1~klinkaard, omdat hij
{\em meester Janne den scoelmeester quetste, dat hy bloedde\/}.\zn{\arab,
Rekenkamer 13024, rekening Sint Jan -- Kerstmis 1441, f~138\vo.} Blijkens
een akte uit 1482 bezat hij grond of een huis naast het bezit van Wouter
Peter Noykens. De locatie daarvan wordt in 1458 nader omschreven, als
Elisabeth dochter wijlen Peter Noykens de helft van een erfpacht van 2~mud
rogge Beekse maat verkoopt, die haar weleer was geloofd door Wouter Peter
Donckers {\em ex domo et ortis sitis iuxta vivaria dicta wouwer\/} (in een
latere akte omschreven als {\em husingen ende hovingen situs juxto vivarium
dictum wuwer olim domini Johannis de Boct\/}).\zn{\gah, R~1229, f~242\vo,
22~oktober 1458. R~1249, f~11\vo, 12~november 1479.} INVULLEN: WOUWERSTEDE
Wouter Peter Noykens was de stamvader van de familie Naaijkens. Zijn
geboortedatum kan worden geschat op 1430. Gezien de datum van vermelding
moet Corstiaen Noykens van een oudere generatie zijn geweest dan Wouter
Noykens. Als Corstiaen een oom was van Wouter, kan de laatste een zoon zijn
geweest van Peter Peter Noeykens, die wordt vermeld in 1473.INVULLEN BRON
Corstiaen verschijnt ook nog in akten van 1465 en 1468, in het eerste jaar
samen met zijn vrou Aleyt Willem Gijzels.\zn{\gah, R~1235, f~192\vo,
25~oktober 1465. R~1237, f~97\vo, 3~juni 1468.} Peter zoon wijlen Peter
Noeykens hypothekeerde in 1458 en 1469 zijn huis te \hb, waarvan helaas geen
adres wordt gegeven.\zn{\gah, R~1238, f~220\vo, 11~juli 1458. R~1239, f~374,
24~november 1469.} De lening die hij met zijn huis als onderpand in 1458 sloot
bij Lucas Jacobs Pieck, {\em institor\/} (kramer) te \db\zn{Deze verkocht de
schuldbekentenis een jaar later aan Arnt Stamelaert (van Uden), eveneens een
Bossche handelaar (\gah, R~1239, f~165\vo, 22~augustus 1459).}, kan een
gevolg zijn van handelscontacten en een aanwijzing dat ook Peter koopman was;
anderzijds moet worden bedacht dat in het algemeen \db\ een belangrijke
kapitaalmarkt was. Uit oudere transacties, verricht in 1451 en 1456, blijkt
dat Peters huis bij de kerk van \hb\ stond. In 1451 beloofde hij aan een
Bossche kanunnik een erfpacht te betalen van een 8~lopen rogge Beekse
maat uit genoemd huis en in 1456 beloofde hij aan een Bossche burger een
half mud rogge Bossche maat met als onderpand genoemd huis en een beemd in

het Diessenbroek.\zn{\gah, R~1221, f~121\vo, 21~januari 1451. R~1230, f~76,
4~maart 1456.}
Slechts \'e\'en oudere Noeykens wordt in de bronnen genoemd: Lysbeth Peter
Noeykensdochter. Zij had een verhouding met heer Jan van Oerscot\zn{\gah,
R~1194, f~301\vo, 27~juni 1424. R~1195, f~117\vo, 14~juni 1425; f~168,
7~december 1424. R~1197, f~187, 4~februari 1426. R~1219, f~121, 4~december
1448.}, kanunnik van de collegiale Sint-Petrus' Bandenkerk te \hb. Diens
gelijknamige vader Jan was een zoon van heer Jan van Oerscot, die eveneens
een Hilvarenbeekse kanunniksdij had bezeten. De priester en Lysbeth (wijlen
in 1463) hadden vier kinderen\zn{\gah, R~1219, f~94, 4~september 1449.
R~1228, f~381, 28~maart 1463.}, die het huis van hun vader bij de kerk
(grenzend aan het goed van de Bekerdijk) in 1446 verkochten aan de priester
Bartholomeus van den Nuwenhuysen.\zn{\gah, R~1216, f~141, 8~januari 1446.
R~1217, f~48\vo, 4~januari 1447. R~1218, f~39\vo, 12~december 1447.}
\bkk{0}
\item Jan natuurlijke zoon heer Jans van Oerscot.
\item Maria heer Jans van Oerschot trouwde met Henrick Henrics Delen, wiens
weduwe zij was in 1463. In 1465 wordt hun dochter Jenneken
genoemd.\zn{\gah,
R~1234, f~178, 24~mei 1465.} Henrick kocht in 1446 van Cornelis
natuurlijke
zoon Ghysbrechts Sprenckel een hofstad aan {\em die Plaetse\/} (de
huidige
Vrijthof te \hb) tussen de huizen van Adriaen Aert Meeus Jongelinx en
Lysbeth weduwe Willem Ghysels.\zn{\gah, R~1216, f~36\vo, 28~januari
1446. (Met de dochter van Willem Ghysels trouwde Corstiaen Peter
Noeykens).}
Hij beloofde in 1447 een pacht uit de
helft van {\em die Ghoerbeempt\/}, gelegen te \hb\ op het Goor naast het
gemene
Goor aan de Aa.\zn{\gah, R~1217, f~272\vo, 21~januari 1447.}
\item Margriet heer Jans van Oerscot, gehuwd met Jan Henrick Henrick Andries
Mutsaert.
\item Kathelyn heer Jans van Oerscot, gehuwd met Andries Aelberts van Ghestel.
\ekk
\parno Als wordt verondersteld dat Lysbeth Peter Noeykens verwant was aan
Peter, Corstiaen en Elisabeth Peter Noeykens, kan een stamboom worden
opgesteld die begint met
\startblok{I}{Peter Noykens,} geboren omstreeks 1335, vader van:
\bk{0}
\item Peter Peter Noykens, \verw{II}
\item Lysbeth Peter Noykens, vriendin van de kanunnik Jan van Oerschot.
\item Corstiaen Peter Noeykens, gehuwd met Aleyt Willem Gijzels.
\ek
\startblok{II}{Peter Peter Noykens,} geboren omstreeks 1365, vader van:
\bk{0}
\item Wouter Peter Noeykens, stamvader van de familie Naaijkens.
\ek
\stepcounter{artikelnr}
\al Voorts woonde er in \hb\ een familie Noukens die misschien uit Poppel
kwam en waarvan hier een fragment volgt:
\startblok{I}{Claes Naukens,} vader van:
\bk{0}
\item Wouter Claes Naukens, \verw{II}

\item Lysbeth Claes Naukens, gehuwd met Goyart Gheen Goyens. Deze verkocht in
1472 zijn helft van de beemd {\em die Gorperrijt\/} te Aarle onder
Poppel aan Adriaen Goyarts van den Veken, die de wederhelft
bezat.\zn{\gah, R~1241, f~91\vo, 3~april 1472.}
\ek
\startblok{II}{Wouter Claes Naukens} zag in 1445 af van naasting van een beemd
te Poppel.\zn{\gah, R~1226, f~544\vo, 5~juli 1456.}
\startblok{III}{Claes Wouter Noukens\zn{\arab, Rekenkamer
45078, f~CLXIII\vo.},} geboren rond 1450 en vader van:\fn{\rat, \hb\ R~27,
f~11\vo, 11~april 1567; f~27, 20~mei 1567.}
\bk{0}
\item Claes Naukens. Zijn kinderen woonden in 1567 in Holland.
\item Maryken Claes Noukens\zn{\rat, \hb\ R~27, f~5\vo, 23~april 1567.},
gehuwd met Henrick Bruers alias Tyckwevers.
\item Jan Claes Noukens, vader van Jan en Maryken, die in 1567 collaterale
erflaters waren.
\item Yeffva Claes Noukens.
\item Wouter Claeus Noukens\zn{\arab, Rekenkamer 45076, f~CCCIX\vo.
\ranb, \rrg~202, f~CXCVI\vo; f~CXCVII.
\raa, Arendonk \ga~4880, {\em Fructus et obventiones altaris
4$\rm^{or}$ domini in ecclesia Hilvarenbecana siti et fundati\/}:
memorie aangaande een beemd achter Groenendaal te \hb, die Wouter
Claes Naukens voor 4~petersgulden placht te huren; dit land schijnt
te niet te zijn gegaan.} was in 1522 cijnsplichtig aan de hertog van
Brabant.\zn{\arab, Rekenkamer 45078, f~CLXIII\vo.\SetRef{papa}}
Hij was vader van Claes\BackRef{papa} en van Jenneken\zn{\raa, Poppel
\oga~38bis, f~188, 9~feburari 1564.}, die met Jan van Goorl
een zoon Claes had.
\item Adriaen Claes Noukens\zn{\arab, Rekenkamer 45076, f~CCLXXII\vo.} werd
overleefd door zijn vrouw Luygart en
drie kinderen.\zn{\arab, Rekenkamer 45078, ff~LXX\vo, LXXVI.}
Een van hen, Mary, was gehuwd met
achtereenvolgens Claes Henrick Gootstou en Henrick Kempen.
\ek
\parno Vermoedelijk waren Noykens en Noukens twee verschillende families. In
elk geval was er naamsverwantschap, want zowel Noyken als Nouken is een
roepnaam voor Arnoldus. De verandering van Noykens in Naykens is
on-Brabants: de o-a-wisseling kwam bijvoorbeeld in Gelderland voor (waar
Moonen kon evolueren in Maanen).
\vskip 1.5ex
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\vskip 1.5ex
\stepcounter{artikelnr}
\parno {\vc Stamboom van de familie Naaijkens}
\startblok{I}{Wouter Peter Noykens} is geboren omstreeks 1430. Hij bezat
een huis in de Gelderstraat te \hb\ en was gehuwd met Agnes Herman
Hubrecht Wijten. Samen met haar verkocht hij op de laatste dag van 1495 een
perceel akkerland van 3~lopenzaad te \hb\ op het Loo, belend aan ander hem
toebehorend land.\zn{\gah, R~1265, f~243\vo, 31~december 1495.} Zij was van
Beeks origine; haar broer Huybert bezat een slagoliemolen te
Esbeek.\zn{\arab, Rekenkamer 4507, f~CIX.}

\al De bekende kinderen van Wouter Noykens waren:
\bk{0}
\item Steven Noykens, \verw{II}
\item Peter Wouter Noeykens, geboren rond 1460, wordt als Peter
Naykenssone, woonachtig te \hb, vermeld in de schoutrekening van
1490--1491:\zn{Adriaenssen, {\em \hb\ onder de hertog\/}, 69.} hij kreeg
een boete {\em van dat hy in nootwerwise van synen live in eene
smale heerlicheyt inden lande van Cuyct onder Hollant gelegen van
leevender live ter doot geslagen heeft\/}. Hij kwam in Holland of
het land van Cuyk (dat Brabants was) en was wellicht handelaar.
Eveneens op verre contacten wijst de naam van zijn vrouw Ursula
Herman Wiggers van Luybeke; zij kwam uit Lubbeek INVULLEN:WAAR.
\id In 1525 verkocht Peter het huis in de Gelderstraat, dat hij had
ge"erfd van zijn vader wijlen Wouter Peter Noykens. Deze had het
weleer gekocht van Heylwich weduwe Henrick Joest Kepkens.\fn{\rat,
\hb\ R~23, f~134, 14~december 1525.} Kort nadien kocht hij {\em een
cleyn huysken\/} in dezelfde straat.\fn{\rat, \hb\ R~23, f~155\vo,
25~april 1526.}
\id Samen met zijn vrouw Ursula testeerde hij in 1533, en wel {\em
om sunderlinge liefden deen totten anderen hebbende, alsoe man ende
wyff sculdich zyn van doene\/}. Zij wensten een `eerlijke en
betamelijke' uitvaart {\em ende andere wercken van caritaten nae
costumen vanden lande\/} en gunden de langstlevende van elk het
vruchtgebruik van hun nalatenschap.\fn{\rat, \hb\ R~24, f~335\vo,
16~december 1533.}
\ek
\startblok{II}{Steven Noykens,} geboren rond 1460, is slechts bekend als
vader van de hierna volgende zonen:
\bk{0}
\item Victor Steven Noykens kocht in 1525 een beemdje {\em optie Laeren\/}
onder Esbeek en geloofde ter bekostiging daarvan 25~stuiver per jaar
uit zijn boerderij te Esbeek en uit {\em den Stienenden ecker,
gelegen tot Esbeeck aenden Bleeckecker\/}.\fn{\rat, \hb\ R~23,
f~110, 15~februari 1525.} Hij was gehuwd met achtereenvolgens Joest
Willem Bruers en Marye, de weduwe van Anschem Jan Goessens. In 1533
kocht Victor van zijn eerste schoonfamilie -- Henrick, Adriaen,
Aleyt en haar kinderen van wijlen Henrick Tyelen en Jenneken met
haar man Wouter Pluym, kinderen van Willem Bruers -- hun erfdelen
in een huis, hof en landerijen te Esbeek, aangekomen van hun zus en
tante Joest.\fn{\rat, \hb\ R~24, f~269, 1~februari 1533.} Van zijn
tweede vrouw en haar onmondige voorkinderen huurde hij in 1530 een
huizing met de hoeve en de groezen voor jaarlijks 3~gulden
8~stuiver. De pacht was zo laag, omdat het huis was belast met
21~lopen rogge aan de heilige-geesttafel van \hb, 3~lopen rogge aan
het parochiaanschap aldaar, een half mud rogge aan Lysbeth Willem
Jan Willems, 45~gulden aan Jan Jan Goessens (de voogd van de
voorkinderen) en 2~mud rogge en 4~gulden die de kinderen aan hun
moeder in tocht moesten leveren en betalen.\fn{\rat, \hb\ R~24,
f~6\vo, 20~januari 1530.}
\id Uit het tweede huwelijk stamt:
\bKk{0}
\item Pauwels Victor Noykens betaalde aan de hertog van Brabant een
cijns uit een onderpand dat voor hem werd gegolden door een
aantal inwoners van Esbeek, onder wie zijn vader
Victor.\fn{\ranb, \rrg~202, f~CCXVIII\vo.}
\eKk
\item Wouter Steven Noeykens, \verw{III}

\ek
%Rk 45078, f CLXXXIII\vo: Wouter Steven Noykens in 1522 cijnsplichtig voor
%Heylwich weduwe Claes Henrick Deenkens enz. enz. Jan Pauwels van den Langrijt,
%... Wouter Bacx uit erfgoed
%van Henrick Tielmans van den Doren voorheen heer Tielman van de Doren.
%INVULLEN: goed van den Doren. Idem Rk 45076, f~CCLXXX.: verworven van
%Heylwich weduwe Claes Jan Deenkens.
\startblok{III}{Wouter Steven Noykens\fn{\arab, Rekenkamer 45076, ff~CCLXXX,
CCCXXIIII\vo. Idem 45078, ff~CLXXXIII\vo, CLXXXIIII, CXC. \ranb, \rrg~202,
f~CCXXV. \rat, \hb\ R~23, f~165, 7~oktober 1525; f~187\vo, 17~juni 1527.}}
kocht in 1522 de {\em Vaeracker\/} te Esbeek van de familie Denen en
geloofde kort daarna daaruit een half mud rogge jaarlijks.\fn{\rat, \hb\
R~23, f~21\vo, 4~december 1522; f~28\vo, 19~januari 1523.} Hij bezat ook de
bocht {\em die Luttelbraeck\/} te Esbeek.\fn{\rat, \hb\ R~23, f~30,
27~januari 1523; f~52\vo, 2~november 1523.} In 1524 kocht hij de beemd {\em
Tgrootbroeck\/} en van Peter Merten Maes Moenen een akker, beiden eveneens
gelegen te Esbeek.\fn{\rat, \hb\ R~23, f~79, 17~februari 1524; f~97,
21~november 1524.} Hij was gehuwd met Geertruyt Claes Henrick
Denen.\fn{\rat, \hb\ R~23, f~188\vo, 15~juni 1527.INVULLEN} Zijn zoon Willem
\verw{IV}
\startblok{IV}{Willem Wouter Naeykens} [geb. 1535?], vader van:
In 1562 belending aan het Spaaneind aan Willem Wouter Noeyens\fn{\rat,
\hb\ R~26, f~LXXVIII, 29~oktober 1562.}, 1574 vermelding van Willem Wouter
Steven Noykens.%BRON?
Trouwde met Peterken Peter Claes Gerits, dochter van Peter Claes Jan
Gerits en Margriet Peters van der Mispelen, geboren omstreeks 1520.
In 1555 onmondige kinderen uit huwelijk Willem en wijlen Peterken!!!
[INVULLEN: BRON], ergo Willem geboren ca.~1500, 1490, dus: leeftijd van
zijn vader.
\bk{0}
\item Cornelis Willem Naeykens, \verw{V}
\item Pauwels Willem Naeykens, \verw{Vbis}
\item Heyltgen Willem Naeykens, gehuwd met Cornelis Willem
Sgrooten\fn{\rat, Hilvarenbeek R~42, f~4\vo, 31~augustus 1615.} te
Esbeek.
\item Wouter Willem Naeykens, \verw{Vter}
\ek
\startblok{V}{Cornelis Willem Naeykens} woonde te Dun, signeerde in 1630
met een omcirkeld kruis\fn{\rat, Hilvarenbeek R~246, 14~april 1630.} en
had bij Marie Willem Daniels de volgende kinderen\fn{\rat, Hilvarenbeek
R~49, f~348, 16~februari 1639. R~221, weesrekening, gesloten op
15~december 1628.}, wier nakomelingen in 1663 de helft van een boerderij te
Oosterwijk onder Alphen verkochten aan Cornelis Adriaen Michielsen.\zn{\gab,
Alphen R~774, f~90, 30~maart 1663.\SetRef{berbel}}
\bk{0}
\item Willemken Cornelis Naeykens trouwde in eerste echt met Cornelis
Symon Moonen\fn{DBL XIX, 29.}, timmerman aan de Voort bij het
Kakelbos, zoon van Sijmon Claes Moeijnen, timmerman, en van Mariken
Jacob Goijaerts van der Craenmeer. Nadat hij op 3~juni 1624 te \hb\
was overleden, hertrouwde zij met Peter Jan Claes Wouter Otten, zoon
van Elysabeth Jan Ghysbrechts Marcelis en weduwnaar van Heylwich
Geraerts van Spreuwel. Zij stierf na 1660.
\id Vermoedelijk is Peter identiek aan Peter Jan Claes Wouterss

alias den Wilden te Esbeek, die in het tolboek van \hb\ rond 1610
diverse malen wordt vermeld als transporteur van zaad (12~veertel
op twee karren, 3~oktober), traan (3$\frac{3}{4}$~aam op een kar in
november) en olie (3~amen in december).\fn{\gab, \oa\ Breda 1530,
ongef.}
\item Peter Cornelis Naeykens trouwde eerst met Maeyken Adriaen Henrick
Claes\fn{\rat, Hilvarenbeek R~51, f~428\vo, 3~oktober 1647.} en
vervolgens met Margriet Willem Schellens\fn{\rat, \hb\ R~107,
ongef., 27~september 1630; 28~september 1630; 30~september 1630;
29~april 1625 -- 18~april 1630. R~110, ongef., 12~februari 1653.},
dochter van Willem Schellen Brouwers en van Engeltgen Zebrechts
Vrancken, die te \hb\ {\em aende Voort achter kerckhoven\/} woonden.
De kinderen uit het eerste huwelijk verkochten in 1662 een huis en
stede aan de Voort.\fn{\rat, \hb\ R~65, f~3, 10~januari 1662.}
\bKk{0}
\item Margrietgen Peter Naeykens trouwde te Alphen op 13~april
1665 met Peter Jan Willem Couwelaers en overleed aldaar op
17~maart 1714.
\item Adriaentken Peter Naeijkens, te Hilvarenbeek gedoopt op 25~april
1637.
\eKk
\item Corstiaen Cornelis Naeykens, tapper [op Dun?], was bij Elisabeth
Goyaerdt Anthonis de Laet\fn{\rat, Moergestel R~305, f~280,
5~november 1646.} uit Moergestel vader van ten minste de hierna
volgende zoon. Hij hertrouwde met Margriet Claes Janssen\fn{\rat, \hb\
R~67, f~83\vo, 4~november 1670.}, die hem
overleefde. Op 2~oktober 1670 is Corstiaen te \hb\ gestorven.
Zijn collaterale erfgenamen en die van zijn zus Willemken verkochten
in 1671 een huis met aangelag aan de Voort.\fn{\rat, \hb\ R~67,
f~123\vo, 15~april 1671.}
\bKk{0}
\item Cornelis, te \hb\ gedoopt op 31~juli 1637, jong overleden.
\item Goijaert, te \hb\ gedoopt op 20~juli 1641, jong overleden.
\eKk
\item Claes, te \hb\ gedoopt op 10~december 1604.
\item Lucia Cornelis Naeijkens, gedoopt te \hb\ op 18~februari 1607.
\item Barbara Cornelis Willem Naeijkens trouwde met Jacob Cornelis van der
Langryth, weduwnaar van Cathelyn Jan Claessen van Alphen. Zij hertrouwde
met Cornelis Adriaen Michielsen\BackRef{berbel}, met wie zij testeerde
in 1659\zn{\rat,
Alphen R~97, f~10.}; hun
huwelijk blijkt in 1663 kinderloos te zijn.\zn{\rat, Alphen R~283.}
\ek
\startblok{Vbis}{Pauwels Willem Naeykens} [geb. 1570?], bij Hadewich
Henrick Wyns vader van:\fn{\gah, R~1586, f~315\vo, 31~januari 1657:
erfgenamen van Christijntken Adriaen Cornelis Bruers alias Tyckwevers;
f~448, 8~maart 1657. R~1933, ongef., 22~januari 1657. \rat, Hilvarenbeek
R~55, f~52\vo, 22~maart 1657. R~221, weesrekening, gesloten op 3~mei
1626.}
Pauwels Willem Wouters 1592 inwoner van Esbeek: \rhct, Moergestel N~4817,
f~96\vo, 9~april 1592.
\bk{0}
\item Dingen Pauwels Naeykens\fn{\rat, Hilvarenbeek R~45, f~212\vo,
20~maart 1626.}, te \hb\ gedoopt op 28~augustus 1590, trouwde met
Aerdt Willems te Alken bij Sint-Truiden.
\item Syken, te \hb\ gedoopt op 14~december 1593, jong overleden.
\item Anneken Pauwels Naeykens, te \hb\ gedoopt op 18~december 1595.
\item Hendrick Pauwels Naeykens, \verw{V}%ø1597
\item Marie, te \hb\ gedoopt op 13~mei 1599.
\item Margriettgen

\item Lysabett Paulus Naeykens testeerde in 1684 te Weelde.\fn{\raa,
Weelde Kerkelijk archief~64, 31~april 1684.}
\item Pieterken Pauwels Naeykens (Peternelleken), te \hb\ gedoopt op
8~september 1611, werd bezwangerd door Jan Adriaenssen van Haeren,
die haar weigerde te trouwen, zodat zij bleef zitten met een
bastaardkind, op 18~november 1639 te \hb\ Josyntken genoemd naar de
moeder van Jan. In februari 1645 bereikten Jan en Pieterken
overeenstemming: Jan zou zijn kind onderhouden tot haar `mondige
dagen' en aan Pieterken \f200 betalen voor de defloratie en
50~pattacons (\f135) voor de kraamkosten.\fn{\rat, Hilvarenbeek
R~109, ongef., 14~februari 1645. Adriaenssen 1988, p. 197.}
Uiterlijk in 1648 trouwde hij met Marie Cornelis Wilborts van den
Nieuwenhuysen.\fn{Adriaenssen, Non omnia possumus omnes, 449.}
\id Peternelleken Naeykens trouwde met Adriaen Henrick Claes
Voskens. Deze kocht met zijn vrouw in 1666 land te Esbeek\fn{\gah,
R~1642, f~47, 16~december 1666.}, de herdgang waar zij woonden.
Peternelleken had een bastaardkind, Josyntken, van Jan Adriaenssen
van Haeren, dat deze in 1645 beloofde te onderhouden. De vader zou
aan Pieterken \f200 betalen voor de defloratie en 50 pattacons
(\f135) voor de kraamkosten.\fn{\rat, Hilvarenbeek R~109, ongef.,
14~februari 1645. Adriaenssen 1988, p. 197.}
\item Cornelia Pauwels Naeykens kreeg op 15~februari 1627 van de bisschop
van \db\ dispensatie om te trouwen met Peter Willems Ooms alias
Wilooms\fn{L.F.W. Adriaenssen, \ah Dispensaties voor
huwelijksafkondigingen, 1629--1634'', \dbl, XLVI (1997) 231.},
huidenvetter, vorster, andere huwelijken. Testeerde met eerste vrouw
Ghysbertken Hendrick Willem Sprincen (met wie hij in de Gelderstraat
woonde) in 1618.\fn{\saow, \hb\ N~4309, ongef., 10~april 1618.}
Kinderen: Hesterken Peter Ooms, gehuwd met Jan Ghysbrechts van den
Ven; Maria Peter Ooms, gehuwd met Philips Magneer. N~4309, ongef.,
4~februari 1609: ruilt {\em achthien geloyde cloiffvellen\/} aan
Adriaen en Geraert Schoen te Waalwijk {\em voir rouw leer.\/} De
kloofvellen zijn hem geleverd door Hans Wackerlyn, beenhouwer, en
door hemzelf gelooid. sluit rond 1643 derde huwelijk met Adriaentjen
Jan Jans Pauwels van Poppel, vroedvrouw, die hij in 1650 zonder
alimentatie het huis uitzette; in 1651 testeerden beide.
\ek
\startblok{VI}{Hendrick Pauwels Naeykens,} te \hb\ gedoopt op 22~juli 1597,
werd in 1630 bevoogd door Cornelis Willem Naeykens te Dun.\fn{\rat,
Hilvarenbeek R~246, 14~april 1630.} Hij had in 1657 een stede te
Dun\fn{\na, Raad van State 2139-I, 6~september 1657.} en in 1665 en 1666
verkocht hij daar erven.\fn{\rat, \hb\ R~65, f~250\vo, 7~april 1665. R~66,
f~9, 12~februari 1666.} In 1676 was hij wijlen en bij Jenneken Jan Thomas
vader van de volgende kinderen, die een huis met grond te Dun
verkochten.\fn{\rat, \hb\ R~67, f~429, 16~januari 1676.}
\bk{0}
\item Pauwels Hendrick Naeijkens is op 18~maart 1636 te \hb\ gedoopt en
trouwde met Catalijn Anthonis van Reusel. Deze werd als zijn weduwe te
\hb\ begraven op 19~juni 1706. Kinderen:
\bKk{0}
\item Ida, te \hb\ gedoopt op 15~mei 1671, kan identiek zijn geweest
aan Eijke Naykens, die op 12~januari 1748 te \hb\ werd
begraven.
\item Jan Pauwels Naeykens, te \hb\ gedoopt op 30~juli 1673.
R~208, ongef., 30~mei 1702: akte van goed gedrag voor Jan
Pauwels Naeijkens, jongeman van Hilvarenbeek.
R~174, f~201, 9~maart 1705: borgbrief voor Jan Paulus
Naeijkens uit Hilvarenbeek en zijn vrouw Johanna Huijberts
uit Lith voor vestiging te Turnhout.

\item

\item
\item
\item
van

E. van Autenboer, {\em Nieuwe poorters te Turnhout
1663--1800\/} (2~dln.; Turnhout, 1981--1983) II, in voce.
\item Henrica, te \hb\ gedoopt op 17~mei 1678. Haar peter was
Dielis Pauwels Naeykens.
\eKk
Hendrick% Naeykens trouwde met Henrica Peters (ook Henrix) van
%Bort\zn{\raa, Weelde \oga~24, ff~41, 64, 126.},
%met wie hij zich te Weelde vestigde. Kinderen:
%\bKk{0}
%\item Jan, te Weelde gedoopt op 23~juli 1690.
%\item
%\eKk
Michiel Henrick Naeijkens.
Cornelis Hendrick Naykens, \verw{VII}
Cathalijna Hendrick Naijkens, te \hb\ gedoopt op 19~februari 1646 (dochter

Jenneken Joosten), trouwde met Adriaen Peters Noyes\zn{\raa, Weelde
\oga~15, f~246, 8~mei 1692.}, die in 1692 in
zijn tweede huwelijk zat, met Jenneken Hendrick van Meerssel.
%Op 25~september 1719 werd
%te \hb\ Catharina Hendrick Naeykens begraven.
\item Hester Henrick Naeykens, onmondig in 1676, trouwde te \hb\ op
7~augustus 1690 met Adriaen Anthonis Vingerhoets.
\ek
\startblok{VII}{Cornelis Hendrick Naykens\zn{\raa, Weelde \oga~16, f~168\vo,
30~december 1703.}} trouwde te \hb\ op 2~juni 1669 met Cornelia Stoffel
Nijssen. Zij vestigden zich te Weelde. Kinderen:
\bk{0}
\item Jan Cornelis Naeykens, \verw{VIII}
\item Pauwels Cornelis Naeykens, \verw{VIIIbis}
\item Peeter Naykens, te Weelde gedoopt op 7~januari 1679, trouwde op
7~juni 1712 te Moergestel met Adriaantje Verheijden, die daar was
geboren
als bastaarddochter van Maria van Heeswijk.
Zij was eerder getrouwd geweest met Bartholomeus Lenaerts van Bergeyck.
Peeter,
die in 1712 te Goirle woonde, vestigde zich te Moergestel, waar hij op
10~december 1717 werd begraven. Zijn weduwe hertrouwde op 24~maart 1720
te Moergestel met Jan Antonie de Bresser\fn{W. de Bakker, "De Bresser",
\dbl, XXII (1973) 148. M.C.X.M.~Bressers en W.~de Bakker, {\em {\em Het
geslacht Bressers\/}\/} ([Tilburg], 1988) 425.} en stierf aldaar op
26~januari 1725.
\ek
\startblok{VIII}{Jan Cornelis Naeykens} trouwde te Reusel op 27~mei 1696 met
de van daar geboortige Cornelia Weijers (Wouters, Janssen). Kinderen:
\bk{0}
\item Adriana, te Weelde gedoopt op 19~november 1698. Mogelijk is zij
identiek aan Adriana Naijkens te Reusel, die op 22~mei 1740 te
Bladel trouwde met Peter Hendriks te Hulsel. %[S. Ester N.]
\item Stoffel Naeykens, te Weelde gedoopt op 20~november 1700.
% S. Peter N., Antonia N.
Vermoedelijk is hij identiek aan Stoffel Naeykens te
Berkel, die te Oisterwijk op 23~mei 1723 trouwde met Jenneken
Cornelis Bertens (ook: de Beer) uit Tilburg. In 1730 vestigden zij zich te
Weelde.\zn{\rat, Tilburg R~137, f~128, 9~december 1730.} Kinderen:
\bKk{0}
\item Jacoba, te Tilburg gedoopt op 13~februari 1724, aldaar begraven
op 28~november 1747.
\item Cornelis Naykens, te Tilburg gedoopt op 10~juni 1727, trouwde met

Catharina Strijmans (Struymans) uit Oud-Turnhout, die in 1784
zijn 50~jaar oude weduwe was.\zn{\raa, Weelde \oga~32, sub
Meir en groes, 1784.} Hun 13~september 1769
te Weelde gedoopt dochter Adriana Maria leefde nog in 1784.
\item Joanna Maria, te Weelde gedoopt op 29~januari 1729, stierf
daar twee dagen later.
\item Jan, te Weelde gedoopt op 21~april 1731.
\eKk
\al Op 19~september 1733 hertrouwde Stoffel te Weelde met Maria
Lambrechts de Bont, bij wie hij vader werd van:
\bKk{2}
\item Cornelis, te Weelde gedoopt op 9~mei 1735. %S. Wouter Naykens.
\eKk
\item Ambrosius Jan Naeykens, te Weelde gedoopt op 10~december 1702,
trouwde te Ravels op 25~augustus 1723 met Joanna Cornelis Celen
alias Van Dongen, die daar was geboren. Uit hun huwelijk:
\bKk{1}
\item Catharina, gedoopt te Weelde op 25~juni 1724.
\item Jan Baptist, gedoopt te Weelde op 11~september 1727.
\eKk
\al Enkele maanden na zijn huwelijk werd zijn illegitieme kind
bij Catharina Adriaen Jacobs geboren:
\bKk{0}
\item Maria Naeykens, te Ravels gedoopt op 21~november 1723, trouwde
met de 15~jaar jongere arbeider Joannes Roeyens (Royens) en
overleed te Weelde op 25~juni 1808.
\eKk
\ek
\startblok{VIIIbis}{Pauwels Cornelis Naeykens,} te Weelde gedoopt op
31~augustus 1670, trouwde te \hb\ op 10~juli 1696 met Dingen Joost Mercken,
dochter van Joost Mercken van de Strickgoir.\zn{\rat, \hb\ R~72, f~487\vo,
25~september 1709.} Zij is te \hb\ begraven op 6~mei 1709. Dingen was in
1701 mede-erfgename van haar broer en zus Hendrick en Margrietje, die te
Baarschot onder Diessen hadden gewoond.\fn{\rat, \hb\ R~72, f~79\vo, 18~juli
1701.}
Op 12~maart 1710 hertrouwde Pauwels te Poppel met Adriaentjen (Hendrick)
Anthonis Vorsters uit Oostelbeers.\zn{\rhce, Vessem R~65, f~104, 24~maart
1710.} zij verkochten in 1711 een erf te Wintelre {\em opt
Breyelt\/}.\zn{\rhce, Vessem R~34, f~84, 11~maart 1711.} Op 27~april 1715 is
Paulus Naeykens begraven te \hb.
De voorkinderen van Paulus\zn{\rat, \hb\ R~239, weesrekening tot 20~juni
1716.} verkochten in 1715 de te oogsten rogge en boekweit.\fn{\rat, \hb\
R~121, f~580, 4~juli 1715.}
\bk{0}
\item Hendrien Paulus Naykens, te \hb\ gedoopt op 28~februari 1697,
trouwde te Tilburg op 27~maart 1727 met Laureijs van Esch uit
Oisterwijk, weduwnaar van Maria Anthonij Beeckmans. Beiden woonden
aan de Oost-Heikant. Op 13~november 1735 hertrouwde zij te \lz\ met
Adrianus Luijckasse Schalkaerts (Schalkert), weduwnaar van
Ariaantje Denisse. %S. Hendrick Cornelis N.
\item Jan Paulus Naeykens, in oktober 1699 geboren te \hb, woonde te
Baarschot onder Diessen, toen hij op 4~juni 1730 te \hb\ trouwde
met Peternel Wilborts van Hooff uit Westelbeers. In 1731 huurde hij
een stede te Westelbeers.
\bKk{0}
\item Maria, te Middelbeers gedoopt op 11~april 1731.
\item Paulus, te Middelbeers gedoopt op 21~september 1733.

\item Wilbort Naaijkens, te \hb\ gedoopt op 29~augustus 1735, trouwde
aldaar
op 25~januari 1767 met Maria van Selst en stierf te Hooge en
Lage
Mierde op 26~augustus 1813. Zijn vrouw was op 14~oktober 1734
te
Diessen gedoopt als dochter van Bernardus van Zelst en Joanna
van
Goirle en stierf op 27~februari 1801. De kinderen uit dit
huwelijk
werden gedoopt te Lage Mierde (1767--1773).
\item Jacobina, te \hb\ gedoopt op 30~december 1737, te Tilburg
overleden
op 28~november 1747.
\item Joanna Naykens, gedoopt te diessen op 20~januari 1740, trouwde te
Hooge en Lage Mierde op 26~april 1772 met Cornelis Wilbert
Willems
en overleed te Lage Mierde op 26~juli 1822.
\item Dionisius, te Diessen gedoopt op 30~december 1741, aldaar
overleden
op 24~mei 1742.
\item Paulus, te Diessen gedoopt op 24~oktober 1746.
\eKk
\item Hendrick, te \hb\ gedoopt op 30~april 1702. De moeder heet Van
Siccoren.
%S. Hendrick Cornelis N.
\item Jenneke Paulus Naijkens trouwde te \lz\ op 23~april 1730 met Peeter Janse
van Buel, weduwnaar van Dingen Peeter Dingemans. In 1761 liet hij als
weduwnaar ten behoeve van hun weeskinderen hun bezittingen
inventariseren;
zij hadden een boerenbedoening aan de Kerkstraat.\zn{\rat, \lz\ R~101,
f~98\vo, 20~mei 1761. R~201, f~\2vo, 20~mei 1761.}
\item Cornelia, te \hb\ geboren in december 1707, aldaar overleden op 23~mei
1709.
\ek
\al Uit het tweede huwelijk:\zn{Op 30~maart 1726 werd te \hb\ Anthonet
Paulus Naijkens begraven, die misschien een dochter uit het huwelijk was.}
\bk{4}
\item Cornelis, te \hb\ gedoopt op 14~januari 1711.
\item Cornelis, te \hb\ geboren in november 1713.
\item Elisabeth, te \hb\ gedoopt op 20~november 1714.
\ek
\startblok{Vter}{Wouter Willem Naeykens alias Noselyck\fn{\gah, R~1493,
f~255, 24~januari 1617. \rat, \hb\ N~4818, f~66\vo, 6~mei 1614.}} [geb.
1565?] was voerman en overleed te Hilvarenbeek op 7~mei 1622. Van den
Oord, 326: MPMA, Journal 1617 (no 224) f~40v: 10 en 17~maart 1617 worden
tweehonderd quarto-uitgaven (\f400) van de {\em Rituale Romanum\/},
aangeschaft ten behoeve van het bisdom Den Bosch, in twee manden
meegegeven aan voerman Walter Wilmssens (van Plantijn naar Scheffer). In
verband met drie jaar achterstal van een rente van \f48 ten behoeve van de
kinderen van Henrick Boudewijns van Nertingen (voor wie kapitein Godefroy
Pijnappel optrad) deed hij in 1623 handlichting van zijn huis, schuur,
stalling en andere opstallen in de Paardenstraat.\fn{\gah, R~1164,
f~58\vo, 17~november 1623.} Zijn vrouw Stoffelken Goyaert Mathysen werd in
1639 pro deo te Hilvarenbeek begraven en was de moeder van zijn
kinderen:\fn{\rat, Hilvarenbeek R~44, f~175, 30~juni 1622.}
\bk{0}
\item Goyaert Wouter Naeykens alias Nooselinck\fn{\gah, R~286, 29~augustus
1634. R~1523, f~133\vo, 31~januari 1623. R~1527, f~47\vo, 18~maart
1626. R~1537, f~305, 31~maart 1626.}, te \hb\ gedoopt op 3~september

1592, {\em karreman\/} (voerman), trouwde met Anneken Aerts Jans van
Heze.
Leenden in 1623 \f250 van Isack Goyaerts van den Grave.\fn{\gah,
R~1498, f~495, 21~juni 1623.}
Goyaert Wauter Naeykens hertrouwde te \hb\ op 10~augustus 1666 met
Maria Dilissen.
\bKk{0}
\item Aert, te \hb gedoopt op 16~juli 1620.
\item Jenneke Goijert Naijkens, te \hb\ gedoopt op 14~december
1621\zn{Te \hb\ werden op 16~februari 1626 en 3~augustus 1636
Johanna gedoopt, dochters van Goyaert Wouters. Onbekend is of
hun vader Naeykens was.}, leed in 1708 bij de Franse
wraakactie op \hb\ \f30 schade.\zn{Van Gils, \ah De
slachtoffers'', 156.}
\item Peter, te \hb\ gedoopt op 24~februari 1623.
\item Aert, te \hb\ gedoopt op 7~juli 1630.
\item Maria Naeykens, te \hb\ gedoopt op 9~oktober 1633, trouwde
aldaar op 15~juli 1659 met Hendrick Claes van der
Plas\fn{\gaw, Waalwijk R~944, f~12\vo, 22~juni 1651. R~945,
f~31, 22~mei 1638; f~39\vo, 2~november 1638; f~104\vo,
26~juni 1641; f~155, 4~januari 1644; f~241\vo, 6~september
1649; f~264, 4~november 1650; f~267\vo, 1~december 1650.} te
Waalwijk. Van de weduwe Geertjen Peeters, zijn moeder, kocht
hij in 1645 haar afgebrande huis met de tuin, die stond aan
de herenstraat en noordwaarts strekkend tot de
winterdijk.\fn{\gaw, Waalwijk R~945, ff~186, 186\vo,
11~januari 1645.} Maria hertrouwde met N.~Verhoeven.
\gaw, Waalwijk R~968, p.~151, 26~juni 1712: Niclaes van der
Plas, {\em meester-kleermaecker\/} te Waalwijk, comparerend
namens zijn vrouw Maeijken de Hoog, weduwe en testamentaire
boedelhoudster van wijlen Anthony van der Vleuten, in leven
{\em beenhacker\/} te Waalwijk, zij mede aanwezig, ter ene
zijde en ter andere zijde Bartholomeus van der Vleuten en
diens zuster Catharina van der Vleuten, meerderjarige zoon en
dochter van Antonij en Maeijken voornoemd. {\em Om te
praeveni"eren ende voor te komen alle differenten en disputen
die in tijden ende wijlen bij versterf van een der twee
eerste comparanten souden kunnen ontstaen over de successie
van der selver boedel ende naerlatenschap\/} sluiten zij
daarover een contract: als Maeijken zal sterven voor Van der
Plas, zal beider boedel in drie gelijke delen uiteenvallen,
waarvan er een toekomt aan Van der Plas en de twee andere aan
Maeijkens kinderen. Als Van der Plas eerst sterft, dan moet
Maeijken aan zijn moeder Maria Naeykens (of als deze eerst is
overleden aan Van der Plas' halfzuster Maria Verhoeven) een
derde deel geven, waarvan de resterende twee derden in de
boedel blijven ten behoeve van Maeijken en haar beide
kinderen.
\item Cornelia, te \hb\ gedoopt op 10~december 1638.
\eKk
\item Tanneken Wouter Naeykens, gehuwd met Mathys Janssen van Loon alias
Tijs Bijls.\fn{\gah, R~1524, f~115, 23~januari 1624.} Hij verkocht
in 1623 aan Willem Wouter Willems [Naeykens] {\em een stuck nyeuw
erffs vande gemeynte ingegraven binnen der prochie van Hilvarenbeeck
teynden den Beeckerdyck aldaer\/}\fn{\gah, R~1524, f~17, 11~oktober
1623.}; van dezelfde kocht hij een jaar later een 4~lopenzaad grote
akker tussen de Beerten en het Slibbroek.\fn{\gah, R~1524, f~115,
23~januari 1624.} In 1671 deelden hun kinderen de nalatenschap,

\item
\item

\item

\item
\item
\item
\item

waarvan het huis aan de Beerten stond:\fn{\saow, \hb\ R~67, f~155,
14~december 1671.}
\bkk{0}
\item Christoffel Matthijss van Loon en zijn vrouw Elijsabeth
Matthijsen Overjaens testeerden in 1680.\fn{\saow, \hb\
R~105, ongef., 29~juni 1680: testament.} In eerdere echt was
hij gehuwd geweest met Anneken Aert Peter Donckers.
Regelmatig trok hij met karren hout naar de (jaar)markten in
de Kempen.
\item Elisabeth Matthijss van Loon, gehuwd met achtereenvolgens
Cornelis Kempen en Willem van Kessel.
\item Maeijken Matthijs van Loon, in 1682 weduwe van mr. Peter
Pellen.
\item Wouter Mathijss van Loon, wiens kinderen bij Peterken Claes
van Spreuwel in 1671 en 1682 in de erfenis van hun ouders en
hun oom Jan traden.
\item Jan Matthijs van Loon aan de Beerten. Zijn nalatenschap werd
in 1682 collateraal gedeeld.\fn{\gah, R~69, f~100\vo,
3~augustus 1682.}
\ekk
Hendricxken Wouter Naeykens\fn{\rat, Hilvarenbeek R~44, f~181\vo,
5~december 1622.}, gehuwd met van Rovert
Dingen Wouter Willem Naeykens\fn{\gah, R~1526, f~169\vo, 23~januari
1626. R~1537, f~249, 12~februari 1626.} trouwde met Michiel Mathyss,
naar zijn stiel van ketelaar alias Michiel Bueters genoemd. Hij was
afkomstig van Sammel en heette voluit Michiel Mathys Huyberts
Vervaerendonck.
Jenneken Wouter Naeykens\fn{\gah R~1526, f~169\vo, 23~januari
1626.}, gehuwd met de hoedenmaker Jan Peter Thielmans.\fn{\gah,
R~1560, f~340, 18~februari 1642. R~1603, f~26, 15~november 1647.
R~1638, f~255, 5~mei 1662: gelooft uit huis bij kerkhof. \rat, \hb\
R~73, f~183\vo, 3~januari 1714.} Jan was geboren in 1596 uit het
huwelijk van Peter Dierck Thielmans, leerlooier en schoenmaker, en
Heylwich Jan Peters van Hese. In tweede echt trouwde hij met
Jenneken Cornelis Diercx, dochter van de zeeldraaier Cornelis
Diercxss van Oirschot. Hij woonde aan het kerkhof. Descendenten van
Jan en Jenneken in 1714: Peter Jan Thielmans, Gysbert Jonckers x
Elisabeth Peter Thielmans, Willem van Hees x Helena Jan Tielmans
(kinderen van Jan en Elisabeth Middegaels).\fn{\rat, \hb\ R~73,
f~186\vo, 3~januari 1714.}
Sebastiaen Wouter Naeykens, \verw{VIbis}
Willem Wouter Naeykens, \verw{VIter}
Claes Wouter Naeykens, \verw{VIquater}
Maeyken Wouter Naeykens, gedoopt te \hb\ op 8~maart 1605, gehuwd met
Jacob Matheus Stalpaerts\fn{Adriaenssen, \ah Elf generaties
Moonen'', XX, 55.}, voerman en schoenmaker in de Wouwerstraat te
Hilvarenbeek, zoon van Matheus Marten Stalpaerts, leerlooier en
schoenmaker in De Hazewind aan de Gemene Plaats, rentmeester van het
kapittel van \hb, en van Aleijt Henricks van der Craenmer.

\ek
\startblok{VIbis}{Sebastiaen Wouter Naeykens alias Bastiaen
Neusselingh\fn{\rat, Hilvarenbeek R~45, f~318\vo, 16~maart 1627. R~46,
f~146, 3~februari 1629. \gah, R~154-18, 27~mei 1651.}} is op 24~maart 1601
te Hilvarenbeek gedoopt en werd daar begraven op 5~maart 1668. Hij was
voerman. In 1628 schoot hij zich koning van het Sint-Sebastiaansgilde. Zijn
vrouw was Adriaentgen Jan Thielmans\fn{\rat, \hb\ R~67, f~71, 29~september
1670.}, dochter van de leerlooier Jan Dierck Thielmans en de
pastoorsdochter Cornelia Joost Laukens.
\bk{0}
\item Huijbert Bastiaen Naeijkens\fn{\rat, \hb\ R~69, f~122, 18~november

1682.} trouwde te \hb\ op 19~juni 1657 met Maeyken Jan Aert
Ceelen\fn{\rat, \hb\ R~69, f~103\vo, 29~augustus 1682; i.m.,
29~september 1683. R~71, f~411\vo, 18~juni 1699. R~72, f~1\vo,
76~januari 1700.}, met wie hij op de Biest woonde. Op 19~augustus
1700 werd hij te \hb\ begraven, zijn weduwe volgde op 11~april 1704.
Hieruit:
\bKk{0}
\item Jan, te \hb\ gedoopt op 20~maart 1661.
\item Anneken Huijbert Naeijkens, geboren in 1667 of 1668, diende
als meid Adriaen Cornelis Hendricx, die haar verleidde en
bezwangerde. Rond Bamis 1694 ging zij te Tilburg in de kraam.
Adriaen weigerde zijn dochter te erkennen en maande Anneken
over zijn vaderschap te zwijgen.\fn{\gat, \hb\ R~207,
4~januari 1695; 22~december 1695. Tilburg N~48, no.~7, 1696.}
Een jaar later was het weer zover en beviel Anneken van een
tweede kind van haar meester.\fn{\rat, \hb\ R~207, ongef.,
22~december 1695.}
\item Marie Huijbert Naeijkens\fn{\rat, \hb\ R~69, f~122,
18~november 1682.}, te \hb\ gedoopt op 20~september 1658,
trouwde te Tilburg op 9~februari 1687 met Peeter Heijligers
van Dooren, die daar op 9~februari 1648 was gedoopt als zoon
van Heijliger Jan Heijligers van Dooren en Maria Peters. Hij
werd te Tilburg begraven op 30~november 1704 en zijn weduwe
volgde hem aldaar in het graf op 7~april 1706.
\item Wouter Huijbert Naeykens kocht in 1702 land aan de Biest van
zijn ouderlijke mede-erfgenamen.\fn{\rat, \hb\ R~72,
f~133\vo, 16~juni 1702.}
\item Bastiaen Huybert Naeykens\fn{\rat, \hb\ R~77, f~362\vo,
21~augustus 1742. J. van Gils, \ah de slachtoffers van de
grote branden te \hb'', \dbl, XXX (1981) 156.} verkocht in
1717 het huis met de grond aan de Biest, dat hij in 1682 had
ge"erfd van zijn vader.\fn{\rat, \hb\ R~74, f~72\vo,
6~januari 1717.} In 1740 en 1741 verkocht hij land aldaar en
aan de Westerwijk.\fn{\rat, \hb\ R~77, f~161, 18~juni 1740;
f~183\vo, 8~september 1740; f~202\vo, 16~januari 1741.} Op
22~mei 1743 is hij te \hb\ begraven.
\item Willem, te \hb\ gedoopt op 17~maart 1679.
\item Anna, te \hb\ gedoopt op 12~mei 1684.
\eKk
\item Jan, te \hb\ gedoopt op 2~november 1644.
\ek
\startblok{VIter}{Willem Wouter Naeykens alias Neuselincx\fn{\rat,
Hilvarenbeek R~45, f~6\vo, 2~januari 1624. R~48, f~1, 4~december 1631.
\gah, R~448, ongef., 15~november 1623, R~1524, f~17, 11~oktober 1623;
f~115, 23~januari 1624. R~1533, f~176\vo, 6~februari 1623.},} voerman,
trouwde met Elysabeth, dochter van Geraert Andries van Poppel en van
Cathalyn Lambrecht Willems Jacobs. Nadat zijn compagnieschap met
Bartholomeus Thielmans en Geraert Beersmans in 1619 was gefailleerd, legde
de Bredase koopman Bartholomeus Snellen beslag op zijn huis in de
Paardenstraat, dat uiteindelijk in 1631 werd verkocht. Kinderen bij
Elysabeth:
In soci"eteit met B.E. Thielmans en G. Beersmans: Adriaenssen, \ah Elf
generaties Moonen'', XIX, 138.
\gar, Rotterdam \ona~136, f~417, 13~oktober 1628: vordering van een
Rotterdamse koperslager op Willem Wouters van Beeck.
\gah, R~1164, f~72, 16~juli 1624: Eustaes van Asperen kreeg op 8~november
1622 namens zijn vrouw een vonnis tegen Willem en name ten behoeve van

betaling van de schuld van \f34:12:0 een zilveren beker, een zilveren bel,
een zilveren {\em schorthaeck\/} en een gouden ring in beslag.
\gab, \oa\ Breda 1530, tolboek \hb\ 1610, ongef.; 13~december 4 tonnen
haring naar Maastricht.
\rat, Geertruidenberg N~10
no.~287, 26~september 1628: Corstiaen Jans van de Werck, burger
Geertruidenberg, machtigt de predikant van Sprang om van Willem
3~rijksdaalders te innen.
no.~295, 19~december 1628: Jan Engels van Gaysbeeck, koopman te
machtig een procureur te Geertruidenberg om van Willem betaling
voor levering van waren en geleend geld.

van
\f92 en
Dordrecht,
te manen

\na, SG 12562-24. Alfabetische lijst van voerlui tussen Breda en
Maastricht, die zich aan licentfraude hebben schuldig gemaakt: Willem
Wouters Naeykens 2x
\gah, R~282
9~oktober 1626: Pauwels Wynants versus Jan Gerit Beris en Cathalyn
zijn dochter weduwe Adams te Hilvarenbeek.
26~februari 1627: Adriaen Wynen versus Willem Nueselinck te
Hilvarenbeek.
27~juli 1627: Willem Wouters te Hilvarenbeek versus Franchoys
Verbraecken te Heeze of Leende.
\gah, R~458, ongefolieerd
7~oktober 1621: Goijardt Wouters Ostelijn, {\em karreman\/} te
Hilvarenbeek, had op 28~september 1621 van de Staten-Generaal een
vrijgeleide, consent en paspoort gekregen om zes maanden van Den
Bosch op Antwerpen en vice versa met paard en kar te varen en zo
vaak als nodig met allerlei gepermitteerde koopwaren, desverplicht
licent en landsrechten betalend. Hij werd bevracht door Joris
Goijarts Verheijen en Jacob van Liebergen te \db. voeg in bij Goy
Ook aan Claes Wouters Nosel te Hilvarenbeek gaven de Staten-Generaal
zo'n vrijgeleide om zes maanden lang voor Roelant Servaess te
Bokhoven en Michiel Janss Want te Vught met kar en twee paarden van
alles voor hem te vervoeren, overal ten platten lande en in de
steden en plaatsen van Brabant en Vlaanderen, ook die onder de
vijand, en in de neutrale kwartieren steden en plaatsen, ook in de
Verenigde Nederlanden. voeg in bij Claes
Wouter Willemss Nosel te Hilvarenbeek kreeg op 30~september 1621
eenzelfde paspoort wegens Pauwels Diercx van Broechuijsen te Vught.
Genoemde Roeland, Michiel, Joris en Jacob gingen met genoemde
voerlieden een contract aan voor vier karren {\em op hunne gemeijnen
ende gelycken cost, last, pericule, schade ende avonture\/}, maar
de kooplieden kregen onenigheid over de lastenverdeling. Schepenen
vonnisten dat zij deze op gelijke voet moeten voldoen.
datum ut supra: de vier kooplieden beloven elk een kwart van de
lasten te dragen.
14~juli 1622: Willem Wouterss den Usselnick te Hilvarenbeek is op
31~mei 1622 door schepenen van Den Bosch veroordeeld om aan Marten
van Horenbeeck te \db\ te betalen {\em seven aemen ende
zessendertich potten kennipolie.\/} Willem belooft Marten te
voldoen.
datum ut supra: Goijart stelt zich voor zijn broer Willem borg.
\gah, R~1164 [1864?]
f 58\vo, 17~november 1623: Willem Wouter Willems te Hilvarenbeek als
eigenaar doet ten behoeve kapitein Godefroy Pynappel namens de kinderen
van Hendrick Boudewijns van Nertingen handlichting van een huis, schuur,
stalling en andere edifici"en en 4~lopenzaad akkerland in de Paardenstraat
tussen het erf van de plebanie en de weduwe Lambert Claes Moonen

oostwaarts en het erf van Peter Jacop Kempen en anderen noordwaarts, de
Paardenstraat zuidwaarts, westwaarts naast de gemene straat {\em off wech
geheeten de Bosch wech ende den boomgaert der gulde van sinte Sebastiaen
oft hantboochs doelen.\/}\\
f 164\vo, 7~oktober 1621: getoond paspoort van {\em Wauter Wilmse Nosel,
wonende tot Beeck, voor ses maenden van wegen Roelant Servaes ende Michiel
Jansen, want met eenen karre twe perden ten platten landen ende inde
verenichde provinci"en te raijsen.\/}
N~2661, f~146, 1~september 1626: hij verhandelde Spaanse wijn.
\bk{0}
\item Geraert Willem Naeykens alias Neuselings\fn{\rhce, Oirschot N~92,
f~93, 4~juli 1656. \rat, Hilvarenbeek R~55, f~104, 5~februari 1657;
f~117\vo, i.m. 27~september 1658.} trouwde in eerste echt met Anna
Peters Verhindert (hun dochter Maria werd op 22~december 1643 te
Hilvarenbeek gedoopt) en vervolgens te \hb\ op 13~november 1649 met
Lijsbeth Dirck Hendricks. Te Vessem verkochten in 1649 Geraert
Willem Neusselincx en zijn tweede vrouw hun helft in de patrimoniale
erfgoederen, waaronder een boerderij met land, gelegen in het
gehucht Donk, aan zijn zwager Wouter Dierck Handrickx.\fn{\rhce,
Vessem R~26, ongef., 29~november 1649.} In derde echt trouwde hij
te \hb\ op 5~april 1653 met Catalyn mr.~Abrahams van Aelst.\fn{\rat,
\hb\ R~65, f~116\vo, 10~november 1663. R~248, boedelrekening mr
Abraham van Aelst, 3~september 1658.}
\bKk{0}
\item Elizabeth, geboren te \hb\ en te Breda gedoopt op 2~juni
1637.
\item Peter, te \hb\ gedoopt op 6~september 1641.
\eKk
\item Maeijken Willem Naeykens trouwde te \hb\ op 14~april 1664 met
Adriaen Adriaen Gerits Herberts uit Diessen. Deze hertrouwde te \hb\
op 1~januari 1665 met Maeijken Henricx Verspaendonck.
\item Lambrecht Willem Naeykens, \verw{VIIbis}
\ek
\startblok{VIIbis}{Lambrecht Willem Naeykens alias Neusselincx\fn{\gah,
R~1577, f~113\vo, 30~april 1652. \rat, \hb\ R~51, f~65\vo, 8~juli 1643.
R~55, f~199, 30~augustus 1658. R~65, f~136, 5~februari 1664.},} voerman en
boterkramer, gehuwd met Peryntjen Adriaens van Beurden\fn{\rat,
Hilvarenbeek R~47, f~160\vo, 11~augustus 1630. R~51, f~9\vo, 7~mei 1640.
R~66, ff~176\vo, 177, 3~april 1668. R~67, f~202\vo, 23~augustus 1672.
R~68, f~282, 1~augustus 1679. Moergestel R~305, f~145\vo, 14~februari
1643; f~329\vo, 8~mei 1648. Diessen N~783, 4~februari 1691.}, ook
boterkraamster, dochter van Adriaen Peter Willems van Beurden en van
Cathalyn Goyaerts Vera. Hij kocht in 1643 een huis in de Paardenstraat.
Peryntjen testeerde in 1681 als zijn weduwe. Haar kinderen waren:\fn{\rat,
Hilvarenbeek R~149, ongef., 7~juni 1690. R~172, f~299, 6~juni 1690.}
Boterhandel \hb, staatje: Adriaenssen, \ah Elf generaties Moonen'', XIX,
147.
\bk{0}
\item Cathalyn Lambrechts Naeykens trouwde te \hb\ op 3~maart 1669 met
Peter Cornelis Bruers\fn{Adriaenssen, \ah Elf generaties Moonen'',
XX, 60-62.}, zoon van Cornelis Jan Willems Bruers, boterkramer en
winkelier, en van Jenneken Peters van Heesch. Hij was schepen en
sinds 1689 president van de bank van \hb\ en Diessen. De kost
verdiende hij als schoenmaker en marktkoopman (voerman). In tweede
echt trouwde hij met Cathalijn Aert Bosmans.
\gah, N~2875, f~16, 3~april 1698: Peter Cornelisse Bruers,
oud-president van Hilvarenbeek, draagt al zijn roerende goederen,
paarden, beesten, meubels, huisraad aan zijn zoon Adriaen, mede ten
behoeve van zijn andere kinderen uit zijn eerste huwelijk (met
Naeykens).

\item Adriaen Lambrecht Naeykens\fn{\gah, N~2776, f~50, 3~februari 1676.
\gat, Diessen N~782, 26~oktober 1675. \hb\ R~67, f~402\vo,
10~september 1675; f~420\vo, 5~december 1675.}, te \hb\ gedoopt op
26~september 1645, voerman en herbergier, trouwde te Hilvarenbeek
op 7~september 1670 met de boterkraamster Maeyken Aerts van
Heze.\fn{\rat, \hb\ R~67, ff~202\vo, 203, 23~augustus 1672; ff~278,
279, 21~augustus 1673; f~281, 30~september 1673.} Zij was in 1677
erfgename van haar broer Jan, die in 1657 met het schip {\em De
Walvisch\/} van de Verenigde Oostindische Compagnie (kamer van
Delft) was afgevaren naar Indi"e en was overleden.\fn{\ranb, Boxtel
N~421, ongef., 17~maart 1677.} In 1692 verhuurde hij aan Gysbrecht
Noeyens een huis in de Paardenstraat met de helft van de hof aan de
Gemene Plaats, de helft van het bakhuis en de helft van het
gebruiksrecht op de put.\fn{\rat, \hb\ R~173, f~1\vo, 22~januari
1692.}
R~170, f~247, 29~maart 1677: staat en inventaris van Maeyken weduwe
ALN: twee paarden, tuigen en haam, twee hoogkarren, drie koeien, een
kalf, vijftien boterkuipen, drie wijnstukken, zes biertonnen, een
boterbak, een boterstamper, twee balansen met schalen. Schulden te
\db, Breda, Oosterhout (\f15 van boter schuldig), Oirschot,
Eindhoven (\f52 {\em van lynwaet te bleycken\/}), Vessem (voor
iemand had hij voor \f12:5:0 kemp gekocht, staat te restitueren),
Sint-Oedenrode, Reusel, Arendonk, Turnhout (van lijnwaad bleken).
Leverde vlas.
\id Maeyken hertrouwde te Hilvarenbeek op 25~april 1677 met Marten
Huybrecht Wuestenborchs\fn{L.F.W. Adriaenssen, \ah Stamboom van de
Brabantse familie Woestenborg (1400--1800)'', \dbl, XXVI (1978)
119.}, die daar was gedoopt op 3~juli 1650 en er overleed op
21~april 1724. Hij was een zoon van Huybrecht Cornelis Wuestenborchs
alias Moonen, olieslager, en van Cathalyn Wouter Sledden.
Boterkramer, voerman, herbergier en bierbrouwer aan de Vrijthof.
\sae, Oirschot R~onge"inventariseerd 2.11.11, no. 1084, 25~januari
1673: hij vocht op 17~december 1672 te Oirschot met Hendrick Marten
Moonen.
Hieruit:\fn{\rat, \hb\ R~68, f~25\vo, 15~april 1672.}
\bKk{0}
\item Anna Adriaen Naeykens.\fn{\rat, Hilvarenbeek R~173, f~1\vo,
20~januari 1692. R~207, ongef., 28~december 1691. Diessen
N~785, 1692/93.}
\item Peter, te Oirschot gedoopt op 14~januari 1674.
\item Maria, te \hb\ gedoopt op 16~maart 1675.
\eKk
\item Lambrecht Lambrechts Naeykens\fn{\rat, \oaa\ \hb~973: rekening van
Lambrecht als erfgenaam van zijn vader wegens de aanneming van de
bede van 1686. Hilvarenbeek R~70, f~376\vo, 28~maart 1691.} in de
Paardenstraat overleed kinderloos voor april 1691.
\item Willem Lambrecht Naeykens, boterkramer, trouwde te Hilvarenbeek op
28~augustus 1666 met Jenneken Aerts van Heze\fn{\rat, \hb\ R~67,
f~279, 21~augustus 1673; f~281, 30~september 1673.}, dochter van de
voerman Aert Peters van Heze alias Wapper en van . Toen Jan Servaes
Middegaels in 1668--1669 tegen hen procedeerde, woonden zij te
Boxtel.\fn{\gah, R~586-I. R~666. R~614-II, 3~juli 1669. R~719.
R~816-I. R~852, 23~oktober 1666. R~902, 23~oktober 1666. N~2781,
f~167, 27~augustus 1669.} Het proces ging over een vrijage tussen
Jenneken en Jan Middegaels de jonge [voerman en/of voermanszoon].
In de herberg van Thomas Schilders in de Gelderstraat bij de kerk
waren beiden in oktober 1664 {\em in forme van vrijagie by
maelkanderen sittende in een camer \`a part\/}, en toen zou Jan haar

40 pattacons ofwel \f100 hebben gegeven {\em op eere ende trouwe\/},
dus als onderpand voor een huwelijksbelofte, zoals later algemeen
in het dorp werd aangenomen. Middegaels trouwde echter op 4~januari
1666 met Helena Willem Nouwen, ook al een voermansdochter.
`Ootmoedig en vriendelijk' had hij later het huwelijkspand
teruggevraagd, maar toen hij nul op het rekest kreeg, procedeerde
hij voor schepenen van Hilvarenbeek en later, in hoger beroep, voor
die van Den Bosch. Hij betoogde dat hij regelmatig geld had geleend
aan de afzonderlijke kinderen van Aert Wapper, dus ook aan Jenneken.
Hieruit:\fn{\ranb, Boxtel N~421, ongef., 29~maart 1675. \rat, \hb\
R~67, f~313\vo, 4~juni 1674.}
\bKk{0}
\item Marie Willem Naeykens, gehuwd met Gysbrecht van den Boer.
\item Anneken Willem Naeykens.
\eKk
\item Jenneken Lambrecht Naeykens, te Hilvarenbeek gedoopt op 1~maart
1657, trouwde aldaar op 11~september 1681 met Dirck Peter
Mollen\fn{J. van Gils, \ah Jan de Hont de Jonge en zijn familie. Het
portret van een Hilvarenbeekse in het Brugse stadhuis'', \dbl, XXVI
(1977) 67.} (van Moll), waagmeester. In 1711 was zij zijn
weduwe.\fn{\rat, \hb\ R~73, f~67\vo, 19~november 1711.}
\item Peter Lambrecht Naeykens, boterkramer, gedoopt te \hb\ op 3~augustus
1650, werd aldaar begraven op 5~september 1682.
\item Peternella Lambrecht Naeykens, te \hb\ gedoopt op 9~januari 1662,
trouwde aldaar op 3~januari 1696 met Peter Jan Leytens uit Lage
Mierde. Deze woonde in 1688--1689 als knecht bij de Beekse voerman
Peter Wijten.\zn{\rat, \oaa\ \hb~682.}
\oaa\ \hb~210: \f113 schade in 1708. Hilvarenbeek R~74, f~371,
7~september 1720: de kinderen van Peter Bruirs verkopen aan Peter
Leyten een huis en de helft van een hof in de Papenstraat te
Hilvarenbeek voor \f100.
\item Marie Lambrecht Naeykens, te \hb\ gedoopt op 21~september 1654.
\item Anneken Lambrecht Naeykens alias An Loters\fn{\rat, \hb\ R~207,
ongef., 6~februari 1692.}, gedoopt te \hb\ op 12~mei 1684, trouwde
aldaar op 1~januari 1685 met Peeter Moonen, xx \hb\ 27~januari 1693
Jan Goossens\zn{\raa, Weelde \oga~17, f~35\vo, 11~januari 1709. \oga~18,
f~156\vo, 16~oktober 1726.},
gezworene van \hb\ in 1724.\fn{\rat, \hb\ R~209,
f~119, 6~juni 1724.} INVULLEN
Van Gils, \ah De slachtoffers'', 157: de rest van de plundering werd
afgekocht met geld en goederen, door inwoners bijeen gebracht. Jan:
\f293:16:0 en 480 el linnen ad 14 stuiver, ergo \f336.
R~208, ongef., 13~mei 1707: voerman, vaart wekelijks van Den Bosch
op Antwerpen, heeft vrouw en 7 kinderen, is door 14 \`a 15 man
geheel uitgeschud en nu miserabel gesteld. R~103, f~256, 7~juli
1728: Anneke Lambert Naijkens wed Jan Goossens (test. Heribertus van
Oudenhoven, Oirschot 27~maart 1724) verkoopt {\em Den Bosch\/} met
een `starre bosch' daarachter en perceel `den bocht', {\em
mitsgaders de brouwerije, ketel, kuijp en verdere toebehoorten\/}
aan zoon Jacobus Goossens voor \f1212:10:0 (\f560 voor het huis,
\f652:10:0 voor de lasten).
R~71, f~45\vo, 10~oktober 1692: koopt huis, achterhuis, hof en
schopken in de Wouwerstraat.
Zie artikel Jan van Gils over de brouwerij \db.
\ek

\startblok{VIquater}{Claes Wouter Naeykens alias Noosselinck\fn{\gah, R~286,
rol van 2~maart 1632. R~1498, f~462, 15~mei 1623. R~1537, f~305, 31~maart
1626; f~489\vo, 12~juni 1626: gelooft 9 gulden uit huis hof erf
Gelderstraat. R~1552, f~381\vo, 3~juli 1632: idem \f16:5:0 uit huis in de
Gelderstraat aan de weduwe van Harman Aerts van Eerssel.}} in de
Gelderstraat trouwde met Marie Peter Thielmans\fn{\rat, Hilvarenbeek R~46,
f~133\vo, 18~januari 1629. R~47, f~75, 5~juni 1630. R~50, f~114\vo, i.m.
14~mei 1644.}, dochter van Peter Dierck Thielmans en van Heylken Jan
Peters van Heze alias Schepers. In 1626 verkocht hij aan zijn broer
Goyaert zijn schuur met de grond en erfenis daarbij {\em ende den coolhoff
daer after aenliggende totte waskuylen toe\/}, plus een stukje driesland,
alles gelegen in de Beerten.\fn{\gah, R~1527, f~47\vo, 18~maart 1626.} In
1631 verkocht hij een huis in de Gelderstraat.\fn{\gah, R~1542, f~313\vo,
23~juli 1631.} Zijn weduwe Marie had in 1641 schulden bij een Bossche
linnenkoper.\fn{\gah, R~283, rol van 24~januari 1640, f~3\vo.} Zij
verkocht in 1644 wegens hoge schulden haar huis in de Gelderstraat en
naderde later in hetzelfde het huis in de Paardenstraat, dat Jan Peter
Thielmans had verkocht. Zij had zeven kinderen:\fn{\rat, Hilvarenbeek
R~50, f~118\vo, 8~februari 1644. R~225, 4~maart 1655.}
\bk{0}
\item Stoffel Claes Naykens, \verw{VIIter}
\item Heyltjen Claes Naeykens\fn{\rat, Moergestel R~308, f~77, 14~december
1682.} woonde te Antwerpen, toen zij te Hilvarenbeek op 9~mei 1658
trouwde met Stoffel Dawans\fn{\gat, Diessen N~783, 3~november 1681.
N~785, 14~maart 1689. Hilvarenbeek R~207, ongef., 15~juli 1680.
R~255, rekening van zijn insolvente boedel, gesloten op 31~oktober
1698 (de Engel bestaat uit twee woningen). \gah, N~2847, f~136,
12~september 1681. N~2864, f~286, 28~februari 1686.}, geboren te
Sint-Truiden. Christoffel, zoon van Peter Dawans en Johanna
Abberdaens, werd op 23~september 1636 aldaar gedoopt. Schade grote
brand 1694.\fn{\rat, \hb\ R~173, f~82\vo, 8~mei 1694: huis zelf
\f500, bewoners Adriaen van Nuenen, gareelmaker, meubels en
gereedschappen \f200, in huis daarnaast (tot in de grond afgebrand:
\f1000) Hendrick Brants met \f50 schade aan meubels en
schoenmakersgerei, Anthony Goyert van Oirschot, klompenmaker, \f100
aan meubelen.} In 1695 vindt beleiding plaats van zijn akker aan de
Voort bij het Kakelbos{\em bevonden vande zuijt sijde tot de noordt
sijde toe, het swarte aerde, wel twee speeten breet
uijtgelaeden.\/}\fn{\rat, \hb\ R~173, f~127, 14~mei 1695.} Diessen
N~785, 28~februari 1691: koopt van Aert Cristiaen Bosmans de helft
van een huis aan de Plaats naast zichzelf; 6~augustus 1691: Lissia
Aert Claes Fiers weduwe Cristiaen Bosmans geeft aan Stoffel het
vruchtgebruik; 28~december 1691: verhuurt huis aan de Plaats aan
Florentina Muters, weduwe van Geraert van Lunen. N~2864, f~314,
15~december 1686: koopt van broer Pieter een huis {\em gestaen ende
gelegen tusschen de 4 heckens binnen Hilvarenbeecq\/}. R~71, f~345,
29~april 1698: Peter Dawans, curator van de boedel van broer
Christoffel, verkoopt voor \f619 {\em de Engel\/} met het
achterhuis, bestaande uit twee woningen. R~207, ongef., 23~oktober
1691: zijn glazen ingesmeten. Hij was als dorpsregent\fn{\saow, \hb\
R~207, ongef., 1~december 1691: heilige-geestmeester.} niet geliefd,
wat blijkt uit een pasquil dat in 1690 werd gezongen en aanving met
de regels
{\em Och vrienden, hoort eens wat een kneep
Op de regeerders van Beecq.\/}
De Limburger Dawans werd als volgt gememoreerd:
\begin{verse}
{\em My heucht noch een Dawans\\
Tot Hilvarenbeeck aenquam,\\
Sette syn naeld en scheer te pant.\/}\fn{\saow, \hb\

R~207, ongef., 28~juli 1690.}
\end{verse}
Vondeling Peter van Dijck.
\item Wouter Claes Wouter Naeykens\fn{\rat, Hilvarenbeek R~54, f~81,
26~augustus 1654. R~66, f~117, 12~mei 1667.}, hoedenmaker te Berchem
(1667)\fn{\rat, \hb\ R~66, f~117, 10~mei 1667.} en Hilvarenbeek, in
1654 koning van het Sint-Sebastiaansgilde. Hij trouwde met Jenneken
Jans Wolsack\fn{\rat, Hilvarenbeek R~62, f~12, 10~juli 1648. R~109,
ongef., 27~juli 1648.}, dochter van de voerman Jan Daniels Wolsack
en van Geertruyt Heyliger Peters Mallens. Aan de Bossche koopman
Jacob Huijgermans beloofde hij in 1657 een erfpacht van \f7\half\
uit zijn huis bij de kerk.\fn{\gah, R~1587, f~44\vo, 4~juli 1657.}
Zijn huis in de Gelderstraat verkocht hij in 1666 aan zijn broer
Aert.\fn{\rat, \hb\ R~66, f~73\vo, 30~december 1666.} In latere echt
trouwde hij met Cathelyn Jan Thielmans. Uit het tweede huwelijk:
%[1e ux: Claes, geb. \hb\ 30~mei 1654]
\bKk{0}
\item Geertruyt, te \hb\ gedoopt op 25~mei 1645.
\item Maria, te \hb\ gedoopt op 3~februari 1651.
\item Niclaes, te \hb\ gedoopt op 30~mei 1654.
\item Peter, te \hb\ op 18~november 1655 gedoopt.
\item Jan, op 21~juni 1658 gedoopt te \hb.
\item Maria, te \hb\ gedoopt op 7~december 1660.
\item Aert, te \hb\ gedoopt op 13~juli 1663.
\item Anneken Wouter Naeykens trouwde te Hilvarenbeek op 31~juli
1689 met Hendrick Laureys van Roy\fn{\ranb, Kwartier van
Oisterwijk~23, rekest van Hilvarenbeek aan de Raad van State,
12~februari 1704. Adriaenssen, \ah Elf generaties Moonen'',
XX, 46.} te Tilburg, gedoopt te Hilvarenbeek op 23~februari
1665, zoon van de voerman en timmerman Laureys Laureys
Cornelis van Rooy en Lysken Marten Moonen alias Bosmans, die
in Gelderstraat herberg hielden {\em int Clooster\/}. Later
woonde Hendrick te Hilvarenbeek als bakker, winkelier en
tapper van bruin bier, jenever en nagelwater.
\id Anneken hertrouwde te \hb\ op 23~juli 1719 met Jacobus
Maes, weduwnaar van Elisabeth Teurlings. Op 7~februari 1740
hertrouwde deze aldaar met Peeternel Wouter van den
Eynde.\fn{Adriaenssen, "Elf generaties Moonen", XIX, 37.}
R~173, f~86\vo, 8~mei 1694: Hendrick van Roy in het huis van
Jacomijn Rijsbosch, bakker en winkelier, brandschade meubels,
brandhout, turf, koren, eet- en winkelwaren \f500.
\eKk
\item Peter Claes Naykens,\verw{VIIquater}
\item Aert Claes Naeykens, \verw{VIIquinquies}
\item Anneken Claes Naeykens\fn{\rat, \hb\ R~207, ongef., 10~september
1687.} trouwde met Jan Jan Janssen Stoop alias Keijsers te Groot-Zundert.
\item Jenneken Niclaes Naeykens trouwde met Peter Verschouwen.
\item Maeyken Niclaes Naeykens trouwde eerst te \hb\ op 18~januari 1661
met de hoedenmakerszoon Aert Peter Mallens en hertrouwde aldaar op
3~november 1680 met Adriaen Vincents uit Bergen Henegouwen,
kleermaker te Hilvarenbeek, weduwnaar van Willemyn Stevens. R~173,
f~87\vo, 8~mei 1694: Adriaen Vincent, woonachtig in het huis van
Dielis Bosch, schade \f350 aan meubels. R~207, ongef., 3~augustus
1694: hij woont sinds 30 jaar als kleermaker in \hb, is door de
brand van 4~mei geheel onbemiddeld geraakt.
\ek
\startblok{VIIter}{Stoffel Claes Naeykens} kocht in 1667 zijn
mede-erfgenamen uit het huis in de Paardenstraat\zn{\rat, Hilvarenbeek
R~66, f~118\vo, 17~mei 1667.}; zijn kinderen Jacobus, Pieternel, Clara en

Maria ontvingen het in 1692 van hem en deden het noodgedwongen, door de
belastingschulden, van de hand.\fn{\rat, \hb\ R~71, f~18\vo, 17~maart
1692; f~26\vo, 5~mei 1692.} In eerste echt trouwde hij te \hb\ op 27~juni
1654 met Pauwelyn Jans van Arendonck\fn{\rat, \hb\ R~68, f~118\vo,
25~februari 1678; f~148, 5~april 1678; f~202\vo, 20~oktober 1678. R~115,
f~173, 7~maart 1678.}, dochter van Jan Janssen van Arendonck en Lijsken
Corstiaens. Nadat zij te \hb\ was begraven op 13~oktober 1683,
hertrouwde\fn{\rat, Hilvarenbeek R~172, f~193, 27~augustus
1687.} Stoffel aldaar op 17~augustus 1687 met Maria Cornelis van Goirle;
zij hertrouwde te \hb\ op 2~mei 1695 met Wilbort Hendrick Wilborts.
Stoffels kinderen waren:\fn{\rat, Hilvarenbeek R~71, f~69, 18~maart 1693.
R~173, f~9\vo, 16~april 1692.}
\bk{0}
\item Jacobus Naeykens, te \hb\ gedoopt op 29~september 1655, vestigde
zich te Eersel en werd bij Aleyt Wachtelaers vader van de hierna
volgende kinderen. Waarschijnlijk was Jacobus identiek aan Jacob
Naaykus uit Ilverenbeecq, die zich op 5~mei 1700 te Vlissingen
inscheepte
in het {\sc voc-}schip Huis te Loo en op 29~november arriveerde te
Batavia. Hij was soldaat op een gage van 9~gulden per maand. Op
27~spetember 1701 is hij in de Oost overleden. Blijkens het soldijboek
hadden zijn kinderen Arnoudt en Marij recht op twee maanden soldij en
Pieternella Christiaens op 150~gulden.\zn{\na,
Verenigde Oostindische Compagnie 12674, f~209. Met dank aan Ton de
Jong. Zie ook zijn artikel \ah Zandhazen op een VOC-schip. Diessenaren
en Bekenaren in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie'',
{\em Tussen Paradijs en Toekomst\/}, 75 (oktober 2007) 57.}
\bKk{0}
\item Pauwels, te Eersel op 30~april 1686 gedoopt.
\item Jacobus, te Eersel gedoopt op 9~januari 1688.
\item Maria, te Eersel gedoopt op 26~februari 1692.
\eKk
\item Clara Christoffel Naeykens, te \hb\ gedoopt op 1~januari 1658.
\item Heylwich, te \hb\ gedoopt op 11~december 1659.
\item Maria, op 26~oktober 1661 gedoopt te \hb.
\item Pieternel Christoffel Naeykens, te \hb\ gedoopt op 30~november 1664,
was in 1689 dienstmeid bij de voerman Aert Middegaels. Zij beviel
van een onwettig kind, dat op 19~april 1692 te \hb\ Rolandus werd
gedoopt. Aldaar trouwde zij op 18~mei 1692 met de vader, Antonis
Roeland van Dooren. Deze hertrouwde te \hb\ op 18~november 1698 met
Maria Laureijs Ariens Hoevenaers.
\item Jan, te \hb\ gedoopt op 2~februari 1667.%Stoffel Naeykens, \verw{VIIIbis}
\item Maria Stoffel Naykens, te \hb\ gedoopt op 22~februari 1669.
\item Wouter Stoffel Naeykens, \verw{VIIIter}
\ek
\al Uit het tweede huwelijk (?):
\bk{8}
\item Cornelis, te \hb\ gedoopt op 19~februari 1690. %zie zusje
\item Paulijn Stoffel Naeykens, te \hb\ gedoopt op 18~februari 1690,
trouwde aldaar op 29~april 1725 met Jan Jan Schilders\fn{L.F.W.
Adriaenssen, \ah De Diessense tak van de familie Schilders. Boeren,
beneficianten en bankiers'', \dbl, XLVI (1997) 206.}, zoon van Jan
Cornelis Schilders en van Pieternel Jan van den Broeck. Zij woonden
in Esbeek en waren armlastig. Jan hertrouwde te \hb\ op 9~oktober
1751 met Petronella Nicolaes Peters, weduwe van Wouter Brokken.
\ek
\startblok{VIIIter}{Wouter Christoffel Naeykenszn{\raa, Weelde \oga~16,
f~194\vo, 16~juni 1705. \oga~18, f~124, 4~juli 1725.},} te \hb\ gedoopt op
13~maart 1674. Hij trouwde aldaar op 25~september 1696 met Catharina

Hendrick van Miersel\zn{\raa, Weelde oga~17, f~153, 21~juni 1713; ff~155 en
155\vo, 21~juni 1713; f~175\vo, 12~juni 1714. \oga~18, f~124\vo, 11~juli
1725; f~172, 16~augustus 1727.} (Meersel), met wie hij zich te Weelde
vestigde. Zij stierf te Weelde op 6~december 1729, hij op 5~mei 1740.
Kinderen:
\bk{0}
\item Paulina, te Weelde gedoopt op 30~november 1696. %S. Maria Naeykens.
\item Hendrick Naeykens\zn{\raa, Weelde \oga~17, f~21, 13~april 1708.},
te Weelde gedoopt op 13~juli 1700,
trouwde daar op 12~januari 1723 met Theresia Adams\zn{\raa,
Weelde \oga~18, f~21, 17~april 1723; f~155, 1~oktober 1726.} en
overleed er op 25~november 1727. Theresia kwam uit Weelde en was een
dochter van
Geerit Adams en Elisabeth Luyten. Uit dit huwelijk werd geboren:
%S. Maria N.
\bKk{0}
\item Jan Baptist, te Weelde gedoopt op 3~mei 1724. %S. Catharina N.
%Hij trouwde met Catharina Venincx uit Oostelbeers, waaruit
%Maria Elisabeth, te Weelde gedoopt op 4~augustus 1750.
\eKk
\item Michiel Naykens is te Weelde gedoopt op 30~september 1706 en stierf
aldaar op 24~februari 1741 %S. Joanna Naeykens.
Bij Helena Maes uit Arendonk (overleden te Weelde
op 23~september 1782) werd hij vader van:
\bKk{0}
\item Catharina, te Weelde gedoopt op 4~januari 1731. %S. Maria N.
\item Joannes Michael, te Weelde gedoopt op 19~juni 1733.
%S. Joseph N.
\item Joanna, gedoopt te Weelde op 1~maart 1736. %S. Theresia Adams.
Vermoedelijk was zij identiek aan Joanna Maria Naeykens uit
Weelde, die te Baarle-Hertog op 4~februari 1760 trouwde met
Antonis Janssen, gedoopt aldaar op 19~juli 1736. Joanna Maria
overleed te Weelde op 3~september 1788.
\item Henricus, te Weelde gedoopt op 8~maart 1739. %S. Petronella N.
\eKk
\item Marie Wouter Naykens, te Weelde gedoopt op 19~februari 1710, trouwde
daar op 24~juli 1736 met Peeter Celestinus van den Heuvel, zoon van
Adrianus
van den Heuvel en Anna Jan de Bie, te Weelde gedoopt op 18~mei 1707 en
aldaar overleden op 2~mei 1785. Hij hertrouwde met
Elisabeth Wouter Michielsen.
\item Joos Naykens\zn{\raa, Poppel \oga~43, ongef., 9~juni 1762.} (Jozef),
%S. Peter Moonen
te Weelde gedoopt op
18~december 1715, trouwde aldaar op 11~maart 1739 met Elisabeth
Lemmens, met wie hij zich te Ravels vestigde en bij wie hij vader
werd van de hierna volgende dochters. Zij
stierf te Ravels op 30~mei 1756, hij te Poppel op 26~juli 1770.
\raa, Weelde \ga~72, 1753: Joseph Naykens was verwikkeld in een
messengevecht.
Kinderen:
\bKk{0}
\item Maria Catharina, te Weelde gedoopt op 31~maart 1739.
%S. Wouter N.
Zij was mogelijk de peetmoeder (Maria Catharina
Naeyckens), die in 20~maart 1768 het tweede kind van haar
zus Sientje boven de vont hield. Zij trouwde met Cornelis
Hendrickx.
\item Sientje Naykens\zn{\raa, Weelde \oga~71, 4~augustus

1777. \oga~74, 28~Nivose jaar~XI.}, werd te Weelde op
30~september 1742 Nicolaa,
en trouwde daar op 30~juni 1766 als Josina Naeyckens met
Laureyns
Laurensssen, eboren in 1746. Van augustus 1766 tot november
1787 werden te Weelde
zeven kinderen uit dit huwelijk gedoopt.
\eKk
\ek
\startblok{VIIquater}{Peter Claes Naeykens\fn{\gah, R~1641, f~201\vo, 29~juni
1665. \rat, \hb\ R~66, f~276\vo, 1~augustus 1669; f~210, 13~november 1668.
R~67, f~23\vo, 17~maart 1670. R~68, ff~374, 374\vo, 8~juli 1680. R~71,
f~86\vo, 2~juli 1693. R~207, ongef., 26~juni 1687.},} te \hb\ gedoopt op
24~juli 1625, zeeldraaier aldaar, signeerde {\em Peeter Niclaasen
Naijkes\/}.\fn{\rah, Raad van Brabant 1018-42, kwitantie voor het maken
van klokkenzelen voor de kerk van \hb.} Hij trouwde aldaar op 13~november
1650 met Marie Peter Dielis de Jong, een voermansdochter. Van zijn zwager
Jan Jan Dielis de jonge kocht hij in 1654 een woonhuis, grond en de helft
van de bijbehorende aangelag aan de Beerten.\fn{\rat, Hilvarenbeek R~54,
f~182\vo, 15~januari 1656.} In 1693 getuigde hij als 70~jaar oude gewezen
koningsbedeheffer.\fn{\ranb, Hilvarenbeek R~207, ongef., 29~april 1693.}
Op 2~februari 1702 werd hij te \hb\ begraven.
De bekende kinderen uit huwelijk volgen hierna. In 1713 verkochten zij
voor \f134 een huis, hof en landerijen aan de Beerten, alsook een akker,
schaarhout, eiken en berken.\fn{\rat, \hb\ R~73, f~149, 3~juni 1713.
R~121, f~312, 13~april 1713; ff~317, 319\vo, 18~april 1713.}
In 1730 verkochten erfgenamen van Peter Claes Naykens, te weten Hendrick
N. en de weduwe van Jan N., beiden te \hb, gedwongen door een executie van
de deurwaarder wegens een achterstal aan de rentmeester van de geestelijke
goederen van \f2 jaarlijks, een akker.\fn{\rat, \hb\ R~75, f~402\vo,
19~september 1730. R~209, f~272, 3~oktober 1730.}
\bk{0}
\item Heylwich, te \hb\ gedoopt op 1~januari 1651.
\item Claes Peter Naeijkens is te \hb\ geboren in augustus 1652 en werd
daar begraven op 27~december 1724. Hij was in 1713, dus op hoge
leeftijd, ruiter onder majoor Van Poelgeest in het regiment van
Obdam.
\item Peter Peter Naeykens, \verw{VIIIquater}
\item Cathalijn Peter Naeijkens trouwde met Peter Nauwelaerts. In 1713 was
zij wijlen en stond haar zoon Jan Peter Nauwelaerts te Sint Michiel
buiten Antwerpen voor haar erfdeel.
\item Jaspar, te \hb\ gedoopt op 15~april 1658.
\item Jan Peter Naeykens, \verw{VIIIquinquies}
\item Pieternel Peter Naeykens, te \hb\ gedoopt op 22~april 1662, woonde
in 1713 te Antwerpen.
\item Jenneken, op 5~mei 1664 te \hb\ gedoopt.
\item Hendrick Peter Claes Naeykens\fn{\rat, Hilvarenbeek R~71, f~96,
21~september 1693. R~74, f~440\vo, 9~december 1721. R~207, ongef.,
31~augustus 1688.}, te \hb\ gedoopt op 24~oktober 1666, was in 1688
woonachtig te Helvoirt, maar keerde terug naar zijn geboorteplaats.
Hij trouwde te \hb\ op 15~mei 1691 met Maria Jan Gerrits van Dijck,
evenals hij geboren te Hilvarenbeek. In 1694 kregen zij een borgbrief
voor vestiging te Poppel\fn{\saow, \hb\ R~173, f~106\vo, 27~juni
1694. Vgl. \raa, Weelde \oga~15, f~194\vo, 3~juni 1692.}, maar ook
het verblijf daar was tijdelijk. Toen de Fransen in 1708
bij wijze van represaille \hb\ verbrandden en brandschatten, leed
Hendrick een schade van \f125.\fn{Van Gils, \ah De slachtoffers'',
155.} Hij verkocht in 1717 een huis en hof in de Gelderstraat te

\hb\ aan zijn dochter Marie.\fn{\rat, \hb\ R~74, f~106\vo, 29~mei
1717.\SetRef{glds}}
R~122, f~130, 8~mei 1717: openbare verkoping wegens gemene
landslasten van huis en hof in de Gelderstraat van Hendrick
Naeijkens op naam van Wouter Naeijkens, belast met \f100 kapitaal,
ingezet op \f150, gedaald tot \f6.
31~maart 1739 Hendrick Naykens te \hb\ begraven.
\bKk{0}
\item Claes, gedoopt te \hb\ op 16~oktober 1692. Hij is de enige
die in aanmerking komt voor identificatie met Niklaas Naykens
uit \hb, broodbakker, die in 1721 poorter werd van
Antwerpen\zn{\saa, Vierschaar 161, 25~november 1721.} en daar
trouwde met Maria van Gestel.\zn{\saa, Insolvente
Boedelskamer 207, 1721: huwelijkse voorwaarden.} Zijn vrouw,
een dochter van Adriaen Jacobs van Gestel en Margo Joost
Dickens,
is op 26~augustus 1684 te Weelde gedoopt.
\item Marie Hendrick Naykens\fn{\rat, \hb\ R~79, f~35\vo, 29~juni
1748.}, te Ravels gedoopt op 30~september 1694, kocht in 1717
een huis in de Gelderstraat\BackRef{glds} en in 1731 land te
\hb.\fn{\rat, \hb\ R~75, f~473\vo, 2~oktober 1731.} In 1749
naastte Niklaes Naeijkens te Oisterwijk de akker te
Hilvarenbeek, die Jan Naeijkens te Poppel namens Marie en
haar man Christiaen de Winter, met wie zij te Antwerpen
woonde, had verkocht.\fn{\rat, \hb\ R~79, f~181, 24~juni
1749.}
Maria Naykens (Welke?) verkocht in 1742 huizen en een hof aan
het Voortsepad en de Gelderstraat. INVULLEN: BRON
\item Catharina, te Ravels gedoopt op 1~december 1696.
%S. Maria Aert Naykens.
\item Jan Naeykens\zn{\raa, Poppel \oga~43, ongef., 4~juni 1751;
22~oktober 1766.}, te Ravels gedoopt op 8~september 1699, is
vermoedelijk identiek
aan Jan Baptista Naeykens, broodbakker uit Ravels, die in
1725
poorter werd van Antwerpen.\zn{\saa, Vierschaar 161,
11~februari 1725.} %S. Wouter Naeykens.
Later vestigde hij zich als winkelier te Poppel\zn{\arab,
Officie fiscaal 376 (1754).}, waar hij op
10~april 1747 trouwde met Helena Bruers\zn{\raa, Poppel
\oga~42,
ongef., 5~april 1730. \oga~43, 22~december 1749; 1~april
1750;
24~januari 1757; 14~augustus 1765.}, gedoopt aldaar op
29~april 1713, dochter van Peter Bruers en Myntjen Leonart
Jacops.
Hij kocht in 1751 te Poppel een bierbrouwerij {\em aen den
Loock\/}.\zn{\raa, Poppel \oga~43, ongef., 19~mei 1751.} Op
26~maart 1779 werd hij als weduwnaar in de kerk van Poppel
begraven. Zijn huwelijk was kinderloos gebleven.
Johannes Naykens had op 28~september 1742 een huis en hof aan
het Voortsepad verkocht.\fn{\rat, \hb\ R~78, f~3,
28~september 1743.}
\eKk
\item Arnoldus, te \hb\ gedoopt op 11~augustus 1668.
\ek

\startblok{VIIIquater}{Peter Peter Naeykens} nam in 1696 van zijn vader een
huis aan de Beerten over.\fn{\rat, \hb\ R~71, f~282, 25~september 1696.}
Hij kreeg in 1703 van de regenten van Hilvarenbeek een sauvegarde om met
zijn kar te Breda winkelwaren en bier te halen.\fn{\rat, \hb\ R~208,
ongef., 18~juni 1703.} Hij werd op 7~maart 1707 te \hb\ begraven.
R~173, f~85, 8~mei 1694: grote brand: in het huis van Peter Tielemans
woont Peter Naeykens. Schade aan huis, schuur en paardenstal is \f1700,
Naeykens' schade aan meubels, hooi, stro en turf is \f200.
\hb\ R~172, f~269\vo, 9~mei 1689: een melkkoe en een kalf van president
Peter Bruers, gaande op de gemeente: koe was gehakt achter aan het linker
been, daardoor geheel kreupel, op het kruis geforceerd alsof met een mes
was gesneden of met een bijl geworpen. Kalf: in linker been gesneden of
met bijl geworpen, recht boven de klauwen, nu kreupel. Peter Peter
Naeykens zou het hebben gedaan, maar ontkent.
Peter trouwde te \hb\ op 31~maart 1686 met Maria Goijerts van Schendel,
dochter van Goyaert Willems van Schendel. In 1707 werd een deel van de
boedel van wijlen Peter Naijkens en wijlem Maria Goijert openbaar verkocht
door de onmondige kinderen, die werden bevoogd door hun ooms Jan Peter
Naijkens en Willem Goijerts. Allereerst werden de mutsaards, het raapzaad
en het gras geveild.\zn{\rat, \hb\ R~120, f~596\vo, 29~juni 1707.}
Vervolgens kwamen de landbouwgereedschappen en de oogst te velde onder de
hamer (onder de kopers waren Lambert Naijkens, Jan Naijkens en Claes Peter
Naijkens):\zn{\rat, \hb\ R~120, f~607, 16~juli 1707.}
\begin{lijst}{\em
\item tarvat etc. \hfill 0:6:0
\item tob en sout \hfill 0:14:0
\item rieck etc. \hfill 0:8:0
\item tuygh \hfill 0:2:0
\item haghten \hfill 0:14:0
\item een achterom \hfill 0:8:0
\item licht \hfill 0:14:0
\item sadel \hfill 1:13:0
\item greel \hfill 0:10:0
\item eertkar \hfill 4:2:0
\item 't peert \hfill 54:0:0
\item de hooge kar \hfill 22:5:0
\item 't mest \hfill 1:10:8
\item den mutsaert in den beemt inde Goiren \hfill 1:14:0
\item hout \hfill 0:4:0
\item mutsert etc. \hfill 0:4:0
\item scherfseijsje \hfill 0:18:8
\item snijback \hfill 0:13:8
\item garst en haver in den hoff met de fruijten vande boomen \hfill
3:13:0
\item 3 ruggen coorn en een rugh tarwe \hfill 8:0:0
\item 3 dito daer beneffens \hfill 9:0:0
\item 3 rugge boeckweijt \hfill 3:14:0
\item 3 rugge coorn aent Hoogh Loo \hfill 10:10:0
\item 1 rug boeckweijt daer naestvolgende \hfill 4:4:0
\item coorn inde bocht \hfill 8:15:0
\item 4 rugge coorn naest de heylich geest bocht \hfill 4:15:0
\item 5 dito daer naest \hfill 6:0:0
\item 5 dito naest de straet aende Schutdoele \hfill 6:0:0
\item 4 dito daer naest \hfill 7:5:0
\item 2 rugge haver \hfill 7:10:0
\item 2 dito \hfill 7:15:0
\item 4 dito \hfill 7:15:0
\item coorn teijnde de haver \hfill 8:0:0

\item
\item
\item
\item

1 rug daer naest \hfill 9:10:0
4 dito \hfill 9:5:0
4 dito daer beneffens \hfill 9:0:0
de naweij inden beemt bij de gemeijnte, te gebruijcken tot Sint
Andries \hfill 4:8:0
\item de naweij inden beemt van Francis Fabrij, te gebruijcken tot alsvoor
\hfill 4:5:0
\item den meshoop \hfill 4:8:0
\item de naweij in den beemt int Eeckelveldeken \hfill 1:0:0
\item de naeweij inden beemt inde Horen \hfill 1:18:0
\item de naweij inden polders, te gebruijcken tot als voor \hfill 0:18:0
\item de naweij in alsvoor, te gebruijcken tot als voor \hfill 0:12:0
\item de naweij in de boeckweijt inden polder \hfill 4:16:0
\/}\end{lijst}
Tot slot werden de kersenboom, de negen wilgen en het schaarhout
verkocht.\zn{\rat, \hb\ R~120, f~646, 14~april 1708.}
Uit het eerste huwelijk werden in 1686 en 1691 kinderen geboren. De
doopinschrijving van een kind van Peter Peter Naykens uit 1687 geeft
echter als moeder Maria Jan Theunis; het wordt onder voorbehoud hieronder
tussen de kinderen gevoegd:
\bk{0}
\item Jan, te \hb\ gedoopt op 3~maart 1687. %S. Arnoldus N.
\item Niclaes Peter Naeijkens, \verw{IX}
\item Maria, te \hb\ gedoopt op 14~mei 1691. %S. Hendrick Adam Cuylemans.
\ek
\al Een tweede huwelijk sloot Peter met Maria van Heeswijck. Hieruit
stamt:
\bk{3}
\item Maria, te \hb\ geboren in augustus 1703, heeft haar vader niet
overleefd. %S. Petronella Peter N.
\ek
\startblok{IX}{Niklaes Peter Naeijkens\fn{\gah, R~1889, f~215\vo,
27~september 1740. \rat, \lz\ R~130, f~12\vo, 6~april 1761. Oisterwijk
R~505, ongef., 25~mei 1725. Oisterwijk N~5294, f~68, 22~juni 1717. N~5296,
f~107, 22~januari 1725.},} te \hb\ gedoopt op 2~december 1688, vestigde
zich te Oisterwijk, waar hij trouwde met Maria Goijaerts van de Wiel. Op
20~november 1718 hertrouwde hij aldaar met Hendriena Lodewijx van Heck
(van Eck) en op 4~oktober 1733 trouwde hij te Oisterwijk in derde echt met
Jenneken Adriaan van Gorcum\fn{C.E.M. Boink-van Nunen, \ah Kwartierstaat
van Carolina Maria Bakx'', \gtob, XII (1993) 151.}, weduwe van Peter
Potters. Zij is te \lz\ gedoopt op 20~augustus 1687 als dochter van
INVULLEN
In 1749 naastte hij de akker die Jan Naeykens te Poppel namens Maria
Hendrick Naeykens had verkocht.\fn{\rat, \hb\ R~79, f~181, 24~juni 1749.}
Ter gelegenheid van zijn tweede huwelijk maakte Niclaes Peter Naikens ten
behoeve van hun onmondige kind in 1718 een inventaris. Er waren geen
erfelijke, maar alleen erfhafelijke goederen. De kleren van Maria van de
Wiel waren:\fn{\rat, Oisterwijk R~523, ongef., 5~november 1718.}
\begin{lijst}
\item {\em een bruijnen stoffen tabbert en rock
\item een stoffen mantel en schort
\item een bruijnen lakense rock
\item drie paer handschoen
\item een swarte moff\/}
\end{lijst}
\parno De verdere kleren zijn voor de onmondige. Zilver:
\begin{lijst}

\item {\em twee silvere lepels
\item twee goude oorringhskens\/}
\end{lijst}
\parno In de boedel werd geen boerengereedschap aangetroffen.
Op 11~juni 1733 rond zonsondergang raakte Niclaes gewond, toen hij te
Moergestel tussen een ruzi"ende inwoner en een soldaat sprong. De
chirurgijn verbond hem aan het hoofd en de linker arm; geconstateerd werd
{\em een slagh opt hooft penetrerende tot op het perecranium en nogh een
slagh op de linckschouder.\/}\fn{\rat, Oisterwijk R~507, f~78\vo, 12~juni
1733.}
In 1766 woonde Nicolaas Naeykens te Dongen in de herdgang Klein Dongen.
Als weduwnaar van zijn tweede vrouw bezat hij het vruchtgebruik van een
huis met hof en erf aan het Lindeinde en twee akkertjes van elk
1\half~lopenzaad, alles gelegen te Oisterwijk. Aangezien {\em dezelve
togte niet toereykende is ter zyner subsistentie in deszelfs hoog
klimmende jaaren\/} schonk hij zijn tochtrecht aan zijn kinderen bij
Hendriena van Eck, op voorwaarde dat zij hem {\em zyn leeven lang
geduurende zullen moeten verzorgen alle het noodige van cost, drank,
kleedinge -- ziek en gezond --, zoo als hem tot eene naar zyn staat
vereyschende leevenswyze zal toekoomen en regtaarde kinderen ontrent hunne
ouders verpligt zyn\/}. Hij tekende de overeenkomst met een
kruisje.\zn{\rat, Dongen R~147, f~36\vo, 1~februari 1766.} De overeenkomst
was een kort leven beschoren: Nicolaas stierf te Dongen op 6~augustus 1767.
Uit het eerste huwelijk werden geboren:
\bk{0}
\item Maria, te Oisterwijk gedoopt op 5~januari 1716. %S. Maria N.
\item Peeternel Naeijkens, te Oisterwijk gedoopt op 3~maart 1717, woonde in
de Hinthamerstraat te \db, toen zij aldaar op 22~november 1744 trouwde
met Hendrick van Dooren uit Dinther, woonachtig in de Vughterstraat.
Zij testeerden in 1746 ten gunste van de langstlevenden en ondertekenden
hun laatste wil met kruisjes.\zn{\gah, N~3144, f~1, 6~januari 1746.}
Op 24~januari 1768 hertrouwde Peeternel te \db\ met Hendrik Simons, een
vrijgezel uit Bocholt in het land van Luik, die enkele dagen tevoren het
poorterschap van Den Bosch had gekocht. Zij maakten in 1775 hun
testament;
Peeternel bepaalde toen dat, als zij als eerste zou sterven, haar
weduwnaar zorg zou dragen voor de opvoeding van Hendrina de Weert,
dochter van haar
zus Cornelia.\zn{\gah, N~3308, f~443, 22~november 1775.}
\ek
\al Uit het tweede huwelijk:
\bk{2}
\item Petrus, te Oisterwijk gedoopt op 4~augustus 1719.
\item Maria, te Oisterwijk gedoopt op 14~september 1720. %S. Maria N.
\item Wilhelmina, te Oisterwijk gedoopt op 19~april 1722. %S. Catharina N.
\item Johanna Naeykens, te Oisterwijk gedoopt op 6~oktober 1723, trouwde
met Johannes Geezing.
\item Cornelia Nicolaas Naaijkens, gedoopt te Oisterwijk op 10~augustus
1727, verhuisde in 1755 naar Dongen.\fn{\rat, Oisterwijk R~422,
f~93, 1~april 1755.} Zij was in 1766 de huisvrouw van Hendrik Janzen
de Weert.
\item Ludovicus, gedoopt te Oisterwijk op 31~oktober 1728.
\item Maria Claes Naaykens, te Oisterwijk gedoopt op 3~januari 1731,
%S. Petronilla N.
trouwde aldaar op 24~oktober 1756 met Adriaan
Bertens en hertrouwde er op 6~oktober 1771 met Johannes Cornelis
Luijcks.
\ek

\al Uit het derde huwelijk:
\bk{9}
\item Nicolaes Naeykens\fn{\rat, \lz\ R~105, f~138, 23~december 1771.}
(hij signeerde {\em Nieklaes Naeijkens\/}), te Oisterwijk gedoopt
op 3~januari 1738,
%S. Peter N.
trouwde aldaar op 11~november 1764
met Leen van Haeren (Helena, Magdalena), dochter van Adriaan Claas
van Haeren. In 1764 verkocht hij land in het Moer onder
\lz.\fn{\rat, \lz\ R~105, f~175, 13~juni 1764.} Hij sloot eind 1765 een
overeenkomst met zijn halfzusters Johanna, Cornelia en Maria over de
bezittingen van hun vader: Nicolaes junior mocht de erfgoederen, granen
en veldgewassen behouden en hield mocht zijn gezin gratis wonen in het
ouderlijke huis aan het Lindeinde tot de verhuisdag in 1766. De akkers
mocht hij bebouwen tot de oogst van 1766.\zn{\rat, Oisterwijk N~101,
f~221, 19~december 1765.}
\bKk{0}
\item Joanna, te Oisterwijk gedoopt op 30~januari 1765.
%S. Nicolaas N.
\item Jan, gedoopt te Oisterwijk op 26~juli 1766.
\item Cornelis, te Oisterwijk gedoopt op 4~december 1768.
\item Cornelia Nicolaas Naaykens, te Oisterwijk gedoopt op 15~april
1775, trouwde aldaar op 1~februari 1801 met Anthonis Wouter
de Bresser.
\item Nicolaas Naijkens, te Oisterwijk gedoopt op 28~december 1777,
trouwde te Haaren op 30~april 1815 met de landbouwster Anna
Prims\fn{Van den Brekel 488.}, die daar was gedoopt op
8~februari 1780. Zij was een dochter van Adriaan Cornelis
Priems en Lucia Anthoni Peijnenburg.
\eKk
\ek
\startblok{VIIIquinquies}{Jan Peter Naeykens,} gedoopt te \hb\ op 13~maart
1660, leverde in 1718 \`a 1720 zelen.\fn{\rat, Hilvarenbeek R~238-II,
weesrekening kinderen Andries Schoofs, 25~januari 1718 -- 15~juni 1720.}
Hij trouwde te \hb\ op 13~april 1694 met Cathalijn Jacob Kempen, die in
1734 zijn 77~jaar oude weduwe was.\fn{\rat, \hb\ R~209, f~373, 4~januari
1736.}
R~207, ongef., 22~mei 1690: visitatie van Jan Peter Naeykens, gekwetst
liggende ten huize van meester Cornelis van Campenhout, {\em over sijn
hooft gesneden.\/} De chirurgijn: {\em eene simpele vleeswonde sonder
eenige perijckel vande doot.\/}
\bk{0}
\item Jacobus Jan Naijkens is te \hb\ gedoopt op 17~juli 1696 en kreeg in
1727 een borgbrief voor vestiging te Turnhout met zijn vrouw Anna
Maria Perkin.\zn{\rat, \hb\ R~176, f~410, 10~december 1727.} Een
jaar later kocht hij het poorterschap van Turnhout.\zn{Van Autenboer,
{\em Nieuwe poorters te Turnhout\/}, II, in voce.} Zij werden de ouders
van:
\bKk{0}
\item Jan Batist Naaijkens uit Turnhout trouwde te \lz\ op 14~juni
1760 met Catrina de Jong\zn{\rat, Tilburg R~138, f~19,
17~april 1751.}, geboren te Tilburg. Beiden woonden toen al vele
jaren te Waalwijk. In tweede echt trouwde hij op 15~juli 1764
te Drunen met Catharina Pullens. Daags tevoren had hij ten
behoeve
van zijn zoon een eigenhandige inventaris van zijn huisraad
opgesteld onder de titel {\em Memorie van mijn inboedel:\\
eerstelijk een bet\zn{In de in het net ingeschreven versie
van

de inventaris staat: {\em een bedt peuluw en twee
kussens.\/}},
twe deckens, drie paer lakens, een cetel,
een eijser pot, ses teene lepels, vier tenne schotels, een
tenne bier kan, een koper bet pan, een coper tee pot, een
tinne
trecpot, een helninc\zn{Een haal.}, een tang, een vuer schup,
een hardijser, ses stoelen, een paer koper scalen grote, een
paer clijne dito, een tinne genever kan, een half kan, een
vierde van een can, een agtste van een can, een spiegel, een
rooster, een coper blaker, twe bonte taffel lakens, ses
servetten.\/}\zn{\gaw, Waalwijk R~981, f~44\vo, 16~juni
1764.}
\bAk{0}
\item Jacobus Naaijkens trouwde te Baardwijk op 29~september
1782 met Jacoba Verhulst.
\eAk
\eKk
\ek
\startblok{VIIquinquies}{Aert Niclaes Naeykens\fn{\rat, \hb\ R~68, f~123\vo,
14~maart 1678; f~157\vo, 11~mei 1678; f~202\vo, 20~oktober 1678. R~77,
f~414, 4~maart 1743.},} gedoopt te \hb\ op 9~oktober 1630, wever,
kleermaker en winkelier, borgemeester, verpondingsmeester, heffer van de
augmentatiebede in 1672, leeft 1693 als 66-jarige
ex-koningsbedeheffer\fn{\ranb, Hilvarenbeek R~207, ongef., 29~april
1693.}, x \hb\ 20~april 1654 Cathalijn Claes Moonen\fn{Adriaenssen, "Elf
generaties Moonen", XIX, 49, 50.}, die daar was gedoopt op 23~augustus
1628 als dochter van de wagenmaker Claes Lambrechts Moonen en Marie
Wouters van den Berghe alias Francken.
xx \hb\ 1~juni 1666 Maeijken Wouters de With\fn{\rat, Hilvarenbeek R~52,
f~196\vo, i.m. 18~april 1674. R~55, f~1, 29~maart 1650. R~66, f~207\vo,
19~oktober 1668. R~67, f~45, 8~mei 1670; f~209, 2~november 1672; f~216\vo,
23~december 1672; f~269\vo, 15~juni 1673; f~254, 24~april 1673; f~316\vo,
14~juli 1674; f~286\vo, 17~januari 1674; ff~377, 377\vo, 27~april 1675;
f~484, 28~juli 1676.}, dochter van Wouter Janssen de With, rent- of
breukmeester van de Beekse gemeint ofwel schutter, voorts herbergier en
koopbrouwer in het dubbele huis op de hoek van de Wouwerstraat en de
Gemene Plaats, {\em daervoor was vuijthangende het wapen ofte wel te
seggen de stadt Mechelen\/}, en van Maeijken Geraert Peter Herman Noijens.
R~66, f~73\vo, 30~december 1666: koopt van zijn broer Wouter huis
Gelderstraat.
Inventaris R~169, f~119, 10~juni 1666: twee weefgetouwen (\f34), spoelen,
effenaars en ander weefgereedschap (\f6)
2 weefgetouwen, 19 weefkammen, spoelen, effenaars; lint, kousen, naalden,
boekjes, spelden, nastelingen, tabak.
Kocht in 1690 een huis in de Schoolstraat.\fn{\rat, \hb\ R~70, f~332,
13~mei 1690.}
Kinderen:\fn{\rat, Hilvarenbeek R~67, f~209\vo, 22~november 1672. R~69,
f~160\vo, 5~mei 1683. R~70, f~39, 27~mei 1692. R~71, f~39, 27~mei 1692.
R~72, f~508, 3~maart 1710.}
R~69, f~79\vo, 9~mei 1682.
\bk{0}
\item Maria Aert Naeykens\fn{\rat, \hb\ R~72, f~77\vo, 29~juni 1701. R~73,
f~338\vo, 30~november 1715. R~83, f~246, 16~juli 1766. R~120,
f~197\vo, 9~februari 1702. R~121, f~615, 19~november 1715}, te
Hilvarenbeek gedoopt op 20~februari 1656, trouwde met Dirck Matthijs
van Rijsingen te \db, waaruit Leendert van Rysingen. Zij verkocht

in 1724 aan Peter Naykens een huisplaats met tuin in de
Wouwerstraat, die zij in 1710 had ge"erfd.\fn{\rat, \hb\ R~74,
f~535, 6~juli 1724.}
\item Niclaes, te \hb\ gedoopt op 11~juli 1657.
\item Lambert Aert Naeykens, \verw{VIIIsexies}
\item Heylwich, te \hb\ gedoopt op 19~juli 1661.
\ek
\startblok{VIIIsexies}{Lambert Aert Naeijkens\fn{\rat, Hilvarenbeek
R~72, f~52, 1~augustus 1703; f~239, 3~november 1714. R~173, f~182\vo,
17~mei 1696; f~210, 31~juli 1697. R~174, f~187, 14 en 15~oktober 1704.
R~175, f~70\vo, 8~november 1712; f~162\vo, 3~september 1714 (testament
beiden); f~205, 18~oktober 1715. R~120, f~197\vo, 9~februari 1702. R.K.
pastorie Hilvarenbeek, Register van het Venerabele Gilde, p.~82,
25~februari 1696.},} winkelier en tapper van bier, wijn, anijs en
brandewijn, is op 21~januari 1659 te Hilvarenbeek gedoopt en werd daar
begraven op 10~december 1710.
Lid Ven. Gilde sinds 1696.\fn{Reg. Ven. Gilde p. 82, 25~februari 1696.}
Hij was in 1704 en 1706 heilige-geest- of huisarmmeester.\fn{\rat, \hb\
R~72, f~5\vo, 14~oktober 1704; f~270\vo, 1~april 1706.} Zijn huis aan de
Varkensmarkt verhuurde hij in 1692 voor jaarlijks \f19 boven de
lasten.\fn{\rat, \hb\ R~207, ongef., 3~september 1692.} In 1702 kocht hij
uit de nagelaten boedel van de failliete deurwaarder Christiaen van Delft
de helft van een huis in de Schoolstraat, te weten de keuken, opkamer,
neerkamer, kelder en stal, scheidende op de `graad' van de schouw, met het
recht op de helft van de put en de daaraan gelegen hof.\fn{\rat, \hb\
R~120, f~526, 31~december 1706.}
In 1698 werden hij en drie vakgenoten door de drossaard gedaagd om hun eed
af te leggen in zake {\em het exerceren van hunne tappers
neringen.\/}\fn{\rat, Diessen N~787, 9~juni 1698.}
Schade Franse raid 1708: veel textielen stoffen (linnen, bombazijn,
karsaai, kant, gespen, knopen, hemdkragen, kousen, galonnen, linten),
totale schade \f607:10:0.\fn{\rat, \oaa\ \hb~210.}
Hij trouwde te \hb\ op 19~april 1683 met Anneken Gabriel
Cuylemans\fn{\gah, N~3019, f~228, 29~oktober 1728.\rat, \hb\ R~73, f~226,
28~juli 1714. R~75, f~209, 2~oktober 1728. R~122, f~585, 23~februari 1720.
R~209, f~69\vo, 8~januari 1723.}, zijn nicht in de vierde graad, de
omstreeks 1659 geboren dochter van Gabriel Cuylemans bij Lucia van Houten.
Lucia was gerechtigd in een Antwerpse vleesstal, welk recht vererfde naar
haar kinderen Maria, Nicolaes en Anneken; van Anneken ging het over op
Niclaes, Catharina, Peeter, Arnoldus en Marian Naeykens, haar
kinderen.\fn{\saa, Ambachten 4378, f~129, 21~oktober 1708.} Het waren
volgens een andere bron:\fn{\raa, Weelde \ga~21, f~137, 1~september 1744.}
\bk{0}
\item Claes Lambrecht Naykens, \verw{IXbis}
\item Catharina Lambert Naeykens, gedoopt te \hb\ op 26~februari 1687,
daar op 28~juli 1711 gehuwd met Moonen en Cornelis Swolfs.\fn{\raa,
Weelde \oga~141, 5~april 1726. \ga~22, f~44\vo, 10~december 1737:
koopt c.ux. akker.} R~176,
f~159\vo, 4~mei 1703: borgbrief kinderen Cornelis Swollus en Cath
Lambert Naijkens voor land van Antwerpen.
x Weelde 10~februari 1722 Swolfs
Swolfs gareelmaker en winkelier: \arab, Officie fiscaal 381 (1754).
\item Hendrick, te \hb\ gedoopt op 12~januari 1689.
\item Peter, gedoopt te \hb\ op 24~januari 1690.
\item Peter Lambert Naeykens, \verw{IXter}

\item Hendrick, te \hb\ gedoopt op 20~mei 1691, aldaar begraven op 3~maart
1704.
\item Anna Maria, te \hb\ gedoopt op 18~april 1697.
\item Gabriel, te \hb\ gedoopt op 4~december 1698.
\item Marian, misschien identiek aan Anna Maria, te \hb\ gedoopt op
6~maart 1701.
\item Arnoldus Naeykens, \verw{IXquater}
\ek
\startblok{IXbis}{Claes Lambrecht Naeykens\fn{\raa, Poppel \oga~42, ongef.,
1~juli 1720. Van Gils, \ah De
slachtoffers'', 155.},} te \hb\ gedoopt op 17~november 1684, kerkmeester
in 1719\fn{\rat, \oaa\ \hb~160, ongef., 31~maart 1719.}, armmeester in
1723--1724, in 1722 heilige-geestmeester\fn{Adriaenssen 1988, p. 464.} van
Hilvarenbeek, sedert 1715 bewindvoerder van de huisarmen Cathalyn van den
Venne.\fn{Adriaenssen 1988, p. 392.} Hij kocht in 1707 de helft van een
huis (keuken, opkamer, neerkamer, kelder, stal en hof) in de
Schoolstraat.\fn{\rat, \hb\ R~72, f~340, 21~januari 1707.} In 1715 kocht
hij een huis en tuin aan de Ronde Plaats.\fn{\rat, \hb\ R~73, f~336\vo,
21~november 1715.}
november 1723 erg ziek\fn{\rat, \oaa\ \hb~97, f~44, 24~november 1723.},
zijn vrouw neemt~december 1723 zijn zaken waar als
heilige-geestmeester\fn{\rat, \oaa\ \hb~97, f~48, 31~december 1723.},
overlijdt 1724. Trouwt \hb\ 1~februari 1706 Cathalyn Jan Maes\fn{\rat,
\hb\ R~72, f~417\vo, 6~januari 1708; f~502\vo, 24~februari 1710; f~535\vo,
23~oktober 1710. R~76, f~92, 21~augustus 1739.}, die \hb\ 3~september 1724
hertrouwde met Andries Servaes Melis\fn{\rat, \hb\ R~209, f~57\vo, 28~juli
1721: te Diessen, 27 \`a 28 jaar.}, schepen van Hilvarenbeek. Zij was
omstreeks 1687 geboren\fn{\rat, \hb\ R~209, f~69\vo, 8~januari 1723.} als
dochter van Jan Peter Maes en Cornelia Anthonis de With. Niclaes Lambert
Naeijkens leverde 1714 zemen vellen, {\em karseij\/}, kemelshaar, garen,
en knopen aan de kinderen van Peter Wijten.\fn{\rat, \hb\ R~240,
weesrekening kinderen Peter Wijten, gesloten 18~januari 1716, post de dato
21~mei 1714.}
Streekarchief Oirschot, not Heribertus van Oudenhoven, 12~januari 1722
testament Claes Lambert Naijkens c.ux. te Hilvarenbeek.
Reg. Ven. Gilde p. 85: 13~januari 1709 wordt hij lid.
Cornelis Naykens verkocht in 1751 als voogd van Jennemarie, onmondige
dochter wijlen Andries Melis, met andere familieleden Melis onder meer een
huis aan de Ronde Plaats [zuid Johan Lemnius, noord Johan Berghman] en een
zesde deel van de korenwindmolen te Moergestel.\zn{\rat, \hb\ R~80,
f~25\vo, 7~december 1751.}
\bk{0}
\item Peter Naeykens en zijn broer Cornelis Niclaes Naykens verkochten in
1744 voor \f285 een huis, hof en grond aan de Varkensmarkt, het
Schoolstraatje oost, ge"erfd van hun grootmoeder, aan Hendrikus
Josephus Dispa, pastoor van Sluis.\zn{\rat, \hb\ R~78, f~90,
1~oktober 1744.} Een week later verkocht hij voor \f46\half\ aan
genoemde broer een huisje en hof in de Wouwerstraat en een
akker.\fn{\rat, \hb\ R~78, f1\vo, 10~oktober 1744.}
\item Cornelis Naeykens\fn{\rat, \hb\ R~77, f~92, 21~augustus 1739; f~352,
18~juni 1742. R~78, f~90, 1~oktober 1745; f~91\vo, 10~oktober 1744.
R~209, f~72\vo, 5~maart 1723.}
x Jennekatrien van Dijck.\fn{\rat, \hb\ R~76, f~160, 12~november
1734. R~77, f~167, 12~juli 1740; f~184\vo, 12~september 1740.} Hij
verkocht in 1744 een huis, bakhuis en hof in de

Wouwerstraat.\fn{\rat, \hb\ R~78, f~56, 22~september 1744.} Zijn
weduwe verkocht in 1776 samen met haar kinderen land en een huis en
hof in de Wouwerstraat.\fn{\rat, \hb\ R~88, ff~126\vo, 128,
9~november 1776.}
Doopgetuigen van hun kinderen waren: Peter N., Catharina Maes, Anna
Gabriel Cuylemans, JacJac van den Bergh, Joanna Andries van Melis,
Arnoldus N.
Cornelis Nicolaes Naeykens x Jenneken Catrina van Dijk in 1740
erfgenamen van oom Hendrik van Dijk te Goirle.\fn{\rat, \hb\ R~206,
12~juli 1740. Onge"inventariseerde civiele processen Tilburg, doos
anno 1738--1740.} Verkopen in 1742 1/7 van 1/2 van een leenroerig
huis en land te Goirle, in gebruik bij Peter Stads, voor
\f58.\fn{\gah, R~1738, f~117, 17~oktober 1742.}
R~75, f~89\vo, 7~januari 1727: Willem Bruers te Baarle-Nassau voor
de helft en Cornelis Naeijkens x \hb\ 14~oktober 1725 Jennekatarina
Adriaan van Dijck\fn{\rat, \hb\ R~75, f~89\vo, 7~januari 1727;
f~266\vo, 1~juni 1729; f~352, 4~februari 1730.} voor de helft
verkopen wei {\em Voorste Tulderman\/}, ge"erfd van de ouders van
hun vrouwen. Kleindochter van Jenneken Adriaen Philipsen weduwe
Willem Adriaen Moonen.
Cornelis kocht in 1725 een huis met bakhuis en tuin in de
Wouwerstraat.\fn{\rat, \hb\ R~75, f~14\vo, 31~december 1725.} In
1750 verkocht hij de helft van een huis en hof aan de Ronde Plaats
aan de kinderen Melis.\fn{\rat, \hb\ R~79, f~302\vo, 28~maart 1750.}
LTK 139, f353, 8~maart 1755: Cornelis Naijkens en de pachter van de
houtschat ontmoetten in de hei tussen \hb\ en Tilburg Cornelis
Casteel met een kar, beladen met takkenbossen of mutsaards. Zij
brachten hem op naar Tilburg.
Cornelis was schutter rond 1750 (bewaakte 1749 een epilepticus in
het gevang).\fn{\rat, \hb\ R~210, f~25, 24~november 1749; f~31\vo,
8~juli 1750; f~52, 1~december 1750; f~80\vo, 3~april 1652.}
Zij is te \hb\ begraven op 8~januari 1777.
R~209, f~531, 30~juni 1746: Cornelis N. ca. 40 jaar
\bKk{0}
\item Adriaantje Cornelis Naaijkens\fn{\gat, \hb\ R~209, f~534,
9~september 1746.}, te \hb\ gedoopt op 25~november 1726.
%S. Peter N., Catharina Maes
\item Nicolaas Cornelis Naykens, te \hb\ gedoopt op 20~maart 1729,
trouwde te Tilburg op 28~mei 1758 met Jenneken Goijaerts van
Dijck uit Moergestel, dochter van Goyaert Marten Goyaerts van
Dijck en van Petronella Sebastiaens de Leeuw. Te Moergestel
werd op 12~januari 1763 een kind uit dit huwelijk begraven.
Nicolaas was daar al op 10~november 1759 ter aarde besteld.
%S. Anna Gabriel Cuylemans
\item Willem, te \hb geboren in november 1731.
%S. Cornelis van Trier, Jacomina Jacob van den Bergh
\item Annecaat Naaijkens, te \hb\ op 1~april 1734 Anna Catharina gedoopt,
trouwde met Gerrit van Gestel. %S. Christiaan Schippers
\rhce, Eindhoven R~284, f~15, 24~november 1770: borgbrief
voor vestiging te Hilvarenbeek t.b.v. Gerit Antoni van Gestel
(geboren te Woensel) en zijn vrouw Catharina Naaijkens.

Woensel R~284, f~15, 24~november 1770: borgbrief voor
vestiging te Hilvarenbeek voor Gerrit Antoni van Gestel en
Catharina Naaijkens.
Nekbeen gekraakt, wurgsporen door een strop. Gerrit had
een overspelverhouding met Cornelia Louwen (de Louw) uit
Oisterwijk,
woonachtig te \hb. Hij had haar bezwangerd en op 15~februari
1785 beviel zij te Herpen in het land van Ravenstein bij een
bloedverwant van een dochter. Het betreffende familielid, dat
schepen van Herpen was, bezorgde haar in april 1786 een valse
borgbrief, waarmee zij naar \hb\ terugkeerde. Het bedrog kwam
uit, Cornelia werd op de Voorpoort (gevangenis) in Den Haag
verhoord en bekende overspel met Van Gestel. Krachtens
artikel~81 van het Echtreglement eiste de aanklager een straf
van een maand detentie op water en brood plus de
proceskosten.
Uiteindelijk vonniste de raad op 14~augustus 1786 tot een
straf van acht dagen op water en brood.
\id Cornelia had ontkend na de bezwangering nog ooit
gemeenschap
te hebben gehad met Gerrit van Gestel. Toch noemde zij diens
naam als vader, toen zij op 30~januari 1787 beviel van een
zoon.\zn{Op deze dag werd hij te \hb\ Theodorus gedoopt.}
Beide kinderen waren geboren tijdens het leven van
Annecaat Naaijkens, zodat er weer sprake was van het
misdrijf van overspel. Eind februari 1787 werd zij
gedagvaard,
maar zij vluchtte, zij was nog in juli 1787 {\em fugitief\/}.
\id De zaak had inmiddels een onverwachte, heftige
complicatie
gekregen doordat in de nacht van 5 op 6~juni 1786 Annecaat
Naaijkens {\em seer subject was komen te overlyden\/}. De
autopsie
wees uit dat zijn gewelddadig aan haar einde was gekomen. De
eerste verdachten waren haar man en diens vriendin Cornelia
de
Louw, {\em met welk de voornaemde Gerrit van Gestel zeederd
langen tyd op eene zeer opzigtelyke en onbetamelyke wyze
had geconverseert\/}. De drossaard van \hb\ kreeg het verwijt
daar niet alert tegen te hebben opgetreden. Cornelia werd nu
harder aangepakt dan na de eerste bastaard: zij werd
verbannen
uit Brabant, Overmaas en verdere districten van de
generaliteit.
\id Alle aandacht ging nu naar de dood van Annecaat
Naaijkens. De medici bevonden {\em haar aangesigt heel bruijn
donkeragtig van coleur, als meede rontom haaren hals een link
off streep van coleur bruijn swartagtig. Item een lapiteijt
off een verswakking van de fibres ligamenten en musculen van
den hals, voornamentlijk tusschen de tweede en derde
vertebre off wervelbeen des hals, als meede aan den buijk
heel dik en [ge"intumiliceert.\zn{Het laatste woord is door
geknoei onleesbaar.}]\/} De dood moest 's~nachts rond
11.30~uur
zijn ingetreden. Na opening van het lijk vond men nog {\em
dat
het nekbeen gekrookt was\/}.

\id Navraag bij de buren leerde, dat op 5~juni 1786 -- het
was
Tweede Pinksterdag -- om 10.30~uur
Gerrit en zijn vrouw op een houten balk voor hun deur {\em
een
buurpraatje\/} hielden en dat zij er nog erg gezond uitzag.
Cornelia,
die bij haar tante Jenneke van der Schelde woonde, een
buurvrouw
van de familie Van Gestel-Naaijkens, zat
eveneens buiten te kletsen. Om half~12 werden zij door Gerrit
van Gestel geroepen: {\em \ah Jenneke, Cornelis, o Jesus
Maria,
komt gouw en roep uwen baaske\zn{Dat was Martinus van der
Meijs,
met hem zaten Jenneken en Cornelia te praten.}, want mijn
vrouw is soo qualijk. En geeft den tintelpot om ligt aan te
steeken.''\/} Zo verklaarde Cornelia de Louw. Tante Jenneke
citeerde Gerrit van Gestel zo: {\em \ah O Joseph, Maria en
Sint
Anna, staat my bij en komt, want myn vrouw is soo
qualijk.''\/}
Cornelia ging naar binnen en trof Annecaat Naaijkens op bed,
Gerrit hield haar in zijn armen en zij dat het halsbandje van
zijn vrouw gebroken was. Meer wist Cornelia over de toedracht
niet te vertellen.
\id Gerrit van Gestel poetste twee dagen later de plaat. Hij
ging namelijk met goedvinden van de 89~jaar veldwachter
bij zijn buurman Martinus van der Meijs een kopje
thee drinken, omdat hij sinds het overlijden van zijn
vrouw niets had gegeten of gedronken. Toen verdween
hij.\fn{\ranb, Raad van Brabant 447-295. \rat,
\hb\ R~212, f~21, 7~juni 1786; f~22\vo, 10~juni 1786; f~23,
14~juni 1786; f~30\vo, 11~juli 1786; f~36\vo, 14~juli 1786.}
\al Na het overlijden van Annecaat Naaijkens en op de dag van
de vlucht van
haar van moord verdacht man Gerrit van Gestel werd in hun
huis
een inventaris van de inboedel gemaakt. Deze bestond uit de
volgende stukken huisraad:
\begin{mylist}
\item een weefgetouw waarop een stuk garen van ongeveer
drievierde is aangedraaid
\item kettinggaren, hangend aan de zolder
\item enkele spoeltuiten
\item twee bussels vlasgaren
\item twee bussels werkgaren
\item enkele losse strengen garen
\item twee bussels spoelgaren
\item blauw, bruin en wit wollen garen
\item een mand met klossen en {\em streenen\/} garen
\item een falie en een sitse jak, een witte voorschoot, een
neusdoek, een paar kousen en sokken
\item twee kasten
\item een pluimenbed met een peuling en een wollen deken
\item een gestreepte vrouwenrok en een {\em streepe en
rode\/} rok
\item een spinnewiel

\item
\item
\item
\item

een koperen wasketeltje
een koperen blaker
twee theeketels en een theebus
een tinnen mosterdpot, een tinnen beker, een tinnen

zoutvat
en drie tinnen lepels
twee ijzeren ketels en strijkijzers
een tang, een {\em schuptke\/} en een vuurijzer
een koekepan en een hangijzer
twee rekken met gelijke {\em scherve\/} (aardewerk) en
wat theegoed
\item twaalf weefkammen met enkele losse rieten
\item een spoel, een scheerbank en een scheerraam
\item vier stoelen, een kinderstoeltje en een tafeltje
\end{mylist}
Maria Catharina, geboren te \hb\ in februari 1736.
%S. Floor Spepens, Catharina Dirck van Trier
Willemina, te \hb\ gedoopt op 3~november 1739.
%S. Cornelis van Trier, Henrina van Hees
Maria Catharina Naaykens, te \hb\ geboren in januari 1741,
trouwde te Tilburg op 20~mei 1764 met Adriaan Coolen, aldaar
geboren omstreeks 1738 (broer van Michiel Coolen).
%S. Arnoldus N, Joanna Andreas van Melis
Anna, te \hb\ gedoopt op 4~mei 1744.
Joanna Maria, te \hb\ gedoopt op 6~januari 1747.
%S. Jan Hendrik Damen, Anna van Alphen
\item
\item
\item
\item

\item
\item
\item

\item
\item
\eKk
\ek

\startblok{IXter}{Peter Lambert Naeykens\fn{\rat, Hilvarenbeek R~74,
f~465\vo, 25~februari 1722; f~535, 6~juli 1724. R~76, f~77\vo, 28~december
1733. R~77, f~313, 16~januari 1736; f~414, 4~maart 1743. R~78, f~226,
27~september 1746. R~122, f~610, 8~juni 1720. R~175, f~371, 5~oktober
1718; f~446, 6~november 1719. \hb\ N~3019, f~227, 29~oktober 1728. \gah,
R~1739, ff~130\vo, 131\vo, 28~november 1746.},} te \hb\ op 25~juli 1693
Petrus Jacobus gedoopt, volgde zijn vader en sedert 1718 zijn moeder op
als verkoper van gedestilleerd. In 1722 kocht hij {\em den Oijvaers
nest\/} van de weduwe van Adriaen Hanegraeff.\fn{\rat, \hb\ R~74, f~447,
9~januari 1722.} Verhuurde een huis op de hoek van de Plaats en de
Koestraat 1732 voor jaarlijks \f32 en verkocht het in 1736, daartoe
genoopt door een gerechtelijke executie, voor \f693 aan secretaris Jan
Martini Berghman.\fn{\rat, \hb\ R~76, f~314\vo, 22~maart 1736. R~177,
f~190\vo, 16~juni 1732; f~313\vo, 16~januari 1736; f~381\vo, 9~juli 1736.}
Van Michiel Dispa kocht hij in 1750 een huis in de Paardenstraat\fn{\rat,
\hb\ R~79, f~420, 23~december 1750.} en in 1753 kocht hij weer een huis in
de Koestraat.\fn{\rat, \hb\ R~80, f~165, 14~juli 1753.}
Hij trouwde met Catharina Willem de Leeuw\fn{\rat, Tilburg R~137, f~59,
6~december 1720. \hb\ R~77, f~167, 12~juli 1740. R~209, f~373, 4~januari
1736.} uit Goirle. Zij verwierven aldaar het Hooghuis.\fn{J. van Gils, \ah
Een familie van ballenmakers en ballenhandelaren. Van Wijck, Van der
linden, Van der Flaes, Van Dun, Naaijkens'', \dbl, XL (1991) 219.}
\gat, Onge"inventariseerde civiele processen Tilburg, doos anno
1738--1740, 1740: Catharina de Leeuw x Peter Naijkens te Hilvarenbeek een
van de erfgenamen van Hendrick Willem van Dijck te Goirle.
1724 gezworene van \hb.\fn{\rat, \hb\ R~209, f~119, 6~juni 1724.}
\bk{0}
\item Lambertus Naeykens\fn{\rat, \hb\ R~80, f~222, 21~maart 1754.}, te
\hb\ gedoopt op 7~december 1720, trad te Ginneken op 1~juli 1747 in

ondertrouw met Johanna Verhaart of Verka\fn{\rat, \hb\ R~93, ff~128,
130\vo, 16~april 1790.}, die daar was geboren. Als weduwe (haar
man was op 7~maart 1761 te \hb\ begraven) kocht zij
in 1761 een huis te \hb.\fn{\rat, \hb\ R~83, f~8, 13~augustus 1761.}
Zij hertrouwde aldaar op 3~juli 1762 met de herbergier Johannes
Dispa\fn{\rat, \hb\ R~83, f~270, 8~november 1764. R~85, f~199,
7~november 1768. R~211, f~26\vo, 4~mei 1765.} uit Breda, die te \hb\
in de Paardenstraat woonde. Petronella, dochter uit Johannes'
eerdere huwelijk met Engelberta Mutz, trouwde met Cornelis Naaykens.
R~80, f~165, 14~juli 1753: Lambert Peters Naykens koopt van Mathys
Ketelaers huis hof Koestraat, zuid de straat, noord Dibbits.

\item
\item
\item
\item
\item
\ek

\gab, Ginneken en Bavel R~93\\
f 11\vo, 22~januari 1749: Anna Margrita Middegaels, vrouw van
Gommarus Josephus Soetens, chirurgijn en schepen, approbeert de
verkoop voor \f925:0:0 door haar man op 2~januari 1749 van de
huizing bestaande uit twee woningen, geheten {\em Creetenburg\/} en
gestaan ter plaatse {\em Calis Hoek\/}, 28 \`a 30 roeden groot, door
haar ge"erfd als enig kind van haar vader Geerard Middegaels, die
het had laten timmeren op een door hem gekocht erf met een huisje,
dat hij toen had laten afbreken.\\
f 139, 28~juli 1750: Lambertus Naaijkens en zijn vrouw Johanna
Verhaar te Ginneken bekennen aan een Bredase bierbrouwer \f400
schuldig te zijn tegen 4 wegens geleend geld. Als onderpand stellen
zij hun huizing {\em Creetenburg.\/} Zij signeren {\em Lambertus
Naeykens\/} en +.
Willem Peter Naaykens, \verw{X}
Jan, te \hb\ geboren in juli 1727.
Joanna, in januari 1728 geboren te \hb.
Hendrick, te \hb\ geboren in september 1733.
Nicolaes, te \hb\ begraven op 13~juli 1725.

\startblok{X}{Willem Peter Naykens,} te \hb\ gedoopt op 5~januari 1723,
trouwde aldaar op 5~februari 1745 met zijn dorpsgenote Theodora Dirk van
Doorn. In 1754 verkocht hij samen met zijn broer Lambert aan Ignatius de
Spa te \hb\ en zijn zus Pauwelina de Spa te Tilburg voor \f200 een huis in
de Paardenstraat en een akker.\fn{\rat, \hb\ R~80, f~222, 23~maart 1754.}
Hij werd op 21~januari 1758 te \hb\ begraven. Kinderen:\zn{Maria, kind van
Willem, werd op 13~juni 1759 te \hb\ begraven.}
\bk{0}
\item Joanna Maria, gedoopt te \hb\ op 24~november 1745. %S. Peter N.
\item Cornelis, geboren te \hb\ in november 1747.
\item Cornelis Willem Naaykens, te \hb\ gedoopt op 16~januari 1749,
verkocht in 1761 een huis aan de weduwe van zijn oom Lambert
Naeykens.\fn{\rat, \hb\ R~83, f~8, 13~augustus 1761.}
%vide: 12~jaar oud
Cornelis Naaijkens\fn{\rat, \hb\ R~86, f~72\vo, 20~maart 1772. R~93,
f~43, 15~mei 1789; f~70, 5~augustus 1789. R~95, f~66\vo, 5~augustus
1795. R~96, f~247\vo, 8~juni 1799.}, schepen in 1795--1810, sterft
Hilvarenbeek 25~januari 1821, trouwt te \hb\ op 7~augustus 1768 met
Piternella Dispa\fn{\rat, \hb\ R~83, f~270, 8~november 1764. R~93,
ff~128, 130\vo, 16~april 1790.} (ged. Hilvarenbeek 22~augustus 1751?,
overl. Hilvarenbeek 11~maart 1824), dochter van Jan Dispa,
herbergier, en van Engelberta Mutz. In 1778 kocht hij van zijn
schoonvader een huis in de Paardenstraat.\fn{\rat, \hb\ R~85, f~199,
7~november 1768.}
brandschade 3~oktober 1792: Cornelis Naijkens. Van Gils, \ah De

slachtoffers'', 198.
\rat, Heerlijkheidsarchief \hb\ 161, 1789: overtrad jachtreglement.
Schepen in 1769--1770 (of Cornelis Niclaes N.? zie de leeftijden)
Hilvarenbeek R~213, f~96\vo, 22~april 1808: verklaring Cornelis
Naaykens, gewezen looiersbaas, e.a. over boomschors e.d.
Kinderen:\zn{Op 13~feburari 1783 werd te \hb\ Engelien, dochter
van Cornelis Naaijkens, begraven.}
\bKk{0}
\item Joannes Wilhelmus, te \hb\ gedoopt op 20~september 1769. Hij
komt in aanmerking voor identificatie met Joannes Naeykens uit
Hilvarenbeek, wiens buitenechterlijke zoon Joannes Theodorus
te Eindhoven werd gedoopt op 7~juli 1793. De moeder was
Petronella Sevels uit Erckelenz.
\item Wilhelmus Cornelius, te \hb\ gedoopt op 19~september 1771.
\item Willem Naaykens (Wilhelmus Cornelis), te \hb\ gedoopt op
26~september 1773.
\item Hendrik Naaijkens\fn{Van Gils, \ah Een familie van
ballenmakers'', 225.} (Henricus Josephus), bakker, grutter en
koopman te Goirle, te \hb\ gedoopt op 9~april 1776, te Goirle
overleden op 10~juni 1862. Hij trouwde te Goirle op
10~februari 1806 met Johanna van Dun\fn{Van Gils, \ah Een
familie van ballenmakers'', 224, 226, 227.} (Goirle, 2~april
1783 -- 21~september 1855), dochter van Laurens van Dun,
handelaar in kaatsballen en schoolmeester, en van Ida van
Besouw.
\id Hieruit:\fn{Van Gils, \ah Een familie van ballenmakers'',
227-229.}
\bAk{0}
\item Johanna Catharina, te Goirle gedoopt op 25~november
1806, aldaar begraven op 6~september 1807.
\item Johannes Cornelis Naaijkens, gedoopt te Goirle op
26~juni 1808, vestigde zich als bakker in de
Paardenstraat te \hb\ en trouwde te Goirle op 14~juli
1843 met Dorothea van Gestel uit Gilze, waar zij op
26~maart 1815 is geboren als dochter van Cornelis van
Gestel, kuiper, en Johanna van Loon. Zij stierf te \hb\
op 7~mei 1874, hij overleed aldaar op 1~maart 1879.
\item Laurentius Naaijkens, te Goirle geboren op 28~maart
1811, daar gestorven op 2~november 1872.
\item Hendrik, te Goirle geboren op 17~december 1813, aldaar
overleden op 27~december 1813.
\item Petronella
\item Adrianus Naaijkens, geb. Goirle 7~november 1816, overl.
\hb\ 7~maart 1885, tr. 8~januari 1844 Johanna Theresia
Verheggen (\hb\
29~oktober 1817 -- 10~januari 1892).
\id Hij schoot zich in 1856 koning bij het SintJorisgilde
te \hb. Gildeschild bewaard, afbeelding: Sint Joris
en
de draak. Zie mail Ton de Jong.
\item Willem
\item Ida
\item Jacobus Naaijkens, bakker te Goirle en later Tilburg,
te Goirle geboren op 9~juni 1825, te Tilburg gestorven

op 19~juli 1865, trouwde te Goirle op 30~mei 1853 met
Petronella van den Bichelaar (Goirle, 2~januari 1825 Tilburg, 15~januari 1911). Nageslacht.
\eAk
\item Theodorus, te \hb\ gedoopt op 29~juli 1778.
\item Peter, te \hb\ gedoopt op 12~december 1780.
%\item
Angelina, te \hb\ gedoopt op 12~november 1782. Is
volgende broer?
\item Engelbertus, te \hb\ gedoopt op 13~november 1783. Hij is de enige
persoon die kan worden ge"identificeerd met Englebert
Fran\c{c}ois
Naaykens, die bij zijn wettige vrouw Maria Catharina Truyens
vader werd van (onder anderen?):
\bAk{0}
\item Pierre Naaykens, geboren omstreeks 1835, in 1902
kleermaker
te Parijs.
\item Marie-Gertrude Naaykens, geboren te Brussel op
31~januari
1848, trouwde te Parijs op 11~juni 1870 met Benjamin
Andre.
Hun huwelijkse voorwaarden hadden zij gesloten voor
notaris
Antonissens te Antwerpen.\zn{Mededeling van Dominique
Andre in Frankrijk.}
\eAk
\item Anna Cornelia, gedoopt te \hb\ op 3~maart 1786, aldaar begraven
op 9~maart 1793.
\item Johanna Naijkens, te \hb\ gedoopt op 1~augustus 1788, trouwde
aldaar op 5~mei 1822 met Jan de Visscher\fn{J. van Gils, \ah
Nijver en notabel Goirle. De Visscher'', \dbl, XLIII (1994)
121-123.}, die op 27~mei 1787 te Goirle is gedoopt als zoon
van Benedictus de Visscher en Petronella van Erven. Evenals
zijn vader was hij molenaar te Goirle. Johanna stierf te
Goirle op 13~november 1827 en liet de onverdeelde helft in
een huis in de Paardenstraat te \hb\ na. Jan hertrouwde op
6~augustus 1836 te Goirle met Maria Theresia Ader uit
Tilburg, weduwe van de smid Hendrik van den Bichelaar.
\item Arnoldus, te \hb\ gedoopt op 14~mei 1790.
\item Anna Cornelia, te \hb\ gedoopt op 6~juli 1793.
\item Gijsberdina, te \hb\ gedoopt op 29~november 1795.
\item Franciscus Antonius, te \hb\ gedoopt op 22~januari 1798.
\eKk
\ek
\startblok{IXquater}{Arnoldus Naeykens\fn{\rat, \hb\ R~75, f~209,
2~oktober 1728. R~77, f~244, 12~juli 1735; f~435\vo, 24~mei 1743.},}
gedoopt te \hb\ op 6~december 1702, schepen van Hilvarenbeek c.a. in
1733--1742. Hij trouwde te \hb\ op 25~november 1725 met zijn dorpsgenote
Jacoba Jacobus van den Bergh\fn{\rat, \hb\ R~74, f~505\vo, 21~mei 1723.},
dochter van Jacob Mercken van den Bergh. Op 19~januari 1733 werd zij te \hb\
begraven.
Arnoldus hertrouwde te \hb\ in januari 1735 met Anna Maria
Verhagen\zn{G.Th. Verhagen, \ah Het geslacht Van der Hagen (Verhagen) te
Lage-Mierde'', \dbl~XV (1966) 36.}, geboren in 1711, dochter van Anthonis
Michiels Verhagen, president van Hooge en Lage Mierde en Hulsel, en van
Helena Bleijs. Zij werd te \hb\ begraven op 1~juli 1737, hij op 11~juni 1743.
Uit het eerste huwelijk stammen:
\bk{0}

\item Lambert Naaijkens, te \hb\ gedoopt op 21~maart 1727, trouwde met
Elizabet Verhees, die op 12~november 1802 te Hoogeloon werd begraven.
Aldaar stierf hij op 9~mei 1807.
\item Jacob Naijkens, te \hb\ gedoopt op 2~september 1730, trouwde te
Bladel op 11~juli 1756 met Johanna Jan Hendricx, met wie hij zich
aldaar vestigde. Op 18~januari 1790 is hij te Bladel overleden met
achterlating van vrouw en kinderen. Zijn weduwe stierf aldaar op
16~mei 1795.
\bKk{0}
\item Willemijntjen Naijkens, te Bladel gedoopt op 24~oktober 1758.
%S. Elisabeth N.
Op 1~februari 1790 beviel zij aldaar van een
illegitieme dochter, Jacoba, van wie zij Antonij Antonijse
als vader aanwees. Deze wees de vaderschapsactie af en wenste
de eed van purificatie af te leggen.\fn{\rhce, Bladel R~54,
f~44\vo, 9~maart 1790.} Daardoor bleef Willemijntjen met haar
kind zitten.
\item Jan Naijkens, kleermaker, te Bladel gedoopt op 12~maart 1760 en
aldaar overleden op 21~januari 1850. Hij trouwde te Bladel
op 26~juli 1801 met Johanna Else uit Veldhoven. Kinderen:
%S. Lambertus N.
\bAk{0}
\item Joanna, te Bladel gedoopt op 18~mei 1802.
\item Aart, te Bladel gedoopt op 15~februari 1804, aldaar
begraven op 6~maart 1804.
\item Joanna Naijkens, geboren te Bladel op 7~mei 1818, overleden
te Tilburg op 13~april 1858.
\eAk
\item Anna Maria Naijkens, te Bladel gedoopt op 9~februari 1762,
trouwde met Sebastiaan de Jongh. Op 11~oktober 1808 is zij te
Bladel overleden. %S. Antonius N.
Zij had een bastaarddochter:
\bAk{0}
\item Johanna Naijkens is te Bladel gedoopt op 25~maart 1796.
Zij verdiende de kost als naaister, toen zij te Tilburg
op 26~april 1838 trouwde met Johannes Simons.
\eAk
\item Arnoldus, te Bladel gedoopt op 26~mei 1766, aldaar overleden
op 27~juni 1767. %S. Petronella N.
\eKk
\item Arnoldus, te \hb\ gedoopt op 31~december 1732.
\ek
\al Uit het tweede huwelijk:
\bk{3}
\item Anthonis Naykens, \verw{Xbis}
\ek
\startblok{Xbis}{Anthonis Naykens,} geboren te Hilvarenbeek in maart
1736, vestigde zich te Lage Mierde, waar hij op 4 februari 1799 is
overleden. Op 9~juni 1765 [INVULLEN: waar] trouwde hij met Petronella
Rietberghs (Riebergs), die te Lage Mierde is gedoopt op 17~juni 1736 en
daar overleed op 21 maart 1813. Zij werd de moeder van:
\bk{0}
\item Arnoldus Naaykens, \verw{XI}
\item Petronella Naaykens, te Lage Mierde gedoopt op 28~juli 1767, leefde
nog in 1806.
\item Jacobus, gedoopt te Lage Mierde op 16~juli 1769.
\item Joannes, te Lage Mierde gedoopt op 15~oktober 1771.
\item Bartholomeus Naaykens, te Lage Mierde gedoopt op 15~oktober 1773,
vestigde zich als landbouwer te Tilburg, waar hij op 8~mei 1816 (hij
was toen dienstbode) trouwde met

Johanna van Eeten en op 15~juni 1820
hertrouwde met Elisabeth Dirkx.
Tilburg 26~maart 1848 overleed te Tilburg Bartholomeus Naaijkens,
landbouwer te Loven, gehuwd met Cornelia van Eeten. Aangifte gedaan
door zijn zoon Antonij Naaijkens, landbouwer, 26~jaar oud.
Kleinzoon Adrianus Naaijkens, geboren te Tilburg op 16~mei 1861,
vestigde zich te Zaltbommel. Uit hem de Rotterdamse tak (Ton de Jong).
\item Joannes Antonius, te Lage Mierde gedoopt op 17~november 1775.
\item Gerardus Naaijkens, te Lage Mierde gedoopt op 31~oktober 1777, trouwde
met Wilhelmina Nobel. Op 30~april 1805 werd te Hooge en Lage Mierde hun
dochter Maria gedoopt.
\ek
\startblok{XI}{Arnoldus Naaykens,} te Lage Mierde gedoopt op 21~maart 1766,
vestigde zich te Tilburg als landbouwer en trouwde aldaar op 4~februari
1799 met Maria Catharina Peter Damen. Zij vestigden zich te \hb, waar zij
stierf op 2~mei 1844 en hij op 8~juni 1846.
R~213, ff~52, 55\vo, 9~mei 1803: Arnoldus Naaykens stal met paard en kar
turf van de vroente.
\bk{0}
\item Helena, te \hb\ gedoopt op 29~december 1799.
\item Johannes, te \hb\ gedoopt op 19~september 1807.
\ek
\end{document}
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\startblok{}{Jac Naaijkens} (Jacobus Martinus), geboren te Hilvaenbeek op
12~oktober 1873, overleden op 30~mei 1955, trouwde met Anneke (Maria Anna)
Brekelmans (23~april 1881 -- 18~december 1961).
\bk{0}
\item Leonardus Naaijkens, geboren in 1908, overleed in 1924 als leerling van
de kweekschool te \db.
\item Bets Naaijkens (1909--1990) trad als zuster Leonarda in bij de zusters
in de Choorstraat
te \db. Zij was directrice van huishoudscholen in Limburg en Overijssel.
\item Johanna Naaijkens (1910--1992), huisvrouw.
\item Fons Naaijkens (1911--1988) nam samen met zijn broer de drukkerij en
{\em De Hilverbode\/} over van hun vader.
\item Frans Naaijkens (1914--2003).
\item Wai Naaijkens (Eduard) (1913--1976), rijksambtenaar bij de Boerenbond,
vertrok als vrijwilliger naar Oost-Indi"e.
\item Maria Naaijkens (1916--2001) was assistent in de drukkerij, trouwde en
werkte daarna in de jeugdzorg, was tenslotte directrice van een
conferentieoord.
\item Jan Naaijkens\zn{Theo Schouw, {\em Jan Naaijkens. Een leven in Brabant.
een biografie in woord en beeld\/} (Tilburg, 2005).} (Johannes Jacobus
Josephus), geboren te Hilvarenbeek op 10~februari 1919.
\item Ran Naaijkens (1920--1982), dorpsfotograaf.
\item Henricus, geboren en overleden in 1922.
\item Augustinus, geboren en overleden in 1922.
\item Joseph Naaijkens (1924--1952), kantoorbediende.
\item Leonarda Naaijkens (1925--1991), huisvrouw.
\ek
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f 30: taxatie
ff 298v, 299:
ff 92v, 109v:
f 192: schade

Corstiaen Cornelis N.
taxatie Jenneken Niclaes Otten. Cornelis N. erfgenaam
taxatie Lambert N. weduwe Johanna Verkaer.
brand 3 oktober 1792, o.a. Cornelis N.

Wilhelmus van Diessen x Catharina Naeijkens laten te Alphen kinderen dopen in
1756 en 1760.
Joannes Naeijkens x Petronella de Doncker ouders van:
\bk{0}
\item Joannes, te Alphen gedoopt op 21~september 1801.
\item Martinus, te Alphen gedoopt op 23~september 1803.
\item Franciscus, te Alphen gedoopt op 3~september 1804.
\ek
Te Baarle-Nassau werd op 3~september 1788 Joanna Maria Naeijkens, weduwe van
Antonius Janssen begraven.
Te Baarle-Nassau werd op 12~januari 1801 Catharina Naeijkens, vrouw van Michael
Kokke begraven.
Te Ravels werd op 15~februari 1776 Henricus, zoon van Cornelis Hendrickx en
Catharina Naeijkens gedoopt.
Elisabeth Naeykens, {\em suster in de verghaderinghe der apostellinghen tot
Mechelen.\/}\zn{\raa, \ga\ Weelde 18, f~264, 2~oktober 1733.}
_

