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 JAN JANSZONE VAN VELTHOVEN, zn. van Jan Janszoon van Velthoven en 
Petere Merten Hubrechtsdochter van der Molen (zie II), timmerman te Breda, overl. 
juni 1567, 

 
 tr. 
 
 GUDULE MARTEN WILLEM SPIERINGS DR, dr. van Marten Willem Spierings 

en Lijsbeth Cornelis Jan Matthijs dochter, overl. 1605-1606. 
 
 Kinderen: 
 1. Marike, geb. ±1562, 
   tr. 
   Cornelis Joris Adriaens, lakenkoper, overl. 1622-1626. Hij hertrouwt o.tr. 

Breda (schepenbank) 3.9.1605 met Cornelia Mathijs Willem Snellen dochter 
 2. Jan, geb. ±1564, volgt IV. 
 
 Gudule Marten Willem Spierings dr hertrouwt met Peter Laureijs Lenaerts, geb. 

Ginneken, zn. van Cornelie Peter Claes dochter van de Corput, poorter Breda 
27.11.1568, bakker, begr. Breda (Grote Kerk) 15.7.1595.1 

 
 
Jan is timmerman, een beroep dat in het verlengde ligt van dat van zijn vader, die 
beeldsnijder was. Hij komt regelmatig voor in de vestboeken van Breda in verband met 
de aan- en verkoop van grond en huizen. 
Zo koopt Jan Janszone van Velthoven tymmerman op 24.12.1561 van (de voogden en 
toezienders van) de weduwe en kinderen van Frans Jans zoons van der Beemden 
- een onbebouwd stuk grond van 4½ roede "in de nyeuwe strate van de merct ter 

Vleeshalle", met op de noordzijde het ledich erve van Jan Gherijt Jacops zoons die 
men noemt kerckhaen tymmerman ook vandaag gekocht van de weduwe en kinderen 
van Frans Jans van den Beemden, op de zuidzijde het huis en erve van Adriana 
wijlen Jan Mathijs Dyrven zoons weduwe en hun kinderen ("inden muer oft ghevel 
van welcken huijs de voirgen. Jan Jans zone van Velthoven zijnen huijs dwelck hij 
op dit vercoftte oft vutgegeven erve setten zal tymmeren ende anckeren sal mogen, 
mits bij hem daer af betalende vijf Karolus gulden eens"), en achter westwaarts 
komende aan Wouter Lambrechts hof ende erve en ook deels aan Kathelijn Andries 
Vincken dochter wijlen Willem Beens weduwe hof en erve.2 (+1) 

Van de kennelijke bedoeling er een huis neer te zetten komt echter niets, omdat Jan het 
stuk grond in twee gedeeltes met winst weet door te verkopen. Op 23.4.1563 verkoopt 
hij 23 roede aan Peter Henrick Willems zone mesmaecker en op 28.9.1564 de rest aan 
Jan Gherit Jacop zone Dirven timmerman.  (-1) 
Tegenover een aankoopbedrag van 9 Kgl 9 stuiver erfchijns staat een verkoopopbrengst 
van twee maal 6 Kgl 15 stuivers erfchijns.3 
 
Op 27.11.1564 koopt Jan van zijn moeder en zusters hun aandeel in 
 het ouderlijk huis op de Haagdijk (zie onder II). (+2) 
                                                           
1 Op 15.7.1595 wordt in het begraafregister van de Grote Kerk te Breda melding gemaakt van Peeter 
Lauwereijssen, begraven in de kerk. Of het om Peter Laureijs Lenaerts gaat is daarmee niet 100% zeker, 
maar hij moet in ieder geval zijn overleden in de periode 1595-1597. 
2 ORA Breda, inv. nr. 466, ff. 202v-203. 
3 Respectievelijk ORA Breda, inv. nr. 468, ff. 64-65 en inv. nr. 469 f. 136v. 
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Dit huis verkoopt hij kort daarna, op 3.1.1565, weer door aan Cornelis Adriaen Andries 
Lonssis zone decker. Het wordt dan aangeduid als 
- een huis, hof en erve "opten Haeghdijck" in Breda, in de doorsteken 

schepenenbrieven begrepen d.d. 27.11.1564. (-2) 
De koopsom bedraagt 320 Kgl. In de marge van de akte laat Jan op 9.2.1567 aantekenen 
dat de koper aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.4 
 
Eveneens op 27.11.1564 koopt Jan Jans zone van Velthoven tymmerman van Jaspar 
Cornelis Millincx zone en Niclaes de Reuve 
- een huis en erf met toebehoren, gestaan en gelegen te Breda "in de Gasthuisstraete 

omtrent de oude Gasthuiseindse brugge opte hoeck aldaer", neven Jan Jacops zoons 
van Geleen slootmaecker en busmaeckers huijs ende erve op d een zijde ende de 
strate aldaer op d ander zijde.5 (+3) 

In dit huis neemt de familie vervolgens zijn intrek, zo blijkt o.a. uit een vermelding in 
een akte van 28.2.1567.6 
Het is belast met een rente van 5 stuivers 2½ ort aan de Tafel van de Heilige Geest te 
Breda (de lokale armenzorg). De betaling van deze rente is door de jaren heen, tot aan de 
uiteindelijke verkoop in 1626 (zie verderop), te volgen via de rekeningen van de rent-
meester van de armen te Breda.7 
 
Bij nader onderzoek blijkt dat het bedoelde huis in de Gasthuisstraete gelegen heeft op 
de hoek van de huidige Veemarktstraat met de Boschstraat/Vlaszak. In de moderne 
nummering zou het gaan om Veemarktstraat 82. Het is blijkbaar gebouwd op de funda-
menten van de in of kort na 1536 gesloopte Gasthuispoort, onderdeel van de oude 
stadsmuren.8 
 
Op 27.1.1565 kopen Jan van Velthoven wijlen Jan Janszone van Velthoven zone 
thimmerman en Joris Adriaen Janszone oock thimmerman, elk voor de helft, voor een 
totaal bedrag van 132 Kgl van Magdalena wijlen Dyrcx van Oosterzeel natuurlijke 
dochter weduwe van wijlen Joris Brixg 
- thuijs ende erve met zijn toebehoirte met de ganck daer noortwaert neven ende 

metten hoven daerachter aen liggende, opt Ghinnekenseijnt in Breda, ut in litra 
transfixa d.d. 5.9.1554. (+4) 

Bij de vest wordt Jan "allene in goede trouwe alnu gerecht". Het is Joris echter die 
volgens de aantekeningen in de marge de termijnen van de koopsom voldoet.9 
Op 12.7.1566 verkopen Jan en Joris het huis met erf en toebehoren weer door aan Peter 
Rijchout Loonen zone goudsmit.10 (-4) 
 
Op 20.2.1566 koopt Jan Jans zone van Velthoven tymmerman van Anthonis Gherit 
Michiels zone schiptymmerman 

                                                           
4 ORA Breda, inv. nr. 470, f. 5v. 
5 ORA Breda, inv. nr. 469, f. 157v. 
6 Vgl. de schepenschuldbrief in ORA Breda, inv. nr. 472, f. 38v, waarin Jan "zijn ander huijs ende erve 
daer in hij nu ter tijt woont tot Breda omtrent d oude Gasthuijseijndsche brugge" als onderpand stelt. 
7 GAB, Archief van de Aalmoezenierskamer, inv. nrs. 35 (1575-1591), 36 (1591-1615), 37 (1615-1625) 
en 38 (1625-1636), resp. f. 40, 63, 34v en 61. 
8 De ligging blijkt uit de latere verkopen van 15.6.1626 en 16.2.1640, ORA Breda inv. nr. 524 f. 63 en 
inv. nr. 532 f.19, in combinatie met het pondboek 1644-1676 huis nr. 246. 
9 ORA Breda, inv. nr. 470, f. 18v. 
10 ORA Breda, inv. nr. 471, f. 142v. 
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- een ledich erve tot Breda, tegens de Vischmerct over de Marck streckende van voir 
de Marck af tot achter opte Donckvaert, neven des voirg. Anthonis Gherit Michiels 
zoons huijs ende erve dwelck hij aldaer behoudt opte noortzijde en Jan Aernouts 
zoons van der Vloet huijs ende erve opte zuijtzijde,  (+5) 

 belast met 8 Kgl aan Peter Lambrecht Peter Reyners zone. 
De koopakte bevat verder een hele reeks bouwinstructies voor het huis dat Jan belooft 
binnen 1½ jaar op het perceel neer te zetten.11 
Dat komt er echter niet van. Op 12.1.1568 wordt, in ander verband, vastgesteld dat Jan 
"eertijts bijnnen zijn leven" het perceel heeft terugverkocht aan Anthonis Gherit 
Michiels, en dat Jans weduwe het heeft overgegeven.12 (-5) 
 
Op 23.2.1566 koopt Jan Jans zone van Velthoven tymmerman voor een som van 132 
Kgl van Waltborch Aert Henricx dochter vander Hommelheezen weduwe van Lenaert 
Jan Jan Haeijen zoons en hun kinderen 
- een huis, hof en erve in Breda "in de Steenbrugstraete neven der stadt schole en erve 

opte westzijde en Cornelis Cornelis Steenhouwers zoons huis, hof en erve opte 
oostzijde, achter comende tot opte vaert".13 (+6) 

Zo'n 3/4 jaar later maakt Jan op 14.11.1566 met de voogd en de toeziender van de 
minderjarige kinderen van Lenaert Jan Jan Haeijen zoons nadere afspraken over de 
afwikkeling van de nog resterende schuld van 66 Kgl, de helft van de koopsom (een 
aantekening van 1.7.1572 in de marge van de bij koopakte behorende schuldbrief laat 
weten dat "Gudulen Merten Spierincx dochter, wedue was wijlen Jan Jansz van Veltho-
ven" de koopsom heeft gekweten). Daarna heeft Jan blijkbaar de handen vrij om het 
pand op 16.11.1566 te kunnen doorverkopen aan Joris Clincx wijlen Cornelis Jacop 
Clincx zone goudsmit.14 (-6) 
 
Op 28.2.1567 koopt Jan Jans zone van Velthoven tymmerman van Claes Claes zone 
Verheijden en diens vrouw Anne Jan Goderts dochter 
- het huijs ende erve genaemt de Wildeman, metten hove daer achter aen liggende, tot 

Breda opten Haeghdijck, neven Adriaen Wouter Frans zoons cleedermaeckers huijs 
ende erve op d een zijde, en Cornelis Jacop Laureijs zoone oick cleedermaeckers 
huijs ende erve op d ander zijde, achter comende tot opte Donckvaert, (+7) 

 dat is belast met een viertal erfchijnsen.15 
Er volgt een schepenschuldbrief tot een bedrag van 264 Kgl 16 stuivers 3 ort, die op 
14.8.1571 wordt doorgehaald. 
 
In datzelfde jaar "omtrent veerthien dagen nae Sint Jansmisse in junio" overlijdt Jan. Zijn 
weduwe Gudule, vergezeld van Henrick Ghoris Dyrven zone als haar voogd, regelt op 
7.11.1567 de nalatenschap met "Adriaen Hubrecht Mertens zone Vermolen smit als 
voight ende Merten Willem Spierincx zone de oude vader ende Merten Peter Henrick 
Vingerhoets zone beyde als toesienders alle met recht bij weesmeesteren in Breda 
gestelt, zijnde samentlick inden name van Jannen ende Mariken des voorg. wijlen Jan 
Jans zoons van Velthoven ombejaerde kijnderen, daer de voorgen. Gudule moeder af is, 
de voorgen. Jan de zoon oudt omtrent drie jaeren ende de voorgen. Mariken de dochter 

                                                           
11 ORA Breda, inv. nr. 471, f. 50v. 
12 ORA Breda, inv. nr. 473, f. 12v. 
13 Respectievelijk ORA Breda, inv. nr. 470, f. 18v en inv. nr. 471, f. 55v. 
14 ORA Breda, inv. nr. 471, ff. 199 en 199v. 
15 ORA Breda, inv. nr. 472, f. 38. 
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oudt omtrent vijf jaeren". De regeling houdt in dat alle nagelaten goederen, schulden en 
wederschulden, met inbegrip van 
- de bate van den huijs ende erve tot Breda, omtrent de oude Gasthuijseijndtsche 

brugge opten hoeck aldaer, daer de voorgen. wijlen Jan Jans zone van Velthoven 
vutgestorven is ende daer zijn wedue ende kijnderen voors. nu ter tijt in woonende 
zijn, en   (3) 

- de bate van den huijs hof ende erve, genaemt de Wildeman, tot Breda opten 
 Haeghdijck (7) 
geheel en al toevallen aan Gudule. Daar staat tegenover dat Gudule belooft om haar twee 
kinderen "tamelick ende eerlick nae honnen state te onderhouden" en "te leeren lesen 
ende scrijven ende oick alst tijt is ambacht ende hantwerck daermede zij hen zelven 
zullen mogen behelpen ende hon broot ende bijleven wijnnen", en wel "van elcken 
kijnde totten tijt toe tzelve ten ouderdom van achthien jaeren gecomen zal zijn". 
Bovendien kan elk kind bij het trouwen of bereiken van de leeftijd van 25 jaar "voor hon 
vaderlick goet ende successie" een uitkering van 100 Kgl tegemoet zien. Komt een van 
de kinderen eerder te overlijden, dan vervalt diens 100 Kgl aan het andere; komen ze 
allebei eerder te overlijden, dan vervalt 100 Kgl aan Gudule en 100 Kgl aan de 
erfgenamen van de kinderen van vaders zijde, maar niet eerder dan 15 jaar na 
dagtekening van deze scheiding en deling. Mocht verder het woonhuis omtrent de oude 
Gasthuijseijndtsche brugge door brand of anderszins vergaan, dan zal in goed overleg 
bekeken worden in hoeverre de uitkering van 2 x 100 Kgl aan de kinderen geminderd 
moet worden.16 
 
Op 17.1.1568 komen Merten Willem Spierincx zone backer en de 6 kinderen uit zijn 
eerste huwelijk met Lijsbeth Cornelis Jan Mathijs dochter tot een scheiding en deling 
van de nalatenschap van Lijsbeth. Elk van de kinderen krijgt recht op 72 Kgl, voor de 
helft uit te keren bij hun trouwen of anderszins scheiden van hun vader en voor de helft 
binnen het half jaar daarna. Een van de 6 kinderen is Gudule.17 
Vermeldenswaard is dat Gudule zich bij deze gelegenheid laat vergezellen door Peter 
Laureijs Lenaerts, backer. Of er dan reeds sprake is van een vaste relatie, is niet duide-
lijk. Het kan ook om (nog niet meer dan) een goede kennis gaan; tenslotte zijn zowel 
haar vader als enkele van haar broers bakker. Wanneer Peter later dat jaar op 27.11.1568 
poorter wordt van Breda, is er, zo vermoed ik, inmiddels wel een verbintenis ontstaan. 
 
Peter Laureijs Lenaerts zone en Gudule Merten Willem Spierincx dochter wedue wijlen 
Jan Jans zoons van Velthoven verkopen op 8.1.1571 aan Job Anthonis Mathijs 
Schelckens zone 
- thuijs ende erve genaemt de Wildeman met zijn toebehoirte ende metten hove daer 

achteraen liggende, op de Haeghdijck te Breda, (-7) 
met dien verstande dat de vijf veertelen rogs per jaar inmiddels zijn afgelost. Er volgt een 
schepenschuldbrief van 288 Kgl, te voldoen in drie termijnen.18 
 
Op 11.1.1572 gaan de 7 kinderen van wijlen Merten Willem Spierincx zoon over tot de 
scheiding en deling van de nalatenschap van hun vader. Cornelis en Gudule, die wordt 
vergezeld door haar man Peter Laureijs Lenaerts, krijgen samen 
- het huijs hof ende erve met zijn toebehoirte over Sint Mertens brugge opten 

Fellenoort te Breda, (+8) 
                                                           
16 ORA Breda, inv. nr. 472, f. 196. 
17 ORA Breda, inv. nr. 473, f. 18. 
18 ORA Breda, inv. nr. 476, f. 11. 
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 belast met 2 Rgl 8 stuivers aan het manhuijs tot Breda opten Haeghdijck, 25 stuivers 
aan de kijnderen van wijlen Peter Cornelis Koecxs, 25 stuivers aan Petere wedue 
wijlen Peter Jan Adriaens en 10 stuivers aan de capelle van Merckendale. 

Cornelis en Gudule moeten nog wel 72 Rgl eens uitreiken aan hun broer Adriaen.19 
Gudule verkoopt de haar toekomende 
- gerechte helft van een huis en erve met al zijn toebehoren en het hofje daar aan 

liggende, op de Haeghdijck buijten Sint Mertensbrugge, naast Cornelis' ander huis en 
erf op de oostzijde en het huis en erve van wijlen Dingmans Boot weduwe en 
kinderen op de westzijde, achter komend aan de erve van het manhuijs opten 
Haeghdijck, belast met in totaal 5 Rgl 8 stuivers, (-8) 

onmiddellijk door aan haar broer en mede-eigenaar Cornelis, hoewel het transport pas 
zo'n zes jaar later op 30.11.1577 wordt vastgelegd in de Bredase vestboeken. Cornelis 
geeft in de bijgaande schepenschuldbrief te kennen Gudule 204 Kgl schuldig te zijn, met 
interest tegen de zestiende penning, te betalen op Lichtmisse 1581. Hij verbindt daarvoor 
het gehele huis.20 
Met de afbetaling van die schuld gaat het echter niet zo goed. Begin 1581 verkoopt 
Cornelis zijn twee huizen aan de Haagdijk aan Jacop Jacop Cotermans en Jan Jacop 
Kerstiaens namens de pachters van de grote watermolens te Breda. Door tijdig beslag te 
leggen weet Peter zijn vordering veilig te stellen. In het vestboek wordt aangetekend dat 
Peter Laureijs Lenaerts, na opwinning vanwege een schuld van 204 Kgl, in naam van 
Gudule Merten Willem Spierincx dochter zijn huijsfrou op 5.4.1581 
- een huijs ende erven opten Haeghdijck aende cleijn borg, als Jan Aert Ruijseners 

zone met zijn consorten als moleners geweest hebbende in handen hebben 
uit s heeren hant koopt. Na het beslag wordt de zaak blijkbaar alsnog onderling geregeld. 
Op 16.6.1581 transporteert Cornelis de twee huizen aan de eerder genoemde kopers en 
op 9.3.1583 laat Peter in de marge van de oorspronkelijke schuldbrief aantekenen dat de 
schuld is afgelost door Jacop Jacop Cotermans en zijn vrouw.21 
 
Op 6.12.1573 maken Gudule en haar tweede echtgenoot Peter Laureijs Lenaerts zone, 
backer, van Ghinneken geboren, hun testament op. Gudule zelf wordt aangeduid als 
buijtenpoorteres der stadt van Breda. 
Vastgesteld wordt dat Peter (nog) geen kinderen heeft; als hij overlijdt zijn zijn broers en 
zussen en hun kinderen zijn erfgenamen ab intestato. Gudule daarentegen heeft twee 
kinderen uit haar eerdere huwelijk met Jan Jans zone van Velthoven. 
Peter legt vast dat als hij als eerste komt te overlijden, Gudule de door hem ingebrachte 
roerende goederen en penningen mag behouden; wel moeten na haar overlijden haar 
erfgenamen ter compensatie 100 Kgl uitreiken aan zijn erfgenamen ab intestato. Verder 
mag Gudule zijn erfgoederen, renten en pachten in tochte behouden; na haar overlijden 
vallen deze goederen terug op zijn erfgenamen ab intestato. 
Gudule legt vast dat als zij als eerste komt te overlijden, Peter al zijn erfgoederen, renten 
en pachten in eigendom (terug)krijgt. Alle huisraad en lopende schulden zullen gelijke-
lijk worden gedeeld tussen Peter en haar kinderen. In dat verband wordt gememoreerd 
dat Gudule zich na het overlijden van Jan van Velthoven, bij gelegenheid van de 
scheiding en deling met haar twee kinderen, heeft verplicht om deze kinderen 200 Kgl te 
betalen "tot vutcoop van honne vaderlicke goeden". Daarvan kan bij haar dood 100 Kgl 
worden weggestreept; maar daar staat tegenover dat ook de kosten van onderhoud van de 
                                                           
19 ORA Breda, inv. nr. 477, f. 12. 
20 ORA Breda, inv. nr. 481, ff. 156-156v. 
21 Zie ORA Breda, inv. nr. 485, f. 82v, voor de opwinning met vest d.d. 10.4.1581, en f. 130 voor de 
verkoop en het transport door Cornelis. 
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twee kinderen, waartoe zij zich bij de scheiding en deling heeft verbonden, buiten 
beschouwing dienen te blijven. Mochten haar kinderen eerder komen te overlijden dan 
Peter, dan verkrijgt Peter al haar roerende goederen in eigendom. 
Verder verkrijgt Peter als langstlevende in tocht 
- haar huijs ende erve tot Breda inde Gasthuijsstrate omtrent ende tegens over de oude 

Gasthuijsbrugge, waarin Peter en zij samen wonen; (3) 
- de rente van 7 Kgl per jaar die zij ter quijtinge van 100 Kgl eens is heffende opt huijs 

ende erve genaemt de Wildeman tot Breda opten haeghdijck, en (ex 7) 
- de 13 Kgl per jaar ter quijtinge van 204 Kgl eens die zij heffende is op wijlen heurs 

vaders huijs ende erve tot Breda teijnden den haeghdijck opten Fellenoort buijten 
Sint Mertens brugge. (ex 8) 

Na zijn dood vervallen deze goederen aan haar kinderen of, mochten die overleden zijn, 
haar erfgenamen ab intestato. 
Tot slot is vermeldenswaard dat een van de getuigen Cornelis Ioris Andrieszone inwoner 
van Breda is.22 
 
Op 29.12.1586 koopt Peter Laureijs Lenaerts zone, ten behoeve van zijn vrouw, van de 
zoon en dochter van Jan Jacops van Weert 
- de cleijnsten wooningen ende erfken off pleijnken daeraen liggende, van de twee 

wooningen die de verkopers na de dood van hun ouders hebben verkregen, tot Breda 
omtrent d'oude Gasthuijspoort, neven Henrick Cornelis van Heusden busmaeckers 
wooninge ende erve, de grootste van de 2 huizen die onlangs is verkocht, op de 
zuidzijde, en Peter Laureijs Lenaerts zone of zijnre huijsfrou huijs ende erve opte 
noortzijde, achter oostwaerts comende aende nijeuwen wech neven deser stadt oude 
veste loopende. (+9) 

De koopsom van 250 Kgl wordt in twee termijnen voldaan.23 
 
Op 3.12.1587 koopt Peter Laureijs Lenaerts zone, ten behoeve van Gudule, van Joris 
Adriaen Janssen timmerman 
- een stuck hoofs en erfs, groot omtrent 20 roede, met zeker cleijn camerken of 

woonincxken achteraen des voorg. Joris huijs aldaer getimmert en aen des voorg. 
Peters hoff aldaer mette deure van de selve woninge comende, in de Doelstrate, 
grenzend aan 

  oost Cornelis Jacop Sijmon Betten zoons hoff ende erve (+10) 
  zuid voornoemde Doelstrate 
  west voornoemde Joris ander erve dwelck hij behoudt 
  noord zekeren sloot off rivierken alder liggende neven des Princen van Orangien 

erve 
 belast met de helft van 6 Kgl 6 stuivers erfchijns aan t cappittel tot Breda, en met 7 

stuivers 2 ort resp. 14 stuivers 2 ort erfchijns beide aan het Gasthuijs tot Breda opt 
Gasthuijseijnde.24 

 
Naast de genoemde aankopen die expliciet worden verricht ten behoeve van Gudule, 
pleegt Peter ook een aantal andere onroerend-goed-transacties. Aannemelijk is dat deze 
voor gemeenschappelijke rekening plaatsvinden. 
Zo koopt Peter Laureijs Lenaerts zone backer op 7.3.1576 van Adriaen Janssen van 
Herentals 
                                                           
22 Notarieel archief Breda, inv. nr. 6 (oud 1115), f. 89v. 
23 ORA Breda, inv. nr. 487, f. 309v. 
24 ORA Breda, inv. nr. 488, f. 178v. 
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- een hoffstadt ende erve met alle heure toebehoirte, houdende omtrent 16 of 17 roede 
in de Haechstrate, (+11) 

en verkoopt hij deze weer op 12.10.1587 aan Lenaert Cornelis zone van Erfrente.25 (-11) 
 
Op 13.12.1580 koopt Peter Laureijs Lenaerts zone backer voor een bedrag van 2300 Kgl 
van de kinderen van Michiel Mercelis zoons van der Avoirt 
- de stede huijsinge schuere koije hovinge ende erffenisse met heure toebehoorte ende 

metten erve daeraen leggende, houdende omtrent 6½ buijnder, genaemd Jans van 
Roij stede, de straetacker, de viertelsaet, het haverveldeken, het gruen stuck ende het 
biesvelt, tot Heuzenout aenden Draeijboom, grenzend aan (+12) 

  oost wijlen Anthonis Anthonis Meren zoons wedue ende erfgen. erve ende oock 
eensdeels oost en voorts 

  zuid s heeren strate 
  west wijlen Jan Anthonis Jan Danen zoons erfgen. erve 
  noord Cornelis Peter Wagemakers zoons erve 
- een stuck lants, groot omtrent 7/4 buijnder, geheijten den Hoogen acker, gelegen 

daer ontrent, grenzend aan (+13) 
  oost Jan Lambrecht Peters zoons erve 
  zuid s heeren strate 
  west en noord Merten Jacop Aerts zoons erve 
- een stuck beemden, groot omtrent 5/4 buijnder, geheijten t Hoolblock, gelegen daer 

ontrent, grenzend aan (+14) 
  oost zekere luijden tot Antwerpen woonende erve 
  zuid de molenvloet 
  west Jan Wouter Wagemaeckers zoons erve 
  noord wijlen Anthonis Anthonis Meren z wedue ende erfgen. erve 
- een stuck beemden, groot omtrent 1½ buijnder, geheijten den Bijster, gelegen daer 

ontrent, grenzend aan (+15) 
  oost Cornelis Peter Prierijns zoons erve 
  zuid de molenvloet 
  west wijlen Anthonis Anthonis Meren zoons wedue ende erfgen. 
  noord s heeren strate 
- een stuck weijden, groot omtrent 3/4 buijnder, gelegen achter de voorg. stede, 

grenzend aan 
  oost en west Aert Aerts zoons van de Corput erve (+16) 
  zuid de voorg. wijlen Anthonis Anthonis Meren z wedue ende erfgen. erve 
  noord Hubrecht Jan Reijen zoons erve, 
het geheel belast met een groot aantal chijnsen en renten, waaronder een van 3 veertelen 
rogge per jaar aan de huijsarmen tot Breda en een van 5 veertelen rogge aan Andries Jan 
Cheeuws zone.26 
 
Op 14.3.1581 verkoopt hij hiervan weer voor 420 Kgl aan Cornelis Peter Willems 
- een stuck lants, geheijten den Hoogen acker, groot omtrent 7/4 bunder, tot Heuzen-

hout opt Hoogheijnde onder Ginneken, (-13) 
en voor 336 Kgl aan Anthonis Jan Anthonisz 
- een stuck beemden, geheijten den bijster, groot omtrent 1½ bunder, tot Heuzenhout 

opt Hoogheijnde onder Ginneken.27 (-15) 
                                                           
25 Zie voor de aan- en verkoop resp. ORA Breda, inv. nr. 480, f. 44, en inv. nr. 488, f. 159v. Aanvullende 
informatie is te vinden bij een eerder transport van hetzelfde pand in inv. nr. 465, f. 164, 3.12.1560. 
26 ORA Breda, inv. nr. 685, vestboek Ginneken en Bavel, f. 77v. 
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Verschillende transacties werpen licht op Peter's familiebanden. Op 27.2.1587 koopt hij 
van de kinderen van Anthonis Cornelis Henricx zoons de Haen 
- de rechte helft scheijdinge vanden stuck beemden houdende omtrent 1 buijnder, ut in 

littris transfixis van 9.8.1457 en 5.11.1516, waarvan de wederhelft reeds toebehoort 
aan Peter, als zijnde hem toegekomen van zijn moeder Cornelie Peter Claes 
dochter.28  (+17) 

Genoemde Anthonis is een zoon van Cornelis Henricx zoons de Haen en Cornelie Peter 
Claes dochter van de Corput en daarmee een halfbroer van moederszijde van Peter. 
Op 14.12.1588 wikkelt Peter een kwestie af met zijn broer Jan Laureijs. Hij heeft al 
diens goederen onder Ginneken opgewonnen en koopt deze nu vuijt s heeren hant. Het 
paert ende kijntsgedeelte in een stede ende erffenisse, houdende te samen omtrent 4 
buijnder, opte Raken bij Coudelaer gelegen, aenbestorven van Cornelis Henrics de Haen, 
verkoopt hij voor 300 Kgl door aan Cornelis Cornelisz de Haen, een andere halfbroer.29 
Op 28.5.1591 wordt Peter samen met de kinderen van wijlen Lenaert Laureijssen zijn 
broer gevest in 
- de stede, huijsinge, hovinge ende erffenisse met heure toebehoorte, mitsgaders oock 

een beempt genaempt den Chaemschen beemt, ende voirts alle de andere goederen 
die door wijlen Cornelis Cornelis Henricx de soon onder Ginneken zijn achtergela-
ten,    (+18) 

die hij heeft opgewonnen vanwege een openstaande som van 300 Kgl en uit s heeren 
hant heeft gekocht.30 
Laatstgenoemde transacties lijken een uitvloeisel van erfeniskwesties binnen Peters 
familie en zijn vermoedelijk geheel voor zijn rekening. 
 
Op 22.3.1589 verklaart Lenaert Marten Willem Spierincx zone backer dat hij 650 Kgl 
schuldig is aan Peter en Gudule. Hij verbindt daarvoor twee stukken grond achter de 
lazarije buiten de Gasthuijseijntsche poort.31 In 1593 verkoopt Dingna Adriaens van 
Bael dochter, de weduwe van wijlen Lenaert Marten Willem Spierincx zoon, de 
bedoelde percelen aan Peter Aert Peter Goris zone; van de daaruit voortvloeiende 
schepenschuldbrief draagt ze ter voldoening van de eerdere schuld een vordering van 
500 Kgl over aan Peter. Jan van Velthoven meldt op 11.4.1600 uit naam en vanwege zijn 
moeder Gudule Marten Willem Spierincx dochter, weduwe lestmael van wijlen Peeter 
Laureijs Lenaerts zoon, dat het bedrag van 500 Kgl is voldaan.32 
 
Op 8.5.1595 verkopen Gudule, wettige huisvrouw van Peter Laureijs Lenaerts, geassis-
teerd met haar broer Willem mits d'absentie van haar voornoemde man, en de andere 
erfgenamen van Anneke Cornelis Mathijs dochter weduwe van wijlen Henrick Goris 
Dyrven zone, een rente van 6 Kgl op een huis en erf op de Haagdijk tegenover de 
Markendaelsche kerck aan Adriaen Marten Willem Spierings zone bakker.33 
  

                                                                                                                                                                      
27 ORA Breda, inv. nr. 685, vestboek Ginneken en Bavel, ff. 99 en 99v. 
28 ORA Breda, inv. nr. 488, f. 43. 
29 ORA Breda, inv. nr. 685, vestboek Ginneken en Bavel, ff. 225v, 226, 226v en 228v. 
30 ORA Breda, inv. nr. 686, vestboek Ginneken en Bavel, f. 9v. 
31 ORA Breda, inv. nr. 490, f. 32v. 
32 ORA Breda, inv. nr. 494, f. 6. Zie ook ORA Breda, inv. nr. 495, f. 143 en inv. nr. 496, f. 119 voor 
aankoop d.d. 15.7.1594 en 5.7.1595 en aflossing d.d. 23.6.1609 van een rente van 26 Kgl. 
33 ORA Breda, inv. nr. 496, f. 88. 
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Op 16.7.1597 koopt Gudule Marten Willem Spierincx dochter, weduwe wijlen Peeter 
Laureijs Lenaerts, een erfchijns van 3 Kgl van Geertruijdt Jan Adriaens van Utrecht 
dochter.34 
 
Op 10.2.1604 verkoopt Cornelis Joris Adriaenssone in naam van Gudule Marten 
Adriaen Spierings dochter, weduwe lestmael van Peter Laureijssen, aan Agatha Cornelis 
Betten dochter 
- een stuk hoffs en erffs met zeker cleijn huijsken oft wooninge achter Godert Corn. 

van Sassen huijs en erve in de Doelstrate in Breda, grenzend aan (-10) 
  oost mijns genedichs heeren des Princen van Orangien erve 
  zuid des voornoemde Agatha cooperesse erve, heur van te voren toebehorende 
  west Doelstrate 
  noord Godert Corn. van Sassen erfgen. hoff en erve, 
 belast met de helft van 6 Kgl 6 stuiver aan het cappittel tot Breda en met 7 stuiver 2 

oort en 14 stuiver 2 oort erfchijns beide aan het Gasthuijs tot Breda.35 
 
Op 5.4.1605 koopt Gudule van Cathelijn Anthonis Meren dochter 
- een stuck weijden, groot omtrent ½ bunder, onder Ginneken tot Heusenhout aenden 

Dreijboom, grenzend aan (+19) 
  oost Gudule coopersse ander erve heur van te vooren toebehoorende 
  zuid en noord Aert vanden Corputs erffgenamen erve 
  west heer Peeters de Hooch erffgenamen erve. 
Cornelis Joris Adriaens zone is in naam van Gudule aanwezig bij de vest.36 
 
Op 5.8.1605 koopt Gudule van Geertruyt Jan Symonsse van Bavel dochter twee renten 
van 10 Rgl 6 stuiver en 3 Rgl erfchijns. Cornelis Ioris Adriaenssone draagt in naam van 
Gudule zorg voor de vest. Op 15.1.1624 laat Jan Cornelis Iorissone laeckencooper in de 
marge van de vest weten dat de twee renten "hem van Gudule sijne oude moeder 
toegecomen en aenbestorven soo hij seijde" zijn afgelost.37 
 
Gudule overlijdt eind 1605/begin 1606. Uit andere bron38 is bekend dat Gudule op 
10.1.1605 een testament heeft opgemaakt voor mr. Melis Ianssen, openbaar notaris te 
Breda. Helaas heb ik dat testament zelf niet terug kunnen vinden; van de genoemde 
notaris zijn nagenoeg geen stukken bewaard gebleven. Voorts zou Gudule op 27.1.1605 
een bepaling "tot seclusie van de heren weesmeesters" hebben toegevoegd. Met een 
dergelijke bepaling wordt vastgelegd dat de plaatselijke Weeskamer zich dient te 
onthouden van bemoeienis met de zorg over en het beheer van de nalatenschap ten 
behoeve van de minderjarige erfgenamen. Krachtens Gudule's testament wordt haar 
broer, Marten Marten Spierinckx d'oude, benoemd tot executeur. 
 
Op 17.3.1606 leent Marten Marten Spierings als executeur van testament ten behoeve 
van de erfgenamen van Gudule Marten Spierings dochter 214 Kgl uit aan Cornelis 
                                                           
34 ORA Breda, inv. nr. 498, f. 72. 
35 ORA Breda, inv. nr. 503, f. 24v. 
36 ORA Breda, inv. nr. 687, vestboek Ginneken en Bavel, f. 13. 
37 ORA Breda, inv. nr. 504, f. 117. Zie in dezelfde zin ORA Breda, inv. nr. 504, f. 62 (Gudule leent op 
22.3.1605 225 Kgl uit, afgelost aan Marten Marten Spierings als curateur op 23.5.1616) en f. 84v (Gudule 
leent op 19.4.1605 215 Kgl uit, voldaan aan Marten Marten Spierings op 7.4.1608 als executeur van de 
testamente van Gudule zijn zuster). 
38 Vgl. GAB, Weeskamerarchief I 516, Staat en inventaris van Jan Janssen van Velthoven en Maeijken 
Mathijs Wouters dochter zijn huisvrouw. 
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Pauwels Wouterssone en Jan Peeter Cornelissen beiden wonend onder Ginneken. Op 
25.3.1608 verklaart Marten dat de schuld is afgelost.39 
 
Nadat Cornelis Joris Adriaenssone eerder op 28.1.1602 de ene helft heeft gekocht, koopt 
hij op 2.9.1606 de andere helft van een huis en erf met toebehoren in de Eijntpoortstraete 
te Breda, genaamd de Biertonne. Voor 250 Kgl, de helft van de koopsom, wordt een 
schepenschuldbrief opgemaakt. Deze schuldbrief wordt op 21.12.1606 voor notaris 
Adriaen Dyrven te Breda overgenomen door Marten Marten Spierings als executeur van 
testament van Gudule Marten Spierings dochter. Op 3.1.1608 laat Marten aantekenen dat 
Cornelis Joris Adriaenssen aan zijn verplichtingen heeft voldaan.40 
 
Op 26.1.1609 koopt Marten Marten Spierings zone, als curateur van sterfhuise van zijn 
zuster Gudule, van de erfgenamen van wijlen Henrick van der Hagen 
- een stuk beemd, groot omtrent 5/4 bunder, genaamd Roeltkens velt, gelegen achter 

Emelenberge onder de vierschaar van Breda, grenzend aan (+20) 
  oost Laureijs van Asten erfgen. erve 
  zuid de Merck 
  west en noord Heijmerick Adriaen Heijmerickx erfgen. erve 
 belast met 21 stuiver 1 oort 2 oortstuiver erfchijns aan de rector van St. Jacops altaar 

in de cappelle van St. Joos opt Ginnekenseijnde te Breda. 
De bijbehorende schepenschuldbrief wordt doorgehaald op 27.10.1609, omdat de koper 
het ter zake van de koop nog resterende bedrag van 290 Kgl heeft voldaan.41 
 
Op 3.2.1609 koopt Marten Marten Spierincx zone, ten behoeve van de erfgenamen van 
wijlen Gudule Marten Spierincx, van Henrick wijlen Henricx van der Hagen zone 
- een stuk beemd met de riethil daartoe behorende, groot samen omtrent 2½ bunder, 

genaamd de Crauwelaer, leen zijnde zoo men verstaat onder Gageldonck, achter 
Emelenberge onder de vierschaar van Breda, grenzend aan (+21) 

  oost Jan Symonsse van Bavel erfgen. erve 
  zuid zekere hil aldaar, genaamd Meijershil 
  west de Marck 
  noord de erfgen. van voornoemde Goedule ander erve op 26.1.1609 gekocht van 

de erfgen. van Henrick van der Hagen. 
Marten betaalt de helft contant en laat voor de andere helft ad 440 Kgl een 
schepenschuldbrief opmaken. De crediteur verklaart op 27.10.1609 dat de 440 Kgl zijn 
voldaan.42 
 
Op 30.6.1609 leent Marten ten behoeve van Gudule's erfgenamen 250 Kgl uit aan 
Henrick Laureijs van Asten e.a. te Alphen, tegen 7% interest, en op 17.7.1609 nog eens 
100 Kgl aan Cornelis Laureijs van Asten te Alphen. Op 10.3.1615 laat Marten 
aantekenen dat de geleende bedragen en de interest zijn voldaan (vgl. het transport op 
7.3.1615 van een stuk beemd hieronder).43 
 
                                                           
39 ORA Breda, inv. nr. 505, f. 48v. Zie in dezelfde zin ORA Breda, inv. nr. 506, f. 32 (de erfgenamen van 
Gudule Marten Willem Spierings dochter lenen op 1.3.1607 108 Kgl uit, afgelost op 18.2.1612) en inv. nr. 
507, f. 94 (Merten Merten Spierincx, als voight en ten behoeve van de weeskinderen of erfgenamen van 
wijlen Gudule Merten Spierincx zijn zuster was, leent op 2.10.1608 214 Kgl uit, afgelost op 21.9.1611). 
40 ORA Breda, inv. nr. 505, f. 136. Zie voor de aankoop van de eerste helft inv. nr. 501, f. 12. 
41 ORA Breda, inv. nr. 508, ff. 23-23v. 
42 ORA Breda, inv. nr. 508, ff. 29-30. 
43 ORA Breda, inv. nr. 508, f. 114v en f. 120v. 
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Het testament van Gudule omvatte naar verluidt een legaat aan de "Taeffele s heijligs 
geests alhier binnen Breda". Deze Heilige Geesttafel is een kerkelijke instelling ten 
behoeve van de armenzorg. Het legaat wordt door Marten voldaan op 12.1.1612 via 
overdracht van een erfchijns van 3 Rgl, begrepen in een Bredase schepenbrief van 
16.7.1597 (zie boven).44 
 
Op 23.12.1612 koopt Marten Marten Spierincx zone van de erfgenamen van Anneken 
Lambrecht Reijnen dochter ten behoeve van Gudule's erfgenamen 
- twee stukken weijde, groot omtrent 1½ bunder, neven malcander aenden Heusen-

houtse acker tot Ghinneken, grenzend aan (+22) 
  oost Cornelis Ioris Adriaenssen met meer anderen 
  zuid Gudule Marten Willem Spierincx zoons dochter wed. wijlen Peeter 

Laureijssen erve 
  west Aerts de Hooge erfgen. erve 
  noord Jan Joos Geerijtssen erfgen. erve 
 belast met een zester rogs per jaar den heere van Chantra. 
De koper betaalt de helft contant; de andere helft ad 267 Kgl 10 stuiver blijkt voldaan op 
27.11.1613.45 
 
Op 14.1.1614 kopen de erfgenamen van Godela Marten Willem Spierincx voor 529 Kgl 
van Adriaen Adriaen Marten Willem Spierincx sone 
- een stuck beemden, groot omtrent 4 gemeten, genaemt Heuffkens maije, gelegen 

onder de Hage in Halle.46 (+23) 
 
Op 7.3.1615 koopt Marten Marten Spierinckx zone d'oude als curateur van de sterfhuise 
van Gudule Marten Spierinckx dochter zijn zuster van Henrick van Asten e.a. te Alphen 
om een somme van geld die hen vol en al betaald is 
- een stuk beemd, groot omtrent 1½ bunder, buiten het Gasthuyseynde omtrente zijne 

furst: Gen: Warande, grenzend aan (+24) 
  oost sijne furst: Gen: erve 
  zuid Jan Peeters van Ghilse erve 
  west Francois Bruijnings oft zijn huisvrouwe erve 
  noord Mechtelt Henrickx de Bie dochters erve.47 
 
Uit andere bron48 is bekend dat de rekening van de nalatenschap van Gudule kort voor 
22.3.1619 zou zijn gedaan en gepasseerd voor notaris mr. Melis Ianssen. Helaas is deze 
rekening, evenals de meeste andere stukken van de genoemde notaris, niet bewaard 
gebleven. Het gevolg is dat over de verdeling van de nalatenschap geen directe gegevens 
voorhanden zijn. 
Zeker is dat haar kleinzoon Jan van Velthoven (zie onder V) 1/3 deel van de nagelaten 
goederen krijgt. Dit zou erop kunnen duiden dat Gudule nog twee andere kinderen heeft 
gehad. Gudule heeft bij haar eerste echtgenoot Jan van Velthoven twee nagelaten 
kinderen gehad, te weten Marike en Jan. Genoemde Marike is getrouwd geweest met 
Cornelis Ioris Adriaenssone, lakenkoper te Breda, die bij de transacties van 10.2.1604, 
5.4.1605 en 5.8.1605 optreedt als Gudule's vertrouwensman. Marike is voor 1605 

                                                           
44 ORA Breda, inv. nr. 511, f. 9. 
45 ORA Breda, inv. nr. 688, vestboek Ginneken en Bavel. 
46 ORA Breda, inv. nr. 720, vestboek Princenhage, f. 36. 
47 ORA Breda, inv. nr. 514, f. 30v. 
48 GAB, Weeskamerarchief I 516, de vierde staat en inventaris. 
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overleden, maar laat enkele kinderen na, die mede-erfgenaam zijn. Verder laat Gudule's 
zoon Jan, die in 1603 is overleden, een kind na, de eerder genoemde kleinzoon Jan. Het 
eventuele derde kind van Gudule zou dan verwekt moeten zijn door Peter Laureijs 
Lenaerts. 
Gegeven dat van zo'n derde kind geen spoor is te vinden, ben ik geneigd om een andere 
hypothese aan te houden, inhoudende dat er slechts twee kinderen zijn geweest. Op het 
moment dat Gudule in 1605 haar testament opmaakt, zijn de twee kinderen Marike en 
Jan reeds overleden. Gudule heeft dus alleen kleinkinderen, te weten minstens drie van 
haar dochter, nl. Jan, Mathijs en Cathalijn, en een van haar zoon. Die kleinkinderen 
wonen bovendien, als ik het goed zie, in een en hetzelfde gezin, omdat Cornelis Ioris 
Adriaenssone voogd is van Jan van Velthoven. Volgens de gewone regels van het 
erfrecht zou Jan van Velthoven de ene helft van haar erfenis hebben gekregen en de drie 
andere kleinkinderen samen de andere helft, ofwel elk 1/6. Wanneer ze allemaal in de 
ogen van de grootmoeder een min of meer gelijke positie hebben ingenomen, zou ik me 
heel goed kunnen voorstellen dat zij in haar testament de verhoudingen wat recht heeft 
proberen te trekken. Een verhouding waarin Jan van Velthoven 1/3 krijgt en de anderen 
2/3 moeten delen ziet er dan heel wat rechtvaardiger uit. 
 
Wanneer ik tot de verdeling van de nalatenschap kom, ben ik geneigd om allereerst te 
veronderstellen dat de percelen die van de kant van Peters familie zijn gekomen, ook 
weer naar die kant teruggaan. (-17/18) 
Duidelijk is dat het woonhuis van Gudule op de kop van de huidige Veemarktstraat, 
omschreven als 
- t huijs ende erve met sijn toebehoorte ende mette wooninge daeraen off neven 

staende, aende Gasthuijseijntsche brugge binnen Breda, grenzend aan (-3/9) 
  oost de wech loopende neven deser stadts van Breda oude veste 
  zuid Peeter Sebastiaenssen der schoenmakers erffgen. huijs ende erve genaemt 

de Engel 
  west en noord de strate aldaer, 
 belast met 5 stuivers 2 ort 2 penn erffchijns der taeffele s heijlichs geests tot Breda, 
op 15.6.1626 door Cathelijn Cornelis Ioris Adriaens dochter, met haar man Sebastiaen 
Ian Michielssen vander Avoirt, wordt verkocht aan Jean Jacques Humet sone backer. Bij 
deze verkoop wordt aangetekend wordt dat het huis Cathelijn van Gudule Marten 
Spierincx dochter haere oude moeder was toegecomen ende tegens heure mede erffgen. 
aengedeelt is.49 
Verder heb ik enkele boedelscheidingen gevonden van kinderen van Cornelis Ioris 
Adriaenssone, waarin een deel van Gudule's onroerend goed is terug te vinden, te weten 
- twee parcheelen erven nevens malcanderen gelegen onder dese vierschare van Breda 

achter den Emelenberch, het eerste omtrent 5/4 buijnder hooijlants ofte beemden 
genaemt Roeltkens lant, (-20) 

 en het tweede 4 buijnder hoijlants daeraengelegen, daer onder 2½ buijnder leen is 
onder den leenhove van Gageldonck, (-21/24) 

- een stuck beemden groot omtrent 4 gemeten, genaemt Heuffkens maije, gelegen 
onder de Hage in Halle, (-23) 

die uiteindelijk toevallen aan Joffr. Godela vander Avoirt, kleindochter van Cornelis.50 
 
                                                           
49 ORA Breda, inv. nr. 524, f. 63. 
50 ORA Breda, inv. nr. 539, f. 112v, 8.9.1668, erfenis van Joff. Cathalijn Cornelis Jorissen, weduwe van 
Sr. Sebastiaen van der Avoirt. Op f. 115 blijkt dat Sr. Jan Cornelis Joris reeds voor 1663 is overleden. 
Dezelfde bron, f. 247, 6.9.1669, geeft de erfenis van Mathijs Cornelis Joris.  
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Dan resteren de percelen onder Heusdenhout. Er zijn verschillende goede redenen om 
aan te nemen dat deze, geheel of gedeeltelijk, toevallen aan Jan van Velthoven. Om te 
beginnen gaat volgens de rekening van de rentmeester der armen te Breda de rentelast 
van 3 veertelen rogge op de stede onder Heusdenhout op enig moment over op Jan van 
Velthoven; ook lost hij de erfpacht van 5 veertelen rogge op dezelfde stede in 1635 af 
aan een erfgename van Andries Jan Cheeuws.51 Wanneer Jan van Velthoven in 1632 zelf 
begint met de aankoop van gronden onder Heusdenhout (zie onder V), blijken deze te 
grenzen aan "den voornoemde Jannen cooperen andere erve hem van te vooren 
toebehoorende". 
Verder blijkt uit het cijnsboek van Ginneken van 1634 dat 
- omtrent 5 buijnder landt ende weijde metten huijsingen schuere kooije etc daerop 

staende, gelegen tot Heusenhout, grenzend aan 
  oost en zuid s heeren straete 
  west Claes Corn. Joosten, Cornelis Peeter Neel Cnapen, de heusenhoutsche 

boskens en meer andere 
  noord Bastiaen Jan Willemssen, Claes van Blijenbeeck en Claes Corn. Joossen 

erven 
- 4½ roeden inslaechs tot Heusenhout aen de schuere ende voor sijn deure, grenzend 

aan 
  oost en zuid s heeren straete 
  west sijns selffs erve 
  noord Claes Corn. Joossen van Couwelaer 
op naam van de erffgenamen Goedella Merten Spierincx stonden, voordat ze eigendom 
zijn geworden van Jan Janssen van Velthoven. Volgens genoemd cijnsboek omvat zijn 
bezit verder 
- ½ buijnder erffs tot Heusenhout aende strate, grenzend aan 
  oost s heeren straete 
  zuid en west zijn selffs erve 
  noord Wouter Adriaen Buijs 
- ½ bunder weijden ofte driesch tot Heusenhout in d'acker aen d'ypelaerstraete, 

grenzend aan 
  west Marck Peeter Snijders 
  en voorts zijn selffs erve, 
die vroeger op naam van Corn. Anthonis Meeren hebben gestaan.52 Bij de eerste twee 
vermeldingen gaat het om (delen van) de aankopen onder 12, 14 en 16, bij de laatste 
twee om (delen van) de aankopen onder 19 en 22.53 (-12/14/16/19/22) 
 

                                                           
51 Zie enerzijds GAB, Archief Aalmoezenierskamer, inv. nrs. 35, 36, 37 en 38, resp. f. 149v, 227v, 163 
en 237, en anderzijds onder V. 
52 RANB, Archief rentmeesters Prins Frederik, inv. nr. 118, Chijnsboek Ginneken 1634-1698, f. 10. 
53 Zo blijkt onder V uit diverse vermeldingen, waaronder het aflossen van de erfpacht van 5 veertelen 
rogge aan een erfgename van Andries Jan Cheeuws in 1635. 


