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Informatie over de samenstelling van het gezin van Matthijs is, behalve in de DTB, ook 

te vinden in de gemaallijsten van Terheijden. De gemaallijst 1762 geeft bijvoorbeeld 

onder De Noord en Crauwelsgors:1 

 Mattheijs van Velthooven 

 de vrouw Elisabeth Loonen 

 de kinderen 

  Anthonij, 10 

  Cornelia, 7 

  Gerardus, 5½ 

  Jan, 2 

 de meijden Marie Christiaense en Janna van Dam 

 de knegten Cornelis Crijnen en Cornelis van der Schoot. 

Treurig stemt de aantekening in het begraafboek waaruit blijkt dat zoon Anthonij op 

jeugdige leeftijd is verongelukt op Crauwelsgors "met het omwaeijen van een wagen met 

hooij". 

 

Matthijs wordt op 6.10.1745 in de plaats van zijn oom Josephus van Velthoven (VId) 

benoemd tot penningmeester van de poldertjes Crauwelsgors, Haseldonck en Hokken-

bergh. In een aanbevelingsbrief geeft Josephus hoog op van Matthijs "wiens vaader 

veele jaeren als pagter heeft gewoont en wiens moeder benevens hem ook noch 

activelijk als pagterse is wonende op een van sijn Hoogheijds hoeven op den Noort, 

sijnde voor het overige een man van probitijt en candeur en tot de sodanige bedieninge 

seer bequaam en capabel".2 

 

Bij onderhandse deling op 22.8.1749 krijgt Matthijs uit de nalatenschap van zijn ouders 

Anthonij van Velthoven en Cornelia Sebregts volgens gegevens in het pondboek3 een 

reeks percelen onder Terheijden, te weten: 

tussen de eerste en de tweede Zonzeelse weg: 

- 1 buijnder 1 quartier 20 roede, ten pondboek f. 169v, verponding f 7:16:0 (+1) 

- 1 quartier 89½ roede, ten pondboek f. 170, verponding f 2:19:0 (+2) 

- 1 buijnder 2 quartier, ten pondboek f. 171v (+3) 

- 1 buijnder 14 roede, ten pondboek f. 179, verponding f 6:5:0 (+4) 

en onder Crauwelsgors en Hockenbergh: 

- de hoeve met 5 buijnder land, bij nameting 5 buijnder 88 1/3 roede, verponding 

f 35:5:0, ten pondboek f. 189. (+5) 

Volgens datzelfde pondboek zou hij het perceel op f. 171v op 12 november 1765 weer 

hebben overgedragen aan zijn broer Sebrecht. (-3) 

 

Vanaf 1750 neemt Matthijs de pacht van de 7e hoeve van de Prins van Oranje op de 

Noord over van zijn moeder. Deze 7e hoeve bestaat uit de campen 8, 36, 37, 38, 42 en 

43, met een totale grootte van 33 bunder 361 roede. De pachtsom bedraagt f 530 per jaar 

en vanaf 1769 f 564. De pacht van de 7e hoeve gaat in 1782 na de dood van Matthijs 

over op zijn kinderen, in het bijzonder zoon Johannes Matthijs van Velthoven. 

                                                           
1 Oud administratief archief Terheijden, Gemaallijst 1762, ingaande 1 oktober 1762 tot 30 september 

1763, inv. nr. 504 rood. 
2 NA, Nassause Domeinraad Hingman, inv. nr. 1135, ff. 281 en 288. 
3 Vgl. Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e 

deel, ff. 1-400, opgemaakt 8 juli 1718, en GAB, 3e afdeling 6, nr. 2, Quohier van de verpondingen of reele 

lasten voor 1766 binnen en onder de jurisdictie van Terheijden. 
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Zijn broer Sebrecht pacht vanaf 1750 de 6e hoeve op de Noord, groot 40 bunder 166 

roeden, bestaande uit de campen 1 en 30 t/m 35. De pachtsom bedraagt f 650 per jaar en 

vanaf 1774 f 690. Na het overlijden van Sebrecht wordt de pacht van de 6e hoeve, 

gedurende de periode 1780-1800, overgenomen door Pieter Cornelis Brielmans.4 

 

Matthijs van Velthoven koopt op 16.11.1751 voor een bedrag van f 3050 van Cornelia 

Swagemakers, weduwe van Andries Weigerde nog een stuk grond bij: 

- een parcheel saaij en weijland geleegen onder de jurisdictie van Terheijden aan de 

Merckant, en ook gedeeltelijk in den polder van Sonseel, groot in het geheel omtrent 

seven buijnderen, waar onder zijn begreepen twee buijnderen lant leenroerig aan den 

Heer en Baron van Breda, leggende midden in de vooren gemelde seven buijnderen 

lant, grenzend aan (+6/7) 

  oost Sr Adriaan Dingeman Damen en Lambert van Beek 

  zuid de revier de Marck 

  west de hoeff van mevrouw van Kuijckhoven 

  noord den eersten sonseelschen wegh 

 belast met een jaarlijkse rente van drie guld: ses stuijvers aan den H. Geest Armen 

van Terheijden. 

 Het perceel is te vinden in het pondboek op f. 97v (4 bunder 2 quartier 55 roede, item 

den riethil met den deijck tsamen 1½ bunder, verponding f 36:2:0) en f. 98 (1 

bunder, verponding f 6:0:0).5 

 

In de periode 1755-1776 komt Matthijs regelmatig voor op het lijstje van de personen 

die bekwaam geacht worden als schepen over de heerlijkheid Terheijden te kunnen 

dienen; tot een benoeming komt het niet. De belangrijkste reden daarvoor is ongetwijfeld 

dat Matthijs rooms is.6 

 

Op 24.2.1776 maken "Monsieur Mattheijs van Velthoven ende Elisabet Gerraerd 

Loonen egtelieden, wonende alhier onder Terheijden, gesont van lichamen, gaende ende 

staende, haer verstand, redenen en memorie volkomentlijk magtig en gebruijkende", hun 

testament op.7 Ze benoemen de langstlevende tot enige en universele erfgenaam, met de 

verplichting om de kinderen "te alimenteren en onderhouden, ook laten leeren leesen 

ende schrijven, off eenen bequamen stiel soo als eijders kint bequaemheijt sal mede 

brengen" en voorts om aan ieder kind bij het bereiken van de meerderjarigheid "uijt te 

keren en te voldoen voor hun vaderlijk off moederlijk goet, eene somme van een duijsent 

guldens off wel de legitime portie". Mocht de langstlevende later hertrouwen, dan dient 

deze alsdan de helft van de boedel over te geven aan de voogden ten behoeve van de 

kinderen, onder behoud van de revenuen voor hun onderhoud. Ze benoemen de 

langstlevende tot voogd, met de macht om zelf te voorzien in een plaatsvervanger, onder 

seclusie van de heeren weesmeesteren. Mocht de langstlevende hebben verzuimd een 

vervanger aan te stellen, dan worden tot voogden aangesteld Sebregt van Velthoven en 

Johannes Loonen, beiden wonend te Terheijden. 

                                                           
4 Zie NA, Nassause Domeinraad Hingman, met name inv. nrs. 1266 (1750), 1298 (1782) en 1316 

(1800), 7e capittel. 
5 ORA Terheijden, inv. nr. 122, f. 238v; de publieke verkoop vindt plaats op 16.11.1751, de vest op 

23.12.1751. Zie ook Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder 

Terheijden, 1e deel, ff. 1-400, opgemaakt 8 juli 1718. 
6 NA, Nassause Domeinraad Hingman, inv. nr. 1123. 
7 Notarieel archief Terheijden, inv. nr. 7781, notaris Alexander Brocx. 
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Op 25.1.1780 stelt Matthijs, inmiddels weduwnaar, onder verwijzing naar bovenbedoeld 

testament, vast dat de beoogde (mede)voogd Sebertus van Velthoven is komen te 

overlijden. In diens plaats benoemt hij zijn neef Johannes Corn. Damen.8 

Op 12.4.1780 maakt "Monsieur Mattheijs van Velthoven, penningmr. van de polderkens 

Crauwelsgors en Hockenberg, wonende alhier onder Terheijden, weduwnaer en 

testamentair erffgenaem van Elisabet Loonen, sijnde siekelijk dog egter sijn verstandt, 

redenen en memorie ten volle magtigh sijnde en gebruijkende" opnieuw een testament 

op.9 Hij prelegateert aan "sijnen oudsten zoon Gerraerdis van Velthoven de tochte en 

jaerlijcxe revenuen, sijn leven lang geduurende, van een parcheel saeijlandt, groot 

omtrent cirka twee buijnderen gelegen alhier op de Noort ten pondboek staende folio 

169 verso en 170 recto". Na de dood van Gerardus zal het perceel weer terugvallen in de 

boedel en alsdan in volle eigendom overgaan op die verwanten die daartoe volgens de 

successie ab intestato gerechtigd bevonden worden. Mocht Gerardus zich ten huwelijk 

begeven, dan zal hij het perceel moeten overgeven aan de boedel van de testateur en 

daarvan verstoken zijn. In alle overige goederen benoemt Matthijs tot enige en 

universele erfgenaam zijn gezamenlijke na te laten kinderen en kindskinderen. Hij stelt 

zijn zwager Johannes Loonen aan tot "administrateerend voogt en curateur over sijnen 

voorn. soone Gerrit van Velthoven, vermits sijne onnooselheijt off innocentie, als mede 

tot voogd over sijne verdere naer te latene minderjaerige kinderen en erffgenamen", en 

tot toeziender Johannes Cornelisse Damen, met seclusie van alle heeren weesmeesters. 

 

Matthijs deelt voor de helft in de nalatenschap van zijn in januari 1780 overleden broer 

Sebregt (zie onder VIIc.4). Daarbij zij aangetekend dat het grondbezit van Sebregt door 

de erfgenamen wordt verkocht tegen een geldelijke opbrengst van f 2553 + 1400 + 1360 

+ 1420 = f 6733, met uitzondering van het aan Cornelia Matthijsen van Velthoven en 

Anthonij Cornelis Damen tegen een inbreng van f 1000 voor elk van beiden gelegateerde 

parcheel weijland in de Korten Blooken onder Zevenbergen, en van 

- een parcheel zaaijland, groot 1 bunder 188 roede, tussen de eerste en tweede 

zonzeelse weg onder Terheijden, ten pondboek f. 171v. 

Bij de uiteindelijke scheiding en deling blijkt het laatste perceel toe te vallen aan 

Matthijs.10   (+3) 

 

Wanneer Matthijs korte tijd later in maart 1781 zelf komt te overlijden, zetten zijn 

kinderen in eerste instantie samen het boerenbedrijf voort. Pas als Cornelia is getrouwd, 

wordt op 27.1.1787 een onderhandse deling opgemaakt. Daarbij worden ook het van 

Sebregt gekomen perceel en de van moeders zijde geërfde gronden betrokken. 

 

Immers, volgens de pondboeken over de landerijen onder Hooge Zwaluwe en Zevenber-

gen krijgen de kinderen van Elisabeth Loonen, verwekt bij Mattheus van Velthoven, bij 

deling van 12.6.1783 uit het bezit van Geerit Loonen toebedeeld: 

- 1 bunder 100 roede, in Den Vogel, onder Hooge Zwaluwe (+8) 

- 1 bunder 163 1/4 roede, nr. 12 in het 1e parceel van de Grote Zonzeelse polder onder 

Hooge Zwaluwe (+9) 

- de helft van 3 bunder 265 roede, in t Streepe land onder Zevenbergen, 

 verponding f 11:8:3½ (+10) 

                                                           
8 Notarieel archief Terheijden, inv. nr. 7785, notaris Alexander Brocx. 
9 Notarieel archief Terheijden, inv. nr. 7785, notaris Alexander Brocx. 
10 Althans, zulks valt op te maken uit de vermeldingen in het pondboek; zie Oud administratief archief 

Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel, ff. 1-400, opgemaakt 8 juli 1718, 

m.n. f. 171v. 
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- de helft van 266 2/3 roede avelinge aldaar, verponding f 0:12:8. (+11) 

De wederhelft van de laatstgenoemde percelen valt toe aan de kinderen van Johanna 

Loonen.11 

 

Ten slotte koopt Cornelia van Veldhoven in 1783 volgens het pondboek van 

Terheijden12 van Adriaen Doorenmaelen: 

- 1 bunder 88½ roede, tusschen den eersten sonseelschen wegh ende den Marckdeijk, 

ten pondboek f. 93v, verponding f 7:7:0. (+12) 

Gezien het feit dat dit perceel eveneens onderwerp vormt van de onderhandse deling van 

27.1.1787, is de aankoop blijkbaar gebeurd ten behoeve van de onverdeelde boedel. 

 

Bij die onderhandse deling gaan van de gronden onder Terheijden en Zevenbergen 

volgens de uit de eerder aangehaalde pondboeken beschikbare informatie 

naar Cornelia: 

- 1 bunder 1 quartier 20 roede, ten pondboek op f. 169v en (-1) 

- 1 quartier 89½ roede, ten pondboek op f. 170, beide tussen de eerste en tweede 

Zonzeelse weg onder Terheijden (-2) 

- 1 bunder 88½ roede, tussen de eerste Zonseelse weg en de Markdijk onder Terheij-

den, ten pondboek f. 93v (-12) 

naar Gerardus 

- 8 gemeeten weijland, tussen de eerste Zonzeelse weg en de Markdijk onder Terheij-

den, afgesplitst uit pondboek f. 97v, verponding f 16:0:0 (-6a) 

naar Johannes 

- 5 buijnder 2 quartier 55 roeden minus de 8 gemeeten van Gerardus, tussen de eerste 

Zonzeelse weg en de Markdijk onder Terheijden, zijnde de rest van pondboek f. 97v 

en f. 98, verponding resp. f 11:2:0 en 6:0:0 (-6b/7) 

naar Matthijs 

- 1½ bunder riethil met den dijk, tussen de eerste Zonzeelse weg en de Markdijk onder 

Terheijden, afgesplitst uit pondboek f. 97v, verponding f 9:0:0 (-6c) 

- 1 bunder 2 quartier, tussen de eerste en tweede Zonzeelse weg onder Terheijden, ten 

pondboek op f. 171v (-3) 

naar Antonia Maria 

- 1 bunder 14 roede, tussen de eerste en tweede Zonzeelse weg onder Terheijden, ten 

pondboek f. 179 (-4) 

- de van Gerrit Loonen gekomen halve percelen onder Zevenbergen (-10/11) 

en naar Anthonius 

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

Minder duidelijk is wie de van Gerrit Loonen afkomstige percelen onder Hooge 

Zwaluwe krijgt. Het lijkt er echter op dat het perceel onder (8) toevalt aan Gerardus (zie 

onder IXd) en dat onder (9) aan Johannes (zie onder IXe). 

 

- 0 - 0 - 0 - 

 

Daar blijft het niet bij. Zo kopen de gezamenlijke kinderen Johan, Gerard, Matthijs en 

Anthonia Maria achtereenvolgens 

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

landen onder de Hooge Swaluwe 1753-(1797), ff. 56 en 119v, en Oud administratief archief Zevenbergen, 

inv. nr. 1397, Kohier der landerijen 1768-1809, ff. 93v, 80, 32v en 167v. 
12 Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel, ff. 

1-400, opgemaakt 8 juli 1718. 
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op 14.11.1787 voor een bedrag van f 2900 van Gerard Cornelis van Meir: 

- een perceel zaai- en weiland, groot 3 bunder 79 roede, gelegen in drie percelen op de 

Noord onder Terheijden, grenzend aan (+K1) 

  oost secretaris van de Luister 

  zuid de 1e Zonzeelse weg 

  west zijne doorluchtigste hoogheid prins Willem V en Leendert Tolenaars 

  noord de kinderen van Matthijs van Veldhoven, 

 belast met een jaarlijkse chijns van 6 stuiver 4 penningen ten domeijn comptoir van 

zijne doorluchtigste hoogheid.13 

 De drie percelen waaraan wordt gerefereerd staan in het pondboek van Terheijden, 

tusschen den eerste en den tweeden sonseelschen wegh, genoteerd op resp. 

 f. 172, 1 bunder 3 quartier 47 roede, verponding f 11:19:0 

 f. 172v, 2 quartier 47 roede, verponding f 3:15:0 en 

 f. 173v, 2 quartier 85 roede, verponding f 4:6:0.14 

in 1790 van de kinderen van Cornelis Cornelisse van Meir: 

- 2 quartier 7 roede, ten pondboek f. 176v, verponding f 3:3:0 en 2 quartier 12 roede, 

ten pondboek f. 178v, verponding f 3:5:0, eveneens tusschen den eersten en den 

tweeden sonseelschen wegh onder Terheijden.15 (+K2) 

op 2.3.1790 voor een som van f 2610 van juffrouw Willemina Koks weduwe van Sr 

Adriaan Reebergh: 

- een parcheel weijland, groot omtrent 2 bunder 45 roede, in den Grooten Zonzeel-

schen polder onder Terheijden, grenzend aan (+K3) 

  oost den Heer en Baron van Breda 

  zuid den eersten zonseelschen wegh 

  west de waatering 

  noord den Heer voornoemt 

 belast met Heeren chijns van 2 stuivers 4 penningen per jaar. 

 In het pondboek van Terheijden staat het perceel genoteerd op f. 181, verponding 

f 12:14:0.16 

en ten slotte op 28.1.1796, het tweede jaar der Bataafsche Vrijheijd, voor een som van 

f 910 van Dingeman Romme en Anthonij Weeterings voogd en toesiender over de 

minderjarige kinderen van Jan Anth. Voeten en Lucia Romme: 

- een parcheel zaaij en een parcheel wijland, samen groot omtrent 5 gemeten, in den 

Grooten Sonseelschen polder onder Terheijden op den Noort, grenzend aan (+K4) 

  oost Anthonij Weterings 

  zuid den Merkdijk 

  west Adr. Quik 

  noord den eersten sonseelschen wegh 

 De twee percelen, samen groot 1 bunder 1 quartier 98 roede, staan in het pondboek 

van Terheijden genoteerd op f. 90v, tusschen den eersten sonseelschen wegh ende 

den Marckdeijk, verponding f 9:3:0.17 

                                                           
13 ORA Terheijden, inv. nr. 160, 14.11.1787. 
14 Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel, ff. 

1-400, opgemaakt 8 juli 1718. 
15 Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel, ff. 

1-400, opgemaakt 8 juli 1718. 
16 ORA Terheijden, inv. nr. 127, f. 183. De publieke verkoop ten overstaan van notaris H. Roelants te 

Breda vindt plaats op 2.3.1790, de vest op 6.4.1790. Zie ook Oud administratief archief Terheijden, 

Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel, ff. 1-400, opgemaakt 8 juli 1718. 
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Vanuit deze gezamenlijke aankopen vindt volgens het pondboek op 27.6.1799 opnieuw 

een onderhandse deling plaats. Daarbij gaat 

naar Gerardus: 

- de twee parchelen, samen groot 1 bunder 1 quartier 98 roede, vermeld in het 

pondboek op f. 90v (-K4) 

- de twee parchelen, groot 2 quartier 7 roede en 2 quartier 12 roede, ten pondboek f. 

176v en 178v (-K2) 

naar Johannes: 

- het parcheel, groot 2 bunder 45 roede, ten pondboek f. 181 (-K3) 

en naar Matthijs: 

- de drie parceeltjes, groot 1 bunder 3 quartier 47 roede, 2 quartier 47 roede en 2 

quartier 85 roede, ten pondboek f. 172, 172v en 173v. (-K1) 

                                                                                                                                                                      
17 ORA Terheijden, inv. nr. 128, f. 154v; de publieke verkoop vindt plaats op 28.1.1796, de vest op 

7.3.1796. Zie ook Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder 

Terheijden, 1e deel, ff. 1-400, opgemaakt 8 juli 1718. 
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Generatie VIIIb-4 

 

 CORNELIA ANTONIA VAN VELTHOVEN, ged. Terheijden 3.11.1755, dr. van 

Matthias van Velthoven en Elisabeth Loonen, overl./begr. Terheijden 25/29.9.1794, 

 

 o.tr./tr. Terheijden (schepenbank) 28.4/15.5.1786 

 

 PIETER BRIELMANS (BRIELEMANS), ged. Princenhage 7.4.1749, zn. van 

Cornelis Antonis Brilmans en Maria Henrici Buijs, overl. Terheijden 30.6.1820 

 

 

Cornelia Matthijsdr. van Velthoven verkrijgt bij wijze van legaat uit de nalatenschap van 

haar in 1780 overleden oom Sibertus van Velthoven (VIc.4), na deling met Anthonij 

Cornelisse Damen: 

- 1 bunder 300 roede uijt 3 bunder 267 roede, in de Moerdijk onder Zevenbergen, 

verponding f 10:5:0. 

Het perceel wordt later in het pondboek overgeschreven op naam van Pieter Briellemans, 

haar echtgenoot. 

Op 4.1.1803 verkoopt Pieter Brielemans het genoemde perceel van ongeveer 2 buinders 

weijland in de Royalen polder voor f 2000 aan zijn zwager Johannes Adriaansz 

Kavelaars.18 

 

Bij de onderhandse deling van de nalatenschap van haar ouders op 27.1.1787 vallen aan 

Cornelia een aantal percelen onder Terheijden toe, te weten: 

- 1 bunder 1 quartier 20 roede, ten pondboek op f. 169v en 

- 1 quartier 89½ roede, ten pondboek op f. 170, beide tussen de eerste en tweede 

Zonzeelse weg, 

- 1 bunder 88½ roede, tussen de eerste Zonseelse weg en de Markdijk, ten pondboek f. 

93v. 

 

Pieter Cornelis Brielmans en Cornelia Mattijse van Veldhoven, egtelieden onder Terheij-

den, gesont van lichaam, maken op 16.6.1789 een testament op, waarin de langstlevende 

tot enige universele erfgenaam wordt benoemd. De langstlevende heeft de plicht de 

kinderen behoorlijk op te voeden en aan elk kind bij het bereiken van de 

meerderjarigheid f 300 uit te keren als legitime portie. Bij hertrouwen dient de langstle-

vende de helft van de boedel af te zonderen ten behoeve van de kinderen en over te 

geven aan de voogden. De langstlevende wordt voogd, onder seclusie van de heren 

weesmeesters; mocht deze nalaten om tijdig andere toezienders te benoemen, dan 

worden de broers van de testateurs, Anthonij Cornelis Brielmans en Johannes Mattijse 

van Veldhoven, tot voogd benoemd.19 

 

Pieter Brielmans is in de periode 1797-1810 gezworene/gecommitteerde en in de periode 

1811-1813 conseiller municipal (gemeenteraadslid) van Terheijden.20 

                                                           
18 Oud administratief archief Zevenbergen, inv. nr. 1397, Kohier der landerijen 1768-1809, ff. 60v, 188 

en 140, en NA, archief van de Rekenkamer ter Auditie, inv. nr. 809, Staat van imposten collaterale 

successie enz. Zevenbergen 1803. 
19 Notarieel archief Terheijden, inv. nr. 7794, notaris Alexander Brocx. 
20 Zie Bestuurders van de gemeente Terheijden 1328-1996, De Vlasselt. Geschiedenis van de gemeente 

Terheijden nr. 78, winter 1996, pp. 25, 30, 32 en 122. 
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Generatie VIIIb-5 

 

 GERARDUS VAN VELTHOVEN, ged. Terheijden 10.3.1757, zn. van Matthias 

van Velthoven en Elisabeth Loonen, overl. Terheijden 5.6.1814, 

 

 o.tr./tr. Made (schepenbank) 6/22.5.1803 

 

 MARIA VERHOEF, ged. Made 4.7.1767, dr. van Cornelis Verhoef en Johanna 

Adriaanse Segeren, overl. Terheijden 29.10.1818. 

 

 Kinderen: geen 

 

 Na het overlijden van Gerardus hertrouwt Maria Verhoef tr. Terheijden 16.2.1817 

Pieter Daniëls, ged. Oosterhout 15.4.1760, zn. van Pieter Daniëls en Catharina Pieter 

Fensen, weduwnaar van Johanna Akkermans, overl. Terheijden 29.10.1851. 

 

 

Ten aanzien van deze Gerardus moet allereerst worden gewezen op het testament van 

zijn vader Matthijs van 12.4.1780.21 Daarin prelegateert deze aan "sijnen oudsten zoon 

Gerraerdis van Velthoven de tochte en jaerlijcxe revenuen, sijn leven lang geduurende, 

van een parcheel saeijlandt, groot omtrent cirka twee buijnderen gelegen alhier op de 

Noort ten pondboek staende folio 169 verso en 170 recto". Matthijs tekent daarbij aan 

dat het perceel na de dood van Gerardus weer zal terugvallen in zijn nalatenschap; en 

mocht Gerardus zich ten huwelijk begeven, dan zal hij het perceel moeten overgeven aan 

de boedel van de testateur en daarvan verstoken zijn. Matthijs stelt zijn zwager Johannes 

Loonen aan tot "administrateerend voogt en curateur over sijnen voorn. soone Gerrit van 

Velthoven, vermits sijne onnooselheijt off innocentie", en tot toeziender Johannes 

Cornelisse Damen. 

 

Bij de onderhandse deling van 27.1.1787 van de nalatenschap van zijn ouders krijgt 

Gerardus volgens de uit de pondboeken beschikbare informatie in ieder geval: 

- 8 gemeeten weijland, tussen de eerste Zonzeelse weg en de Markdijk onder 

Terheijden, afgesplitst uit pondboek f. 97v, verponding f 16:0:0. (+1) 

Ook de 

- twee percelen weiland onder Hooge Zwaluwe, groot 468 roede en 442 roede, nr. 239 

en 240 in de Vogel in de Grote Zonzeelse polder, (+2) 

die Gerard rond 1800 bezit,22 heeft hij naar alle waarschijnlijkheid uit die nalatenschap 

verkregen en zijn eerder afkomstig uit het bezit van zijn grootvader Gerrit Loonen. 

 

Daarna vinden er voor rekening van de vier kinderen Johannes, Gerardus, Matthijs en 

Antonia Maria nog een aantal gezamenlijke aankopen plaats. Volgens het pondboek van 

Terheijden vindt op 27.6.1799 opnieuw een onderhandse deling plaats (zie onder VIIIb). 

Daarbij gaan naar Gerardus: 

- de twee parchelen, samen groot 1 bunder 1 quartier 98 roede, in het pondboek 

genoteerd op f. 90v (+3) 

                                                           
21 Notarieel archief Terheijden, inv. nr. 7785, notaris Alexander Brocx. 
22 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. 
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- de twee parchelen, groot 2 quartier 7 roede en 2 quartier 12 roede, ten pondboek f. 

176v en 178v. (+4) 

 

Wanneer Gerardus en Maria in 1803 trouwen, doen zij dat volgens het impostregister 

beide in de classe van f 15.23 

 

Als woning koopt Pieter Cornelisse Brielmans ten behoeve van Gerardus M. van 

Velthoven op 8.11.1803 van Johannes Verlegh voor een koopsom van f 1550 

- een huijs agterhuijs hof en erve, binnen het dorp Terheijden, grenzend aan 

  oost de dorpsstraat (+5) 

  zuid de heer schout C.A. Segers 

  west de heer doctor Petrus Planken 

  noord Jan Diepstraten, 

belast met een jaarlijkse rente van f 1:13:8 aan het Comptoir der Geestelijke goederen te 

Breda. Het huis is in het pondboek te vinden op f. 15, verponding f 4:10:0.24 Het huidige 

adres is Raadhuisstraat 30.25 

De genoemde geestelijke rente, die al sinds het eind van de Tachtigjarige Oorlog werd 

geïnd door het huis van Nassau, is met de komst van de Franse overheersing overgegaan 

op de overheid. Om de betaling zeker te stellen volgt op 16.12.1811 hypothecaire 

inschrijving vanwege l'Administration contre Gerard M. van Veldhoven, laboureur a 

Terheijden, van het maison et fonds appartenants a Terheijden.26 

 

Op 31.7.1806 leent Gerardus van Velthoven, wonende binnen den dorpe van Terheijden, 

van Cornelis Zwaan te Breda een bedrag van f 500, tegen 5% interest per jaar. Tot 

zekerheid van de crediteur verbindt hij: 

- een perceel weijland, groot 1 bunder 1 quartier 98 roede, in de Grote Zonzeelse 

polder onder Terheijden, grenzend aan (3) 

  oost den eerste weg 

  zuid en noord de weduwe en kinderen Antonij Weterings 

  west de kinderen Adriaan van Sprangh 

 ten pondboek f. 90v.27 

 

Op 3.5.1813 wordt ten behoeve van madame Marie Catherine Crul, veuve de feu 

monsieur Gisbert Buijzen, tegen Gerard van Velthoven, cultivateur a Terheijden, 

hypothecaire inschrijving verricht van 

- une piece de prairie, 3 ha 87 a 48 ca, au poldre de Zonzeel, onder den Hoorn, 

  au levant Jean Velthoven (1) 

  du midi madame de Zeeuw 

  du bouchant Pierre Briellemans 

  du nord Adrien van Loon, 

als zekerheidsstelling voor een hoofdsom van f 700.28 

                                                           
23 NA, archief Rekenkamer ter Auditie, inv. nr. 792. 
24 ORA Terheijden, inv. nr. 130, f. 45v; de vest vindt plaats op 24.12.1803. Zie verder Oud administratief 

archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel ff. 1-400, opgemaakt 8 juli 

1718. 
25 Volgens de concordansen samengesteld door Johan van der Made. 
26 RANB, Archief hypotheekbewaarder Breda, inv. nr. 213, register van hypotheken dl. 35, akte 204. 
27 ORA Terheijden, inv. nr. 130, f. 195v, 31.7.1806. Zie voor de hernieuwing van de zekerheidsstelling 

op 8.7.1811 en 2.7.1821: RANB, Archief hypotheekbewaarder Breda, inv. nr. 184, register van hypotheken 

dl. 6, akte 29 en inv. nr. 242, register van hypotheken dl. 64, akte 262. 



VIIIb - 10 

 

 

Na het overlijden van Gerardus in 1814 is zijn weduwe Maria Verhoef, ingevolge het 

testament van 6.6.1803 voor notaris A.J. Verkouteren te Geertruidenberg, de enige 

erfgename. De nagelaten vaste goederen van Gerardus gaan op haar over, te weten: 

- een parcheel weijland, groot omtrent 9 gemeten, in den Zonzeelschen polder onder 

Terheijden, grenzend aan (-1) 

  oost juff. Pieternella de Zeeuw 

  zuid Pieter Brielemans 

  west Adriaan van Loon 

  noord Johannes van Velthoven, 

- een parcheel weijland, groot omtrent 4 gemeten, gelegen als voor, grenzend aan 

  oost en west weduwe Anthonij Weterings (-3) 

  zuid Willem van Sprang 

  noord de eerste noordsche weg, 

- een parcheel zaaijland, groot omtrent 1 buijnder, gelegen als voor, grenzend aan 

  oost Adriaan van Alphen (-4) 

  zuid en west de Neubourgh 

  noord het domeijn en den heer Ingenhousz, 

- de helft in eene huijsinge, schuur, hof en erve, in den dorpe van Terheijden, 

gequoteerd wijk A no. 63, grenzend aan (-5) 

  oost den straat 

  zuid hr. Cornelis Anselmus Segers 

  west mw. de gravinne van Wertensleben 

  noord de huijsvrouw van Pieter Joosten 

 (staande huwelijk gekocht, zodat de wederhelft reeds toebehoort aan de weduwe), 

- de helft van een parcheel zaaijland, groot omtrent 2 gemeten, onder de Zwaluwe, 

grenzend aan (-2) 

  oost Wilbord van der Made 

  zuid Theijsen weg 

  west de weduwe Pieter van der Horst 

  noord N.N 

 (de wederhelft komt krachtens de huwelijkse wet toe aan de weduwe). 

Onder de nalatenschap vallen voorts nog een aantal obligaties en schepenschuldbrieven, 

wat vee, een winkelinventaris, een aantal schulden enz. De totale waarde van de erfenis 

van Gerardus bedraagt f 2557:6:9. Daarover moet Maria Verhoef 10% 

successiebelasting betalen. Samen met de 10e verhoging en 16% voor het Cyndicaat 

komt dat uit op f 322:4:9.29 

 

Op 3.11.1817 maakt Maria Verhoef voor notaris Adriaan Romme te Terheijden een 

testament op, waarin zij haar tweede man Pieter Daniëls tot zijn dood of eerder 

hertrouwen in het vruchtgebruik stelt van haar gehele nalatenschap; in de blooten eigen-

dom benoemt zij tot haar erfgenamen haar broers en zusters.30 

                                                                                                                                                                      
28 RANB, Archief hypotheekbewaarder Breda, inv. nr. 226, register van hypotheken dl. 48, akte 62. De 

zekerheidsstelling wordt geradieerd n.a.v. een acte van ophef voor notaris Adriaan Romme te Terheijden 

op 15.4.1818. 
29 RANB, Ordonnantie Successiebelasting, inv. nr. 35, memorie 56. Zie ook Notarieel Archief Breda, 

inv. nr. 1158, notaris Francois Mirandolle, 2.9.1814. 
30 RANB, Memories van successie, kantoor Oosterhout, inv. nr. 1, memorie 307. 
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Generatie VIIIb-7 

 

 JOHANNES MICHAEL VAN VELTHOVEN, ged. Terheijden 29.9.1760, zn. 

van Matthias van Velthoven en Elisabeth Loonen, overl. Terheijden 28.1.1848, 

 

 o.tr./tr. Terheijden (schepenbank) 10/27.4.1801 

 

 ANNA VAN DER HORST, ged. Terheijden 13.8.1770, dr. van Pieter Janssen van 

der Horst en Adriana Huberti Heeren, overl. Terheijden 22.2.1846. 

 

 Kinderen geen nakomelingen. 

 

 

Johannes neemt in 1781 na het overlijden van zijn vader Matthijs, samen met de overige 

kinderen, de pacht over van de 7e hoeve van de Prins op de Noort onder Terheijden. De 

pachtsom bedraagt in eerste instantie f 666; in 1800 wordt deze verhoogd tot f 1530 plus 

f 374 wegens vrijdom van tienden.31  

Wanneer in de loop van de jaren de andere kinderen een voor een uitvliegen, blijft 

Johannes, bouman, op de 7e hoeve wonen. Het huidige adres luidt Moerdijkseweg 21.32 

 

Bij de onderhandse deling van 27.1.1787 van de nalatenschap van zijn ouders krijgt 

Johannes in ieder geval volgens de uit de pondboeken beschikbare informatie: 

- 5 buijnder 2 quartier 55 roeden minus de 8 gemeeten die aan Gerardus toevallen, 

tussen de eerste Zonzeelse weg en de Markdijk onder Terheijden, zijnde de rest van 

pondboek f. 97v en f. 98, verponding resp. f 11:2:0 en 6:0:0. 

Daarnaast verkrijgt hij in alle waarschijnlijkheid ook 

- een parceel van 1 bunder 163 1/4 roede in het 1e parceel van de Grote Zonzeelse 

polder onder Hooge Zwaluwe, 

afkomstig uit het bezit van zijn grootvader Gerrit Loonen. 

 

Daarna vinden er voor rekening van de vier kinderen Johannes, Gerardus, Matthijs en 

Antonia Maria nog een aantal gezamenlijke aankopen plaats. Volgens het pondboek van 

Terheijden vindt op 27.6.1799 opnieuw een onderhandse deling plaats (zie onder VIIIb). 

Daarbij gaat naar Johannes: 

- het parcheel, groot 2 bunder 45 roede, ten pondboek f. 181. 

 

Rond 1800 bezit Jan M: Velthooven onder Hooge Zwaluwe 

- een perceel weiland, groot 2 morgen 141 roede, nr. 71 in het  1e parceel, en 

- 3 percelen weiland, groot 1 morgen 330 roede, 1 morgen 293 roede en 1 morgen 293 

roede, nr. 188, 189 en 190 in het 2e parceel van de Grote Zonzeelse polder.33 

 

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

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

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

                                                           
31 NA, Nassause Domeinraad Hingman, inv. nr. 1299 e.v., capittel 7 nr. 28. 
32 Zie de concordansen samengesteld door Johan van der Made, met daarin o.a. de naamlijst voor de 

Bataafsche gewapende burgermacht van 1798 en een lijst met inwoners van Terheijden uit 1810. 
33 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. 
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- 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.34 

Johannes van Velthoven, bouman op den Noort, koopt vervolgens op 2.7.1804 zijn twee 

broers en zwager voor een bedrag van f 2400 uit, en ziet kans om nog geen half jaar later 

op 2.11.1804 het gehele perceel voor een bedrag van f 5250 door te verkopen aan Sr 

Johannes Denisse Nelemans.35 

 

Johannes van Velthoven koopt op 23.3.1803 van Bartholomeus Damen bierbrouwer en 

tavenier te Terheijden: 

- een parcheel wijland, dijk en buijteland, samen groot omtrent 2 bunder 3 quartier 

26½ roede, in den Grooten Zonseelschen polder tusschen den eerste weg en de revier 

de Mark onder Terheijden, grenzende aan 

  oost de erfgenamen Damisse 

  zuid de revier de Mark 

  west Adam en Adriana Kanters 

  noord den eerste weg, 

voor een som van f 2100.36 Het perceel is in het pondboek te vinden op f. 88, verponding 

f 16:18:0.37 

 

Op 7.2.180638 koopt Johannes voor f 800 van Joseph Mennen, echtgenoot van 

Pieternella Akkermans, en de kinderen van Marijnus Akkermans 

- een perceel weijland, groot omtrent 1 bunder, in de Zonzeelse polder onder Zwalu-

we, grenzend aan 

  oost polders watering 

  zuid weduwe Wouter van Gils 

  west de reede 

  noord weduwe Pieter van den Horst. 

 

Johannes van Velthoven en Anna van den Horst, echtelieden op den Noord onder 

Terheijden, maken op 30.6.1808 voor schepenen van Terheijden hun mutueel testament 

op. Ze benoemen de langstlevende tot enige en algehele erfgenaam, onder de ver-

plichting eventuele kinderen behoorlijk op te voeden en hen bij het bereiken van de 

meerderjarigheid een som ter voldoening van de legitime portie uit te reiken. Na het 

overlijden van de langstlevende dient de boedel in twee helften te worden gedeeld, 

zonder onderscheid van welke zijde de goederen op- en aangekomen zijn. De ene helft 

vervalt naar de zijde van de testateur, de andere helft naar de zijde van de testatrice. Ze 

spreken als voorkeur uit dat de langstlevende niet hertrouwt. Mocht dat toch gebeuren, 

dan trekt de eerststervende zijn erfstelling in, en mag de langstlevende alleen de bloote 

revenuen en inkomsten genieten, diens leven lang, en als er kinderen zijn alleen 

                                                           
34 ORA Terheijden, inv. nr. 129, f. 191, vest 17.4.1801, het zeevende jaar der Bataafsche Vrijheijd. 
35 ORA Terheijden, inv. nr. 130, f. 74v resp. f. 91v. 
36 ORA Terheijden, inv. nr. 129, f. 308v; de verkoop vindt plaats op 23.3.1803, de vest op 7.5.1803. 
37 Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel, ff. 

1-400, opgemaakt 8 juli 1718. 
38 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 63, losse inleg. 
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gedurende hun minderjarigheid waarna de helft van de gehele gemeenschappelijke 

boedel naar de kinderen gaat. Ze benoemen de langstlevende tot voogd over eventuele 

minderjarige kinderen, en secluderen de oppervoogden van wezen en de weeskamer. 

Volgens het zegel op het testament ligt de geschatte waarde van het vermogen in de 

klasse tot f 25.000.39 

 

Johannes van Velthoven, bouman, woonende op den Noord onder Terheijden, koopt op 

21.2.1809 van Cornelia van Dinteren weduwe van Jan Anthonij Jooren wonende op 

Wagenberg 

- een parceel zaaij en weiland, groot omtrent 1½ bunder, in den Grooten Zonzeelschen 

polder tusschen den eersten en tweeden wegh onder Terheijden, grenzende aan 

  oost en noord den heer H. Montens 

  zuid den eersten wegh 

  west de weduwe Anthonij Weeterings, 

voor een som van f 675.40 Het perceel is in het pondboek te vinden op f. 152v, verpon-

ding f 9:0:0.41 

 

Op 20.10.1819 koopt Johannes van Velthoven, bouwman op de Noord onder Terheijden, 

voor f 2650 van Johannes Schuller en zijn vrouw 

- een huizinge, schuur, hof en erve, in het dorp Terheiden, groot omtrent 1 gemet, wijk 

A no. 67, grenzend aan 

  oost den laagen weg 

  zuid Wouter van Gastel 

  west de dorpsstraat en Leendert Tolenaars 

  noord Schapenbogerd 

 en nog de aanbouw van een huizinge, grenzend aan 

  oost den schuur voorg. 

  zuid Wouter van Gastel 

  west de dorpsstraat 

  noord de eerstg. huijsinge 

 belast met een rente van 2 gld 10 stuivers per jaar aan het geestelijk kantoor te 

Oosterhout.42 

 

De kadastrale leggers43 geven ons inzicht in het totale grondbezit. Johannes van Veltho-

ven, rentenier te Terheiden, bezit in 1832 

in de Zonzeelse polder onder Terheijden 

- kad. B 157, weiland, groot 4 bunder 15 roede 40 el 

- kad. B 167, weiland, groot 3 bunder 24 roede 50 el 

- kad. B 214 en 215, weiland, groot resp. 1 bunder 25 roede 30 el en 1 bunder 47 roede 

50 el 

- kad. C 341 en 342, weiland resp. hooiland, groot resp. 88 roede 40 el en 23 roede 90 

el 

- kad. C 363 en 364, weiland, groot resp. 1 bunder 42 roede 80 el en 93 roede 70 el 
                                                           
39 ORA Terheijden, inv. nr. 191, f. 73. 
40 ORA Terheijden, inv. nr. 132, akte 38; de koop vindt plaats op 21 sprokkelmaand 1809, de vest op 17 

somermaand 1809. 
41 Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel, ff. 

1-400, opgemaakt 8 juli 1718. 
42 RANB, Archief hypotheekbewaarder Breda, inv. nr. 24, register van formaliteiten dl. 8, art. nr. 44. 
43 Kadastrale leggers Terheijden, art. nr. 436, Hooge en Lage Zwaluwe, art. nr. 493, en Zevenbergen, art. 

nr. 605. 
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- kad. C 451, 452 en 453, weiland, groot resp. 88 roede 80 el, 57 roede 80 el en 51 

roede 30 el 

- kad. C 468, 469 en 470, weiland, groot resp. 1 bunder 52 roede, 51 roede 80 el en 60 

roede 30 el 

in de Binnenpolder onder Wagenberg 

- kad. D 361, bouwland, groot 1 bunder 14 roede 40 el 

- kad. D 702 en 703, weiland, groot resp. 49 roede 30 el en 57 roede 30 el 

- kad. G 36, boomgaard, groot 22 roede 56 el 

- kad. G 37, moestuin, groot 7 roede 80 el 

- kad. G 38, huis en erve, groot 7 roede 10 el 

- kad. G 39, huis en erve, groot 1 roede 8 el 

in de Zonzeelse polder onder Zwaluwe 

- kad. G 390, 391 en 392, in het tweede parceel, weiland, groot resp. 1 bunder 38 

roede 60 el, 1 bunder 30 roede en 1 bunder 14 roede 

- kad. G 472, in het eerste parceel, weiland, groot 1 bunder 82 roede 30 el 

en in de Zonzeelse polder onder Zevenbergen 

- kad. G 461, bouwland, groot 1 bunder 14 roede 80 el. 

 

Uit de kadastrale leggers valt op te maken dat na de dood van Anna enkele percelen te 

gelde worden gemaakt. In 1846 worden verkocht G 39 en een stukje van G 38 onder 

Terheijden en G 390, 391 en 392 onder Zwaluwe; de rest van G 38, groot 5 roede 11 el 

wordt omgenummerd in G 466. In 1847 volgt de verkoop van B 214 en 215 en D 702 en 

703 onder Terheijden. 

 

Wanneer in 1848 ook Johannes overlijdt, hebben ze blijkens de memorie van successie44 

geen nakomelingen. Ingevolge het testament van 30 juni 1808 valt na het overlijden van 

de langstlevende de helft van de nalatenschap naar de kant van de man en de helft naar 

de kant van de vrouw. Deze nalatenschap omvat: 

onder Terheijden 

- een perceel weiland, groot 4 bunder 15 roede 40 el, kad. B 157 

- een perceel weiland, groot 3 bunder 24 roede 50 el, kad. B 167 

- een perceel weiland, groot 88 roede 40 el, kad. C 341 

- een perceel hooiland, groot 23 roede 90 el, kad. C 342 

- een perceel weiland, groot 1 bunder 42 roede 80 el, kad. C 363 

- een perceel weiland, groot 93 roede 70 el, kad. C 364 

- een perceel weiland, groot 88 roede 80 el, kad. C 451 

- een perceel weiland, groot 57 roede 80 el, kad. C 452 

- een perceel weiland, groot 51 roede 30 el, kad. C 453 

- een perceel weiland, groot 1 bunder 52 roede, kad. C 468 

- een perceel weiland, groot 51 roede 80 el, kad. C 469 

- een perceel weiland, groot 60 roede 30 el, kad. C 470 

- een perceel bouwland, groot 1 bunder 14 roede 40 el, kad. D 361 

- een boomgaard, groot 22 roede 56 el, kad. G 36 

- een moestuin, groot 7 roede 80 el, kad. G 37 

- een huis en erf, groot 5 roede 11 el, kad. G 466 

onder Hooge en Lage Zwaluwe 

- een perceel weiland, groot 1 bunder 82 roede 30 el, kad. G 472, 

en onder Zevenbergen 

                                                           
44 RANB, Memories van successie, kantoor Breda, inv. nr. 53, memorie 165. 
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- een perceel bouwland, groot 1 bunder 14 roede 80 el, kad. G 461. 

De totale waarde van de nalatenschap wordt in de memorie van successie becijferd op 

f 22.674,44½. Erfgenamen aan de manskant zijn: Matthias Adrianus van Velthoven, enig 

kind van Johannes' broer Antonie, tevens executeur testamentair, voor 1/3; Matthijs, 

Elisabeth en Adriaan Kavelaars, kinderen van Johannes' zuster Antonia Maria, voor 1/3; 

en (de kinderen van) Maria Brielmans, enig kind van Johannes' zuster Cornelia. 

De kadastrale leggers geven aan dat alle onroerend goed in de loop van 1848 te gelde 

wordt gemaakt. 
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Generatie VIIIb-8 
 

 MATTHIAS HYACINTHIUS (MATTHIJS) VAN VELTHOVEN, ged. 

Terheijden 16.8.1762, zn. van Matthias van Velthoven en Elisabeth Loonen, overl. 

Terheijden 10.1.1809 

 

 

Matthijs verkrijgt bij de onderhandse delingen op 27.1.1787 en 27.6.1799 uit de nalaten-

schap van zijn ouders resp. de gemeenschappelijke aankopen van de kinderen 

- 1½ bunder riethil met den dijk, tussen de eerste Zonzeelse weg en de Markdijk onder 

Terheijden, afgesplitst uit pondboek f. 97v, verponding f 9:0:0 (+1) 

- 1 bunder 2 quartier, tussen de eerste en tweede Zonzeelse weg onder Terheijden, ten 

pondboek op f. 171v (+2) 

- drie parceeltjes, groot 1 bunder 3 quartier 47 roede, 2 quartier 47 roede en 2 quartier 

85 roede, eveneens tussen de eerste en tweede Zonzeelse weg onder Terheijden, ten 

pondboek f. 172, 172v en 173v. (+3) 

 

Matthijs woont in bij zijn zwager Pieter Brielmans, zoals blijkt uit de vermeldingen in de 

naamlijst voor de Bataafsche gewapende burgermacht 1798 onder volgnr. 182: 

 Pieter Brielmans, 48 jr, bouman 

 Mathijs van Velthoven, 35 jr, rentenier 

 met een knecht 

en in de gemaallijst van Terheijden voor 1800 onder De Noord en Crauwelsgors: 

 Pieter Brielmans 

 thuijslegger Matthijs van Veldhoven 

 de knegts Marijnus Verkooijen en Willem van Schendel 

 de meijte Catharina Verhoeff en Johanna van Bragt. 

Het huidige adres luidt Noordseweg 3.45 

 

Mathijs van Velthoven, bejaarde jongman woonende binnen deesen dorpen van Terheij-

den, verkoopt op 23.3.1803 

aan Adriaan Antonijse van Alphen ten behoeve van zijn vader Anthonij Janse van 

Alphen voor een som van f 2510: 

- een parcheel weijland, groot omtrent 3 bunder 79 roede, in den Grooten Zonseel-

schen polder onder Terheijden, ten pondboek ff. 172, 172v en 173v, grenzend aan 

  oost de wed. Anthonij Weeterings (-3) 

  zuid den eersten wegh 

  west Leendert Tolenaars 

  noord den tweeden koop, 

en aan Frans van de Mast en Pieter Brielmans voor een som van f 1100: 

- een parcheel zaaijland, groot omtrent 1½ bunder, in den Grooten Zonseelschen 

polder onder Terheijden, ten pondboek f. 171v, grenzend aan (-2) 

  oost de wed. Anthonij Weeterings 

  zuid den eersten koop 

  west het domijn van Breda 

  noord Anthonij van Alphen.46 

                                                           
45 Zie voor de gemaallijst Oud administratief archief Terheijden, inv. nr. 542 rood, en voor het overige de 

concordansen samengesteld door Johan van der Made. 
46 ORA Terheijden, inv. nr. 130, f. 1 en f. 3; de publieke verkoop vindt plaats op 23.3.1803, de vest op 

7.5.1803. 
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Mathijs van Velthoven koopt op 22.1.180547 voor een bedrag van f 530 van Cornelis 

Philipsen en Pieter Gerardsen uit Zevenbergen als executeurs van wijlen jufvrouw Maria 

van Rijsbergen wed. Judocus de Grou 

- twee parcheelties weijland, samen groot omtrent 355 1/3 roede, naast aan malcande-

ren geleegen inden Binnenpolder onder Terheijden, grenzend aan (+4) 

  oost den hooge vaartkant 

  zuid en west den lage weg 

  noord Johannes Looijmans 

 belast met een chijns van 14 penningen per jaar aan het geestelijk comptoir te Breda, 

 ten pondboek genoteerd op resp. f. 312r, groot 1 gemet, verponding f 2:1:0 en f. 

312v, groot 2 quartier 22 roede, verponding f 1:2:0. 

 

Matheas van Velthoven maakt op 9.1.1809, de dag voor zijn overlijden, zijn testament 

op. Hij legateert 

- aan de Heiligen Geest Armen van Terheijden de twee perceelties weiland groot 

samen 355 1/3 roede in de Binnenpolder onder Terheijden, die zijn gekomen van 

Maria van Rijsbergen weduwe Judocus de Grou (4) 

- aan Catharina Verhoef, tegenwoordige dienstmeid van Pieter Brielmans, een som 

van f 100, "in vergelding van hare getrouwe diensten aan hem testateur bewezen" 

- aan zijne nigten Maria en Elisabeth Brielmans een perceel dijk en buitenland samen 

groot 1½ bunder geleegen nevens de revier de Mark onder Terheijden, tegen inbreng 

in de boedel van een som van f 1500. (1) 

Hij spreekt voorts de wens uit dat zijn kleren en boedel, met uitzondering van zijn 

zilveren gespen en zakhorloge, worden uitgedeeld aan behoeftige mensen. 

Voor het overige benoemt hij zijn drie broers Gerardus, Johannes en Antonij en de 

kinderen van zijn twee overleden zusters Cornelia en Antonia Maria tot algehele 

erfgenamen, steeds voor 1/5. Tot executeur en voogd over minderjarige erfgenamen 

worden benoemd zijn broer Johannes en zijn zwager Pieter Brielmans. 

Uit het zegel op het testament blijkt dat het vermogen wordt geschat op een waarde in de 

klasse tot f 10.000.48 

 

Nadat Matthijs op 10.1.1809 zonder nakomelingen is overleden, dienen de door hem 

nagelaten vaste goederen te worden getaxeerd ten behoeve van de collaterale successie.49 

Het gaat om: 

- een parcheel dijk en buitenland, samen groot omtrent 1½ bunder, nevens de revier de 

Mark onder Terheijden, grenzend aan (1) 

  oost Pieter Brielemans  

  zuid de revier 

  west Jan en Wouter Beenhakkers 

  noord Gerardus van Velthoven, 

 niet verhuurd, door de eigenaar zelf in gebruik geweest, getaxeerd op f 1500 

- 2 parcheeltjes weijland, samen groot 355 1/3 roede, in de Binnenpolder aan de 

Lagenweg onder Terheijden, gekomen van Maria van Rijsbergen wed. van Jacobus 

de Grou, grenzend aan (4) 

  oost de vaartkant 

                                                           
47 ORA Terheijden, inv. nr. 130, f. 106v. 
48 ORA Terheijden, inv. nr. 192, akte 6. 
49 ORA Terheijden, inv. nr. 185, Protocol van taxatiën op het stuk van de collaterale successie, f. 95, 

29.5.1809. 
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  west de Lagenweg 

  noord G. Manders, 

 niet verhuurd, door de eigenaar zelf in gebruik geweest, getaxeerd op f 500. 

Conform de legaten uit het testament worden deze percelen in het pondboek van 

Terheijden inderdaad overgeboekt op Maria en Elisabeth Brielmans en de H. Geest 

Armen van Terheijden. (-1/4) 
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Generatie VIIIb-9 

 

. ANTONIA MARIA VAN VELTHOVEN, ged. Terheijden 7.9.1764, dr. van 

Matthias van Velthoven en Elisabeth Loonen, overl. Klundert 2.9.1807, 

 

 o.tr./tr. Terheijden 11/28.5.1798 

 

 JOHANNES ARIJSE KAVELAARS (CAVELAARS), geb. Zwaluwe, ged. Made 

10.10.1767, zn. van Adrianus Kavelaars en Maria Catharina Damen, bouwman, 

overl. Klundert 29.5.1819. Hij hertrouwt o.tr./tr. Zevenbergen 15.12.1808/7.1.1809 

met Elizabeth de Rooij. 

 

 

Bij de onderhandse deling op 27.1.1787 verkrijgt Antonia Maria uit de nalatenschap van 

haar ouders 

- 1 bunder 14 roede, tussen de eerste en tweede Zonzeelse weg onder Terheijden, ten 

pondboek f. 179, 

- de helft van de voorheen aan Gerrit Loonen toebehorende percelen onder Zeven-

bergen, te weten 3 bunder 265 roede, in t Streepe land onder Zevenbergen, 

verponding f 11:8:3½ en 266 2/3 roede avelinge aldaar, verponding f 0:12:8. 

 

Antonia Maria koopt op enig moment na 27.1.1787 de andere helft van de genoemde 

percelen onder Zevenbergen van de kinderen van Johanna Loonen. 

 

Zoals hierboven al is beschreven, koopt Johannes Adriaansz Kavelaars op 4.1.1803 voor 

f 2000 1 bunder 300 roede in de Moerdijk onder Zevenbergen van zijn zwager Pieter 

Briellemans. In 1804, 1806 en 1807 volgen nog andere aankopen onder Zevenbergen. 

 

Na het overlijden van Antonia Maria worden, ongetwijfeld in verband met het 

hertrouwen van de weduwnaar en het zekerstellen van het moederlijk erfdeel van hun 

vier kinderen Maria, Elisabeth, Adriaan en Matthijs Kavelaars, alle percelen onder 

Zevenbergen, met uitzondering van de 1 bunder 300 roede in de Moerdijk, op de 4e van 

Lentemaand 1809 ten name gebracht van deze kinderen.50 

 
 

                                                           
50 Zie voor een en ander Oud administratief archief Zevenbergen, inv. nr. 1397, Kohier der landerijen 

1768-1809, ff. 32v, 140 en 167v. 


