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Volgens de verklaring van de Nationale Militie bij de huwelijksbijlagen heeft Matheus 

Adrianus van Veldhove bij de loting voor de lichting 1829 in Tilburg nummer 23 

getrokken, welk nummer hem verplichtte tot dienstneming. Hij heeft aan die verplichting 

voldaan door een plaatsvervanger te stellen. Zijn signalement luidde: lengte 172,0 cm, 

ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin, 

blonde haren en wenkbrauwen, geen merkbare tekenen. 

 

Mathias Adrianus Velthoven, wijnkoper te Tilburg, verkrijgt uit de nalatenschap van zijn 

ouders  

- een aantal percelen hakhout, schaarbosch, bouwland en dennenbosch, groot 12 ha 73 

are 70 ca, op Rijshof, kad. F 563, 564, 565, 566, 568, 572, 573, 579 en 594 

terwijl hij in de loop der tijd ook verscheidene percelen koopt.1 

Zo verwerft hij aan de Heuvel achtereenvolgens 

- een tuin, groot 16 are 10 ca, aan de Heuvel, kad. L 279 (voor 1846) 

- een huis, schuur en erf, groot 5 are 80 ca, aan de Heuvel, kad. L 1293 (rond 1846) 

- twee tuinen, een huis en erf, en een erf, aan de Heuvel, groot 36 are 32 ca, kad. L 

292, 293, 295 en 886 (rond 1860) 

- een perceel bouwland, groot 42 are 10 ca, aan de Heuvel, kad. L 1895 (rond 1863) 

- een tuin, groot 28 are 90 ca, kad. L 278 (rond 1866) 

- een perceel bouwland, groot 44 are 30 ca, in de Heuvelsche akkers, kad. L 1924 

(rond 1867) 

- een perceel bouwland, groot 2 are 22 ca, in de Heuvelsche akkers, kad. M 2536 (rond 

1875) 

die hij opnieuw verkavelt, en daarna deels weer verkoopt, zodat zijn bezit daar rond 

1874 bestaat uit 

 M 714, tuin, groot 12 are 40 ca 

 M 715, huis en erf, groot 8 are 50 ca 

 M 1831, tuin, groot 19 are 18 ca 

 M 1832, huis en erf, groot 1 are 4 ca 

 M 1833, huis en erf, groot 1 are 18 ca 

 M 1834, huis en erf, groot 1 are 10 ca 

 M 1835, huis en erf, groot 1 are 16 ca 

 M 1836, huis en erf, groot 1 are 28 ca 

 M 1837, huis en erf, groot 1 are 30 ca 

 M 1838, huis en erf, groot 1 are 66 ca 

 M 2397, bouwland, groot 3 are 80 ca 

 M 2536, bouwland, groot 2 are 22 ca. 

Verder koopt hij in de loop der jaren 

- een perceel bouwland, groot 4 are 80 ca, aan de Besterden, kad. K 1631 (rond 1864), 

dat hij deels verkoopt in 1867, en in 1872 omzet in K 2477, erf, groot 3 are 76 ca en 

K 2478, huis en erf, groot 80 ca 

- een huis en erf, en tuin, groot 6 are 90 c, aan de Kerk, kad. L 2003 en 2004 (rond 

1865), die hij weer verkoopt rond 1867 

- een perceel schaarbosch, groot 1 ha 61 are 90 ca, op Rijshof, kad. F 567 (rond 1867). 

 

Op 14.7.1876 maken Matheus Adrianus van Velthoven, koopman te Tilburg, en zijn 

vrouw elk hun testament op. Zij legateren aan de langstlevende het vruchtgebruik van de 

gehele nalatenschap, gedurende het hele leven. Zij legateren elk aan Maria Norberta 

                                                           
1 Zie Kadastrale legger Tilburg, 1e en 2e serie art. nr. 2796. 
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Antonia van Velthoven, echtgenote van Cornelis Klep, de 1/2 in het door haar gezin 

bewoonde huis met erf aan de Comediestraat te Tilburg, kad. M 2536, groot 2 roede 22 

el, onder de last f 6000 in de nalatenschap in te brengen. Verder legateren zij aan 

Norbertus Mathias Josephus van Velthoven de 1/2 in 4 woningen met tuin aan de 

Telegraafstraat te Tilburg, kad. M 1831, 1832, 1833, 1834 en 1835, onder de last om in 

de nalatenschap f 3000 in te brengen.2 

 

Bij de dood van Matheus Adrianus krijgt zijn vrouw, ingevolge het testament van 

14.7.1876, het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap. De erfgenamen laten de 

overige bedingen vervallen. 

De totale nalatenschap heeft een waarde van f 110.850. Deze bestaat uit onroerend goed 

(f 44.000), 3 hypotheken (f 7500), effecten, obligaties e.d. (f 44.950), de huwelijksuitzet 

van Maria Norberta Antonia van Velthoven (f 5400), inboedel en wijnen (f 7000) en 

pretentien wegens geleverde wijnen en steenkolen (f 2000). Hiervan komt de helft toe 

aan Johanna Eva Swagemakers en de andere helft aan de kinderen. 

Van het onroerend goed verkrijgt Norbertus Mathias Josephus 

- de huizen met erven en tuin, te Tilburg aan de Telegraafstraat, groot 23 are 66 ca, 

kad. M 1831, 1832, 1833, 1834 en 1835, tot een waarde van f 6000, 

terwijl de rest toevalt aan Johanna Eva Swagemakers 

- huis, erf en tuin, te Tilburg aan de Heuvel, groot 20 are 90 ca, kad. M 714 en 715 

- huis, erf en tuin, te Tilburg aan de Comediestraat, groot 2 are 22 ca, kad. M 2536 

- huizen en erven, te Tilburg aan de Telegraafstraat, groot 4 are 24 ca, kad. M 1836, 

1837 en 1838 

- huis en erven, te Tilburg aan de Paralelweg, groot 4 are 56 ca, kad. K 2477 en 2478 

- percelen hakhout, schaarbosch, dennenbosch en bouwland, groot 14 ha 35 are 60 ca, 

te Tilburg op Rijshof, kad. F 563, 564, 565, 566, 567, 568, 572, 573 en 594.3 

Het perceel bouwland op de Heuvelsche akkers, groot 3 are 80 ca, kad. M 2397, is 

volgens de kadastrale legger rond 1877 reeds verkocht. 

 

Op 1.3.1884 doet Johanna Eva Swagemakers om te beginnen, zonder enig voorbehoud, 

afstand van het vruchtgebruik van de huizen, erven, tuin en werkplaats te Tilburg aan de 

Telegraafstraat, groot 23 are 66 ca, kad. M 1832, 1833, 1834, 1835, 3266 en 3267. Het 

gaat hier om het onroerend goed dat in eigendom is toegevallen aan Norbertus Mathias 

Josephus. 

Verder maakt zij een nieuw testament, waarbij zij aan haar twee inwonende dochters 

Johanna Maria Anna en Elisa Maria Theresia haar gehele inboedel nalaat, onder de 

verplichting om f 4000 in te brengen. Wie zich tegen deze beschikking wenst te keren, 

wordt gesteld in de legitieme portie, waarna het meerdere toevalt aan de twee genoemde 

dochters. Zij benoemt haar zoon Norbertus Mathias Josephus tot executeur. 

Aansluitend maken ook Johanna Maria Anna en Elisa Maria Theresia hun testament op, 

waarin zij elkaar over en weer tot enige erfgenaam benoemen. Voorts benoemt 

Norbertus Mathias Josephus de genoemde twee zussen tot zijn erfgenaam.4 

 

                                                           
2 Notarieel archief Tilburg, inv. nr. 453, notaris Josephus Florentius Joannes van de Mortel, akten 196 

en 197. 
3 Notarieel archief Tilburg, inv. nr. 455, notaris Josephus Florentius Joannes van de Mortel, akte 45, 

1.3.1878. Zie ook RANB, Memories van successie, kantoor Tilburg, inv. nr. 90, Reg. IV nr. 2/9424. 
4 Notarieel archief Tilburg, inv. nr. 461, notaris Josephus Florentius Joannes van de Mortel, akten 71 t/m 

75. 
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Uit de kadastrale legger van Tilburg5 blijkt dat Johanna Eva Swagemakers in de jaren 

daarna haar onroerend goed successievelijk te gelde maakt. Ze verkoopt 

- rond 1881 de percelen kad. K 2477 en 2478 op de Besterd 

- rond 1883 de percelen kad. F 563 t/m 568, 572, 573, 579 en 594 op Rijshof, en 

- rond 1885 de percelen op de Heuvel, kad. M 714, 715, 1836 t/m 1838 en 2536. 

 

Bij de dood van Johanna Eva Swagemakers wordt, ingevolge het testament van 

1.3.1884, de gehele inboedel gelegateerd aan haar twee inwonende dochters Johanna 

Maria Anna en Elisa Maria Theresia. Haar zoon Norbertus Mathias Josephus wordt 

benoemd tot uitvoerder van de uiterste wilsbeschikking. Overigens delen de vier 

kinderen elk voor 1/4 in de nalatenschap, die een batig saldo heeft van f 28.548,64. De 

nalatenschap bevat geen onroerend goed, maar wel een hele reeks obligaties, o.a. van 

een aantal buitenlandse spoorwegmaatschappijen.6 
 

                                                           
5 Kadastrale legger Tilburg, 2e serie art. nr. 7022. 
6 RANB, Memories van successie, kantoor Tilburg, inv. nr. 114, Reg. IV nr. 4/843. 


