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 JAN JANSZOON VAN VELTHOVEN, zoon van Jan Dyrcxs (zie I), overl. 1552-
1557, 

 
 tr. 
 
 PETERE MERTEN HUBRECHTSDOCHTER VAN DER MOLEN, weduwe van 

Jacop Willemszoon van Bergheyck. 
 
 Kinderen, voor zover bekend: 
 1. Jan, volgt III 
 2. Kathelijn, 
   tr. 
   Jacop Jacops zoons Schippers 
 3. Heijlwich, 
   tr. 
   Jan Merten Adriaens zone Schilder 
 4. Margriete. 
 
 
Vanaf ca. 1520 is in Breda een beeldsnijder Jan van Velthoven werkzaam.1 Deze woont 
op de Haagdijk, een in die tijd nogal roerig gedeelte van de stad. Die eigenschap lijkt ook 
de man zelf te hebben aangekleefd. In 1522 vordert hij voor de door schepenen van 
Breda gevormde rechtbank 200 Rijnsgulden2 van Jan van Lyndonck, aangezien hem 
door diens toedoen met een riek een oog is uitgestoken. Maar de verweerder vertelt een 
ander verhaal. Jan van Velthoven was hem voor zijn huis komen uitschelden en met een 
mes bedreigen; daarbij had zijn vrouw Kathelijne, die bezig was om met een riek het 
bovenraam te sluiten, deze per ongeluk naar beneden laten vallen met het genoemde 
onaangename gevolg. De schepenen kunnen blijkbaar met verweerders verhaal 
instemmen; zij wijzen op 18.9.1522 de vordering van 200 Rgl af, maar laten hem wel de 
dokters- en de proceskosten betalen.3 
Daarmee is de kous echter niet af. Jan van Velthoven de beeldsnijder krijgt namelijk op 
17.10.1522 een forse straf opgelegd "ter saicken vanden dreijgelijcke woorden die hij op 
schepenen gesproken heeft". Minachting van het gerecht, dat kan niet door de beugel. 
Hij moet verschijnen "opten stadthuijs in een gebannen vijerschaere hebbende op zijn 
handt eene wassche keersse van twee ponden ende zal bidden verghiffenisse", waarna hij 
zal "voirtgaen tot inder kercken met hem draghende de voerscreven wassche keersse voir 
theijlich sacrement". Nadat Jan op zijn knieën om vergiffenis heeft gevraagd "seggende 
dat hij die woorden onverdacht sprak ende noeijt op heur gedacht en heeft ijet quaets te 
doen", en heeft gezworen om het nooit meer te doen, moet hij twee borgen stellen van 
                                                           
1 Veel van de gegevens over Jan van Velthoven de beeldsnijder heb ik gevonden dankzij de 
verwijzingen in: prof. mr. F.F.X. Cerutti, Gegevens over Bredase kunst en kunstenaars in de 16e eeuw (II), 
De Oranjeboom, jg. XIV, 1961, pp. 17-45. Zie ook de artikelen van A.J. Weyns over het retabel van Sint 
Quirijns in: Loenhout. Informatieblad van de gemeente Loenhout, 1975 nr. 6 en 1976 nrs. 1 en 2. 
2 In deze tijd wordt er nog met verschillende munten en muntstelsels gewerkt. Zie bijv. A. van der Veen 
en R. Wols (red.), Lezen in Brabantse bronnen. Begrippenapparaat bij Brabants oud-schrift, BRG-
publikatie, 's-Hertogenbosch, 2e herziene druk, 1989. De Karolusgulden is de voorloper van onze gulden; 
hij bestaat uit 20 stuiver van 4 oorden elk. Daarnaast wordt ook nog veel gerekend met de Rijnsgulden, die 
eveneens bestaat uit 20 stuiver. 
3 ORA Breda, inv. nr. 83, ff. 49v-50. Enkele maanden later wordt in een aparte zaak, die aanhangig is 
gemaakt door de stadthouder vande scoutet van Breda, Kathelijne Jans van Lijndoncx huijsvrou 
vrijgesproken van schuld aan het ongeval. Vgl. ORA Breda, inv. nr. 83, f. 64, uitspraak 1.4.1523. 
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binnen de stad Breda die 100 gouden guldens moeten neertellen als hij zich nog eens 
vergaloppeert. Joseph de Wilde en zijn zoon stellen zich borg voor Jan, waarna "Jan 
Dyrcxs van Velthoven de vader vande misdadigen te Velthoven wonende ende Lucas 
Gerijts Jongen zoon tot Eersel wonende de zwager van Jan Dyrcxs" van hun kant 
beloven de twee borgen "scadeloos en costeloos" te zullen houden. Ten slotte moet Jan 
16 Rgl betalen voor "een cleet dwelcmen opter stadthuijs hangen zal int welc geborduert 
zal staen Dit heeft gegeven ... ter saecken dat hij schepenen inden vijerschare opt 
stadthuijs onrechts wille gedreijcht hadde".4 
Op hun beurt schijnen de vier broers van Jan van Lijndonck op de kermis van 
Oosterhout Jan van Velthoven opgezocht en bedreigd te hebben. Schepenen laten op 27 
augustus 1522 aan Jan van Lijndonck en zijn broers weten dat ze Jan van Velthoven en 
zijn borgen en vrienden met rust moeten laten.5 
 
Naar de redenen waarom Jan Janszoon van Velthoven naar Breda trekt, kan ik slechts 
gissen. In dat verband kan hoogstens worden opgemerkt dat Breda rond 1500, eerst 
onder graaf Engelbrecht II van Nassau (1475-1504) en daarna onder Hendrik III (1504-
1538), een geweldige groei en bloei doormaakt. Het is in deze tijd dat de Grote Kerk 
wordt afgebouwd, dat het Kasteel zijn huidige vorm krijgt, en dat er plannen worden 
gemaakt voor een flinke stadsuitbreiding, een nieuwe omwalling en het neerhalen van de 
ommuring van de oude binnenstad. Kortom, voor kundige ambachtslieden is er 
ongetwijfeld veel te doen. 
 
In 1523 treffen we Jan aan in de vestboeken van Breda, waarin de schepenen officieel 
aantekening houden van de overdracht van onroerend goed, van het aangaan en aflossen 
van leningen, en wat dies meer zij. Hij blijkt dan getrouwd te zijn met Petere Merten 
Hubrechtsdochtere van der Molen, weduwe van Jacop Willemszoon van Bergheyck. Uit 
haar eerdere huwelijk heeft Petere een dochter Jakopske. In de scheiding en deling tegen 
de voight en toesiender van deze Jacopske Jacops van Bergheijck is Petere bedeeld op 
- "een huijs ende erve tot Breda opt Ghinnekenseijnde mette helft van de acht huijsken 

dair acht staende". (+1) 
Dit huis met toebehoren wordt op 29.4.1523 door Jan en Petere verkocht aan Merten 
Merten Cornelis zone de timerman.6 (-1) 
 
Op 8.2.1525 koopt Jan Jans van Velthoven den beeldsnijder van Laureijs Roelofs sone 
- een huis, dat belast zou zijn met 3 Rgl 10 stuivers erfchijns, maar waarvan volgens 

de verkoper 26 stuivers zijn afgelost.7 (+2) 
Niet lang daarna daagt Jan de verkoper Laureijs Ruelens voor het gerecht, omdat er 
problemen zijn met de lasten die op het huis blijken te drukken. Op 1.10.1526 spreekt 
het gerecht uit dat de verkoper alsnog alle cijnsen voor zijn rekening dient te nemen die 
voorafgaande aan de verkoop verschenen zijn, en dat hij ook de door hem genoemde 26 
stuivers dient af te lossen als hij dat nog niet gedaan heeft. De koper is echter 
aansprakelijk voor de twee erfchijnsen aan Roelof Willem Joossen die alsnog boven tafel 
zijn gekomen, zolang die kunnen worden afgelost tegen de 16e penning.8 
Op 22.5.1528 verkopen Jan van Velthoven de beeldsnijder en Petere Merten 
Hubrechtsdochter zijn huijsfrou een erfchijns van 2 Rgl per jaar aan heer Reyner Elyas 
                                                           
4 ORA Breda, inv. nr. 83, ff. 50v-51. 
5 ORA Breda, inv. nr. 83, f. 51. 
6 ORA Breda, inv. nr. 429, f. 169. 
7 ORA Breda, inv. nr. 431, f. 21v. 
8 ORA Breda, inv. nr. 83, f. 159. 
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zone priester uit en op hun huis en erve "met sijnre tochte en den hove dair acht aen 
liggende tot Breda opten haeghdijck, neven Jan van Oss huijs en erve opte oostzijde en 
Laureijs Ruelens huijs en erve opte westzijde, streckende acht wairt aende Marck". Het 
huis is overigens belast met 8 Rgl en 16 of 17 stuivers erfchijns per jaar.9 
 
Doordat Jan op de Haagdijk woont, buiten de oude stadsmuren, ontsnapt zijn huis in 
1534 aan de grote brand die vrijwel de gehele binnenstad - met uitzondering van de 
Grote Kerk - in de as legt. 
Wanneer in of kort na 1536 die ommuring wordt neergehaald, komen de drie buurten die 
tot dan toe buiten de stad lagen, te weten de Haagdijk, het Ginnekenseinde (de 
tegenwoordige Ginnekenstraat) en het Gasthuiseinde (de tegenwoordige Boschstraat), 
binnen de nieuwe en aanzienlijk ruimere stadswallen te liggen. 
 
Op Sinte Katarinadag 1538, in 1539 en op 3.8.1545 krijgt meester Jan van Velthoven, 
"beeltsnijder woenende tot Breda", verschillende opdrachten uit Loenhout. De 
lakenkoopman Peeter Verwilt bestelt een kruisbeeld en beelden van Maria en Sint Jan; 
van Marcus Luycx, schout en hoofdman van de gilde van Sint Joris, krijgt hij opdracht 
om een beeld van Sint Joris met de draak te maken; en voor schout, schepenen en 
heiliggeestmeesters van de heerlijkheid Loenhout maakt hij een retabel gewijd aan de 
martelingen van Sint Quirijn. Laatstgenoemd altaarstuk is, met uitzondering van het 
onderste gedeelte en de deuren, bewaard gebleven en nog steeds te bewonderen in de 
kerk van Loenhout.10 
 
Volgens Jac. van Hooydonk, die uitgebreid studie heeft gemaakt van de geschiedenis 
van Breda onder graaf Hendrik III in de eerste decennia van de zestiende eeuw, is het 
"alleszins gerechtvaardigd" om ook het houten hekwerk langs de Prinsenkapel in de 
Grote Kerk van Breda toe te schrijven aan Jan van Velthoven.11 Hij baseert deze claim 
op het feit dat Jan volgens de kerkrekeningen van de Grote Kerk in 1538 22 stuivers 
krijgt uitgereikt "van dachhuere van dat hij aen die ertker ghewrocht heft". Volgens de 
reconstructie van Van Hooydonk zou het daarbij alleen maar om het hek van de 
Prinsenkapel kunnen gaan, aangezien de rest al gereed was. In het boekwerk van Gerard 
van Wezel over de Grote Kerk wordt deze toeschrijving echter sterk in twijfel 
getrokken.12 Ten eerste was de kapel privédomein, zodat het onwaarschijnlijk is dat het 
hek door de kerk bekostigd zou zijn. Bovendien is, kunsthistorisch gezien, het snijwerk 
van het hek van veel hogere kwaliteit dan het renaissancesnijwerk van het retabel voor 
St. Quirinus in Loenhout. 
 
Jan van Velthoven komt ook anderszins nog verschillende malen voor in de 
kerkrekeningen van de Grote Kerk. In 1537 krijgt hij 6 stuivers "vand te Deu te 
singhen". Verder krijgt hij vanaf 1538 jaarlijks een rente uitgekeerd van 8 Rgl. Dat is een 

                                                           
9 ORA Breda, inv. nr. 433, f. 64v. 
10 Zie de artikelen van A.J. Weyns over het retabel van Sint Quirijns in: Loenhout. Informatieblad van de 
gemeente Loenhout, 1975 nr. 6 en 1976 nrs. 1 en 2. Daarin wordt verwezen naar RA Antwerpen, GA 
Loenhout, akten judicieel nr. 1176 en 1177. Zie over het retabel ook, verluchtigd met foto's, hoofdstuk 5 
van J. Cuyvers, Landelijk Loenhout. Bijdragen tot de geschiedenis van Loenhout, uitgave t.g.v. het 100-
jarig bestaan van het Landelijk Gilde van Loenhout, 1995.  
11 Drs. Jac. H. van Hooydonk, Graaf Hendrik III van Nassau-Breda en zijn stad 1504-1538, 
Publikatiereeks Gemeentearchief Breda, Studie nr. 10, 1995, pp. 100-101. 
12 G.W.C. van Wezel, De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de grafkapel voor Oranje-Nassau te Breda, 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist en Waanders Uitgevers, Zwolle, 2003, p. 317. 
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flink bedrag, dat gediend zou kunnen hebben als beloning voor een omvangrijk werk dat 
hij kort voordien had opgeleverd (het reeds genoemde hekwerk?).13 
 
Op 11.1.1552 wordt in het Bredase poorterboek een "Jan Jansz de lijnewever van 
Velthoven" ingeschreven. Op 8.8.1555 koopt "Jan Jans van Geloiven diemen noempt 
Jan van Velthoven lijnewever" van Aert Jan Schreijns lijnewever een huis op de 
Haeghdijck. Bij die aankoop stelt Jan Jans van Velthoven beeldsnijder zich borg voor de 
betaling van de koopsom; onduidelijk blijft of er sprake is van een familierelatie.14  
 
Het begraafboek van de Grote Kerk te Breda vermeldt in de periode 1554-1556, zonder 
verdere datumaanduiding, de begrafenis van een Jan van Velthoven. Het is niet zeker of 
het daarbij om onze beeldsnijder gaat, maar het zou heel wel kunnen. 
 
In 1557 wordt Petere Merten Hubrechtsdochtere van der Molen namelijk vermeld als 
weduwe van Jan Janszoon van Velthoven, de beeldsnijder. Zij woont dan nog altijd op 
de Haagdijk. Vergezeld van Jan Merten Adriaens zone haar zwager (lees: haar 
schoonzoon) geeft zij te kennen dat zij aan Joris van Loo als rentmeester van de armen 
tot Breda nog schuldig is de vijf jaar pacht à 2 veertelen rogge over 1551 t/m 1555 op 
zeker onderpand onder de Hage gelegen des wedue ende den erfgenamen wijlen Jan 
Janszoons van Velthoven toebehoirende. Petere belooft de achterstallige rogge alsnog te 
leveren voor Bamisse anno 1557.15 
 
Het "Extract van de huijsen bijnnen Breda" van 1558 maakt melding van Jan van 
Velthoven wedue, eijgenaresse van hare woninge op de Haeghdijck. Ook Jan van 
Gelove is eijgenaer op de Haeghdijck. 
 
Op 27.11.1564 verkopen Petere Mertens dochter van der Molen, weduwe van wijlen Jan 
Jans zoons van Velthoven, en de drie dochters, te weten Kathelijn die inmiddels weduwe 
is van Jacop Jacops zoons Schippers, Heijlwich gehuwd met Jan Merten Adriaens zone 
Schilder, en Margriete, hun aandeel in het ouderlijk huis aan zoon resp. broer Jan Jans 
zoons van Velthoven de tijmmerman (zie II). Het gaat om 
- het huijs ende erve met zijn toebehoirte ende metten hof daerachteraen, opten 

Haeghdijck,  (-2) 
 neven Thomas Jans zoons huijs ende erve opte westzijde ende Jan Jan Hubrechts 

zoons de Visser off zijnre huijsfrou met heure kijnderen huijs ende erve genaemt den 
gulden oss opte oostzijde, streckende achterwaert tot opte Marck. 

Het huis is jaarlijks belast met 27 stuivers tot 3 grooten brabants erfchijns aan het 
cappittel van Breda, 27 stuivers erfchijns aan Anthonis Jaspar Wiltens zone, 3 Rgl 10 
stuivers tot 40 grooten vlaams aan zekere weeskijnderen ter heijden woonende, 2 Rgl 2½ 
stuivers erfchijns aan Adriaene wijlen Peter Sijmon Zweeren zoons weduwe oick ter 
heijden woonende, en 2 Rgl aan zekere man genaemt Helias in de Kempen woonende.16 
 

                                                           
13 GAB, Archief Kerkvoogdij Hervormde Gemeente, inv. nr. 837, Uittreksels kerkrekeningen Grote 
Kerk door J.R. baron van Keppel 1503-1548, ff. 33, 42, 45, 59, 60 enz. Het origineel, inv. nr. 141, is in 
zodanig slechte staat dat het niet meer geraadpleegd mag worden. 
14 ORA Breda, inv. nr. 460, ff. 118v-119v. Diezelfde vestboeken maken overigens op 7.10.1557 melding 
van problemen met de afbetaling. Vgl. ORA Breda, inv. nr. 462, f. 169. 
15 ORA Breda, inv. nr. 462, f. 42v, 24.2.1557. 
16 ORA Breda, inv. nr. 469, f. 156v. 
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Heijlwich komen we op 10.3.1572 nog een keer tegen, nu als weduwe van Jan Merten 
Adriaens zoons Schilder, wanneer zij laat vastleggen dat de Heilige Geestmeesters van 
Breda gehoor hebben gegeven aan een vonnis van de Raad van Brabant om een lening 
van 70 Kgl af te lossen.17 
 
 
 
 

                                                           
17 ORA Breda, inv. nr. 477, f. 31v. En in een akte van 3.7.1578 wordt het huijs en erve het root leeuwken 
opten Haeghdijck verkocht, dat grenst aan Heijlwich wijlen Jans van Velthoven wedue huijs en erve opte 
westsijde; vgl. ORA Breda, inv. nr. 482, f. 125. 


