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 JAN JANS VAN VELTHOVEN, geb. ±1564, zn. van Jan Jans van Velthoven en 
Gudule Marten Willem Spierings dochter (zie III), bakker, overl. aan de pest/begr. in 
de Grote Kerk te Breda 17/20.10.1603, 

 
 tr. 
 
 MARIA (MAEIJKE) MATHIJS WOUTER EEMONTS, dr. van Mathijs Wouter 

Eemonts en Peterke Cornelis Vos, overl. aan de pest/begr. in de Grote Kerk te Breda 
18/23.10.1603. 

 
 Kinderen, voor zover bekend, geboren en gedoopt Breda (kerk Brugstraat): 
 1. Johannes, ged. 13.10.1589 
 2. Cornelia, ged. 15.11.1590 
 3. Elisabeth, ged. 13.12.1591 
 4. Petra, ged. 4.9.1594 
 5. Petrus, ged. 22.2.1596, overl. aan de pest en begr. Breda (Grote Kerk) 

11.11.1603  
 6. Walterus, ged. 22.2.1596 
 7. Jenneke, begr. Breda (St. Joos kerk) 17.10.1603 
 8. Jan, geb. 1603, volgt V 
 
 
Jan Jans van Velthoven is bakker op het Gasthuijseijnde te Breda.1 Hij heeft dit beroep 
ongetwijfeld van zijn stiefvader Peter Laureijs Lenaerts overgenomen. 
Dat Jans relatie met zijn stiefvader een goede was, lijkt bevestigd te worden doordat hij 
deze Peter Laurentij als peter laat optreden bij de doop van zijn eerste, naar zijn echte 
vader vernoemde kind in 1589. 
Opgemerkt zij dat zijn moeder, verstopt onder de vermelding Goeleken Pistrix, optreedt 
als meter bij de doop van de tweeling in 1596. 
 
Tussen 1597 en 1603 komt Jan een aantal malen in de vestboeken van Breda voor in 
verband met het aangaan en afwikkelen van geldleningen. 
Zo leent Martin Peter Anthonissen brouwer op 18.7.1597 van Adriaen Floris Mertens 
Bonzone en Jan van Velthoven backer, elk voor de helft, een bedrag van 660 Kgl 
"toecomende ter saecken van gecoghte garste", die hem door de crediteuren geleverd is. 
De debiteur heeft volgens een aantekening van 7.10.1599 zijn schuld voldaan.2 
Andere vermeldingen met betrekking tot het uitzetten van gelden door Jan Janssen van 
Velthoven backer alhier binnen Breda zijn van: 
- 17.6.15993 (overname van het restant van een vordering ad 140 Kgl; voldaan op 

28.1.1601) 
- 7.2.16004 (overname van een vordering van 450 Kgl, op 24.12.16025 omgezet in een 

vordering van 600 Kgl; voldaan op 6.4.1605 aan Cornelis Ioris Adriaenssone, als 
voogd in naam en ten behoeve van Jan Ianssen van Velthoven soonthen) 

- 26.2.16016 (verstrekking van een lening ad 54 Kgl; voldaan op 12.3.1605 aan 
Cornelis Ioris Adriaenssen) 

                                                           
1 Vgl. de aantekening in GAB, H 711 (pestboek), nr. 1376. 
2 ORA Breda, inv. nr. 498, f. 73. 
3 ORA Breda, inv. nr. 499, f. 70v; zie ook inv. nr. 497, f. 44 in de marge. 
4 ORA Breda, inv. nr. 499, f. 146v; zie ook f. 144v. 
5 ORA Breda, inv. nr. 501, f. 151. 
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- 13.11.16017 (overname van de resterende 432 Kgl van een totale vordering van 700 
Kgl) 

- 5.1.16028 (verstrekking van een lening ad 300 Kgl, tegen een jaarlijkse rente van 24 
Kgl; voldaan op 18.1.1613 aan Cornelis Ioris Adriaenssen als voogd inden name en 
ten behoeve van Jannen zoon van wijlen Jan Ianssen van Velthoven) 

- 10.4.16029 (aankoop van een erfchijns van 3 Kgl). 
 
Jans gezin wordt rond 1603 slachtoffer van de grote pestepidemie die Breda teistert. 
Alleen de baby overleeft de epidemie. Naar verluidt hebben Jan Jans van Velthoven en 
zijn vrouw Maeijken nog kort voor hun dood, op 15.10.1603, een testament opgemaakt 
voor mr. Melis Ian Melisz, openbaar notaris te Breda. In ieder geval wordt Cornelis Ioris 
Adriaenssone op 28.5.1604 door de weesmeesters te Breda benoemd tot voogd over het 
weeskind Jan.10 Tot toezienders worden twee andere ooms aangesteld, te weten Cornelis 
Mathijs Wouterssone, de executeur van de grootvader van moederszijde van het wees-
kind, Mathijs Wouter Eemonts, en Marten Marten Spierings, de executeur van de 
grootmoeder van vaderszijde, Gudule Marten Willem Spierings. 
De weeskamerstukken zijn een rijke bron van informatie. Afgezien van enkele kleine 
legaten bedragen de ontvangsten uit het in het sterfhuis aanwezige kasgeld en de 
verkoop van huisraad, meubelen en bakkersvoorraden 2531 Rgl 6 stuiver 1 ort. 
Onverkocht blijven een paar messen met zilveren heften, een gouden ronde ring, een 
gouden pensee ring, een gouden trouwring, zes zilveren lepels en een zilveren 
schorthaak, welke kleinoden bij het afsluiten van de zesde en laatste staat en inventaris 
op 30.4.1622 worden overgedragen aan het weeskind. De nalatenschap bevat geen 
erfgoederen, behalve 
- een stuk beemd, groot omtrent ½ bunder, gelegen in de Leeghstraat, 
dat wordt gelegateerd aan de "Tafele 's heijlichs geests van Breda". De erfenis telt wel 
een groot aantal obligaties en schuldbrieven tot een totale waarde van 6108 Rijnsgulden 
en 2054 Karolusgulden. 
Onder de lasten vinden we o.a. uitgaven van 22.10.1603 voor het maken van een graf 
voor Jan Janssen, van 23.10.1603 voor het maken van een graf voor Maeijken 
Mathijssen, en van 24.10.1603 voor een zerk in de kerk hunne sculpture hebbende. 
Voorts blijkt dat Jan Janssen van Velthoven een knecht heeft gehad, Jan Peeters, die bij 
legaat ingevolge het testament Jans zondagse kleren krijgt toebedeeld. Andere legaten 
gaan naar Truijke Cornelis, het inwonende jongwijf, in de vorm van een geldbedrag van 
25 Rgl, naar Marten Cornelis Spierings, Jans neef en beroepsgenoot, in de vorm van Jans 
beste roer, en naar Cornelis Mathijsen, zijn zwager, in de vorm van laken tot zes hemden 
en zes kragen. Het huis waarin Jan Janssen van Velthoven heeft gewoond, blijkt toe te 
behoren aan zijn moeder Gudule Marten Willem Spierincx, en is gehuurd voor een 
bedrag van 20 Rgl per half jaar. Aangenomen kan worden dat het hierbij gaat om het 
ouderlijk huis op de kop van de Gasthuisstraete. 
 

                                                                                                                                                                      
6 ORA Breda, inv. nr. 500, f. 40v. 
7 ORA Breda, inv. nr. 500, f. 133v. 
8 ORA Breda, inv. nr. 501, f. 4. 
9 ORA Breda, vestboeken Ginneken en Bavel, inv. nr. 686, f. 236v. 
10 De voorgaande gegevens zijn, evenals de gegevens die volgen, ontleend aan GAB, Weeskamerarchief 
I 516. 


