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Thomas woont vanaf 1768 met zijn gezin op het Achterste eind van de Wagenbergse 

dijk.1 

 

Op 6.12.1770 koopt hij voor f 150 van Willem de Vos 

- eene huijsinge en achterhuijs met de erve daaraan gehoorende op Waagenberg, 

grenzend aan (+1) 

  oost en zuid de kinderen van mevrouw van Gelder 

  west en noord de straat.2 

In het pondboek vinden we het bezit van Thomas op f. 397v verantwoord als een 

huijsken en de helft van een erve ende huijsken, verponding f 0:12:0 resp. 0:15:0.3 Het 

huidige adres is Brandestraat 6.4 

 

Op 22.5.1777 leent Thomas van Veldhoven, mr. kuijper op Wagenberg, een bedrag van f 

400 van Vrouwe Maria Paling, de weduwe van den Wel Ed: Gestr: Heer Anthonij 

Pieterse Anemaet in leeven scheepen der stad Breda. De rente bedraagt 4½%, met een 

korting tot 4% indien de rente binnen 6 weken na de vervaldag wordt voldaan. Als 

onderpand verbindt Thomas zijn huijsinge en achterhuijsinge op Wagenberg.5 (1) 

 

In een acte van 13.10.1780 doet "Thomas Adriaanse Veldhooven, woonachtigh op 

Wagenbergh onder Terheijden" aangifte van de "huijsbraak aan desselvs woonhuijs 

gepleegt in den nagt tussen den 11 en 12 october 1780". Uit zijn winkel blijken wat stuk-

ken stof, kleding en een paar zilveren kindergespen gestolen te zijn.6 

 

Op 5.5.1781 koopt Thomas van Johannes van Bracht ten behoeve van zijn kinderen 

- een perceel weiland, groot 1 bunder 96 roede, nr. 19 in het 1e parceel van de 

Zonzeelse polder onder Hooge Zwaluwe, grenzend aan (+2) 

  oost de erve J. Makfarland 

  zuid de verkooper 

  west de nieuwe nieuwe weg en 

  noord de hoeve Lusthoudt.7 

 

Op 28.11.1782 kopen Thomas Veldhoven, Thomas Verwaater, Cornelis de Laat, Willem 

Cremers, Jan Adriaanse den Biggelaar en Adriaan van den Noort, elk voor 1/6 deel: 

- een perceel saaijland, groot omtrent 300 roeden, in de Binnenpolder op Waagen-

bergh, grenzend aan (+3) 

  oost Adriaan en Hendrik van den Horst 

  zuid Pieter Romme cum suis 

  west de weduwe Pieter Jansse van den Horst 

  noord Hendrik en Adriaan van den Horst 

voor een koopsom van f 140 van de executeurs van Jan Rombouts Lambregts en 

Martijntje Welten. Mede ter financiering van deze aankoop sluiten zij een lening van f 

                                                           
1 Zie Oud administratief archief Terheijden, Gemaallijst 1768, inv. nr. 510 rood. 
2 ORA Terheijden, inv. nr. 125, f. 2. 
3 Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel, ff. 

1-400, opgemaakt 8 juli 1718. 
4 Volgens de concordansen samengesteld door Johan van der Made. 
5 ORA Terheijden, inv. nr. 125, f. 190v. 
6 ORA Terheijden, inv. nr. 159. 
7 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 63, f. 19. De aankoop is ook terug te vinden in het pondboek; 

vgl. Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 841, Quohier van de particuliere landen 

onder de Hooge Swaluwe 1753-(1797), f. 124. 
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200 af bij Vrouwe Maria Paling weduwe wijlen den Wel Edele Gestrenge Heer Anthonij 

Pieterse Anemaat te Breda, met het perceel als onderpand.8  

 

Op 13.6.1793 deelt Thomas mee in de nalatenschap van zijn moeder Anna de Bondt (zie 

VIIIa). In plaats van onroerend goed, zoals de andere erfgenamen, ontvangt hij f 2000 in 

contante penningen. In het testament van zijn moeder was sprake van een fidei commis 

regeling, om te voorkomen dat haar nalatenschap gebruikt zou worden voor het aflossen 

van enige schulden van Thomas of zijn vrouw. 

 

Thomas komen we in 1798 tegen op de naamlijst voor de Bataafsche gewapende 

burgermacht onder volgnr. 305: Thomas van Velthoven, 56 jr, kuyper.9 

 

Rond 1800 bezitten de kinderen van Thomas onder Hooge Zwaluwe twee percelen 

weiland, groot 1 morgen 121 roede en 437 roede, nr. 40 en 42 in het 1e parceel van de 

Grote Zonzeelse polder.10 (2) 

 

Op 22.10.1804 neemt dochter Adriana de van 22.5.1777 stammende vordering van f 400 

over, die op 10.10.1797 reeds was overgegaan van de oorspronkelijke crediteur Vrouwe 

Maria Paling op Thomas' broer Cornelis.11 

 

Thomas van Velthoven en Johanna Dekkers, wonende op het agtersten einden van 

Wagenberg, maken op 28.7.1808 hun testament op. Ze benoemen de langstlevende tot 

enige en algehele erfgenaam, onder de verplichting de kinderen behoorlijk op te voeden 

en aan elk kind bij het bereiken van de meerderjarigheid een zo grote som uit te reiken 

voor de legitieme portie, als de langstlevende tezijnertijd zal goed vinden en oordelen te 

behoren. Ze laten na de dood van de langstlevende aan hun dan nog ongehuwde 

dochters: 

"derzelven huijzinge met de daartoe en aangehoorende hof en erve, gestaan en geleegen 

op het agterste einde van Wagenberg wijk Lett: E no. 54 ten quohiere van verponding 

bekend op folio 397 en voorts alle huiscieraad, meubilen, kleederen en generalijk alles 

wat zig bij het afsterven van de langstleevende, van winkelwaren, hoe ook genaamd, 

daar in bevinden zal", onder deze voorwaarde dat de nog ongetrouwde dochters tot hun 

last nemen: 

1. een kapitaalsomme van f 700, te vorderen door Jacobus Dekkers, broer van de 

testatrice 

2. een kapitaal van f 400 wegens een schepenschuld- en verbandbrief, thans 

toebehorende aan dochter Adriana van Velthoven, die het recht verkregen heeft bij 

schabinale akte van transport d.d. 23.10.1804 te Terheijden 

3. de langstlevende een eerlijke en christelijke begravenisse naar geleegendheijd van 

derzelver staat te bezorgen. 

De dochters die in het huwelijk treden, moeten de gemeenschappelijke huishouding 

verlaten, zonder iets anders te mogen meenemen dan alleen maar de "kleederen en 

cieraden tot hun lijff behoorende". Mocht ook de laatste dochter trouwen, dan valt het 

huis met de lasten weer terug op alle kinderen en hun nakomelingen. 

                                                           
8 ORA Terheijden, inv. nr. 126, ff. 158v en 161v. 
9 Zie de concordansen samengesteld door Johan van der Made. 
10 Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 848, Lijste der qualiteite, eigenaaren en 

grooten der landen gehoorende tot de kaarten nr. 1, 2 en 3 te zaamen uitmakende de gemeente van de 

Hooge Zwaluwe, z.j. 
11 ORA Terheijden, inv. nr. 130, f. 86v. 
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Voor het overige zijn de 8 dochters Anna, Maria, Adriana, Elizabeth, Cornelia, Bastiaan-

tje, Pieternella en Johanna elk voor 1/8 erfgenaam. 

Ze benoemen de langstlevende tot voogd over de eventuele minderjarige kinderen en 

erfgenamen, en na de dood van de langstlevende hun schoonzonen Frans Haas en Pieter 

van Alphen, onder seclusie van de weeskamer en oppervoogden van wezen.12 

Blijkens het zegel op het testament wordt de waarde van het vermogen niet hoger 

geschat dan de klasse tot f 1000.  

 

In het begraafboek van Terheijden is aangetekend dat op 24.9.1810 de memorij van 

aangeving na Thomas' overlijden is overgeleverd. Omdat de nalatenschap naar de 

kinderen gaat, is deze vrij van belasting. 

 

Uit de memorie van successie13 na het overlijden van Thomas' dochter Cornelia blijkt dat 

de gemeenschappelijke boedel in 1823 omvat: 

- een huizinge, schuur, hof en erve te Wagenbergh onder Terheijden, wijk E 

 nr 302   (1) 

- een perceel weijlandt nu schaarbosch, groot 1 bunder 40 roeden oude of 1 bunder 42 

roeden 8 el Nederlandsche maat, in de Grote Zonzeelse polder onder Zwaluwe. (2) 

 

Het onroerend goed vinden we vanaf 1832 ook terug in het kadaster,14 

enerzijds op naam van Adriana van Velthoven, mutzewasster te Wagenberg 

- een huis en erve en een moestuin, in de Binnenpolder onder Wagenberg, groot resp. 

2 roede 80 el en 1 roede 65 el, kad. D 394 en 393, (1) 

anderzijds op naam van de kinderen Tomas van Veldhoven te Terheide 

- twee parcelen hakhout, in het eerste parceel van de Grote Zonzeelse polder onder 

Zwaluwe, groot 1 bunder 2 roede 20 el en 60 roede 50 el, kad. G 422 en 423. (2) 

 

Volgens de kadastrale leggers wordt de grond onder Zwaluwe verkocht op 13.4.1858 en 

het huis met de moestuin onder Terheijden op 11.8.1858. In 1863 en 1868 bevat de 

nalatenschap van Pieternella en van Johanna dan ook geen onroerend goed meer. 

 
 

                                                           
12 ORA Terheijden, inv. nr. 192, akte 2. 
13 RANB, Memories van successie, kantoor Oosterhout, inv. nr. 5, memorie 166. De memories van de 

dochters Sebastiana, Adriana, Elisabeth, Pieternella en Johanna zijn te vinden onder: kantoor Zevenbergen, 

inv. nr. 39, Reg. IV nr. 6426; kantoor Breda, inv. nr. 58, Reg. IV nr. 2418; kantoor Breda, inv. nr. 66/67, 

Reg. IV nr. 8206; en kantoor Oosterhout, inv. nr. 44, Reg. IV nr. 5933 en inv. nr. 47, Reg. IV nr. 8326. 
14 Kadastrale leggers Hooge en Lage Zwaluwe, art. nr. 494 en Terheijden, art. nr. 437. 


