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Anthonius wordt in de doopakten van zijn kinderen aangeduid als expertissimus 

dominus en M:D:. Dat belooft wat. En inderdaad, hij blijkt op 4.11.1803 aan de 

Universiteit van Utrecht bij professor Van Geuns op stellingen gepromoveerd te zijn in 

de medicijnen (Theses ex disciplina medica aliquot).1 

 

Dat deze tak van de familie nog steeds gegoed is, blijkt ook uit de onderhandse deling 

van 27.1.1787 van de nalatenschap van zijn ouders (zie onder VIIIb), waarbij volgens 

informatie uit pondboeken aan Anthonius toevalt 

- 5 bunder 88 1/3 roede op Crauwelsgors onder Terheijden, ten pondboek f. 189. 

 

Anthonius Matz. van Velthoven, woonende onder Terheijden, verkoopt op 17.4.1801 dit 

erfgoed onderhands aan zijn broers Gerardus, Johannes en Matheas Mattz. van 

Velthoven en zijn zwager Johannes Adnz. Kavelaars, voor een som van f 4000: 

- een parcheel weijland, groot omtrent 5 bunder 106 roede, in de polder Crauwels-

gorsch onder Terheijden, ten pondboek f. 189r, grenzend aan 

  oost Elisabeth Veermans tegenwoordig huijsvrouw van Henderik Neelemans en 

haare kinderen 

  zuid het wegjen 

  west de wed. Nicolaas Nelemans 

  noord de goederen gehoorende aan de Nationaale Domeijnen.2 

 

Eind 1833 geeft de weduwe Johanna Lips in de memorie van successie aan dat haar 

tweede echtgenoot Adriaan Piek ab intestato is overleden. Hun minderjarige kinderen 

Elisabeth Cornelia, Anna, Johannes Petrus Hubertus en Catharina Huberdina Piek erven 

de helft van: 

- een huis, hof en erve, groot 16 roeden 55 el, te Tilburg, wijk Kerk, gekwoteerd no. 

1252 

- een huis bestaande uit 2 woningen en erve, groot 3 roede 31 el, gelegen als voor, no. 

1222 

- een huis, gelegen als voor, aan de oostkant grenzend aan de weduwe Jan Verschuure, 

aan de westkant aan de weduwe J. Buizen 

- een perceel uitgeturfd veld of putten, groot 57 roede 92 el, te Tilburg aan den 

Broekhovenschen dijk 

- een perceel heide of turfveld, groot 2 bunder 48 roede 26 el, gelegen te Tilburg aan 

Keistroep 

- een perceel teelland en schaarbosch, samen groot 64 roede, gelegen te Tilburg aan de 

Goirleschen Baan 

- een perceel teelland, groot 25 roede, gelegen te Tilburg aan de rijt 

- een vierde part in een bosch, groot 15 bunder 92 roede, te Tilburg op de roubraken 

- een perceel hooiland, groot 1 bunder 82 roede 6 el, te Waspik inden polder over het 

Diep 

- een perceel teelland, groot 33 roede 10 el, gelegen als voor 

- een vierde part in een perceel teelland, groot 9 roede, te Tilburg ter plaatse de Schijf. 

Nog geen twee jaar later overlijdt ook Johanna Lips. Thijs van Veldhoven en Thomas 

Lips als voogd van de minderjarige kinderen verwekt bij wijlen Adriaan Piek, laten 

weten dat Johanna Maria Lips ab intestato is overleden en geen onroerende goederen 

heeft nagelaten. Er is wel een vruchtgebruik komen te vervallen, hetwelk zij krachtens de 

                                                           
1 Zie Album promotorum Academiae Rheno-Trajectinae 1636-1815, uitgeverij Broekhoff (vh Kemink 

en zn.), Utrecht, 1936. 
2 ORA Terheijden, inv. nr. 129, f. 191, vest 17.4.1801, het zeevende jaar der Bataafsche Vrijheijd. 
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Costumiere regten met haren eersten man heeft bezeten, te weten het vruchtgebruik van 

de helft van de eerder genoemde onroerende goederen.3 

 

Volgens de kadastrale legger4 verkrijgt Mathias Adrianus van Velthoven uit de erfenis: 

- een reeks percelen te Rijshof onder Tilburg, samen groot 12 bunder 89 roede 80 el, 

bestaande uit 

 kad. F 563, hakhout, groot 53 roede 70 el 

 kad. F 564, schaarbosch, groot 2 bunder 15 roede 20 el 

 kad. F 565, hakhout, groot 44 roede 80 el 

 kad. F 566, schaarbosch, groot 2 bunder 11 roede 10 el 

 kad. F 568, hakhout, groot 72 roede 90 el 

 kad. F 572, schaarbosch, groot 2 bunder 77 roede 20 el 

 kad. F 573, bouwland, groot 64 roede 20 el 

 kad. F 579, schaarbosch, groot 1 bunder 12 roede 80 el en 

 kad. F 594, dennenbosch, groot 2 bunder 21 roede 80 el. 

Aannemelijk is dat het hierbij om zijn vaderlijk erfdeel gaat, dat tot dan toe bij zijn 

moeder in vruchtgebruik is geweest. 
 

                                                           
3 RANB, Memories van successie, kantoor Tilburg, inv. nr. 38, memorie 106 en inv. nr. 42, memorie 

130. 
4 Kadastrale legger Tilburg, 1e serie, art. nrs. 1147 en 2796. 


