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Govert, wonend in Lage Zwaluwe, krijgt op 1.6.1775 van schout en schepenen van 

Hooge en Lage Zwaluwe admissie "omme als broodbakker te moogen ageeren op de 

Hooge Swaluwe en in beide de jurisdictien te moogen verkoopen tarwe en 

roggebrooden, mitz zig in alles gedraagende na 't geene bij de ordonnantie van Haar 

Edele Groot Moogende voor de broodbakkers is gestatueert". Op 25.1.1776 wordt hem 

ook toestemming verleend om "te moogen verkoopen coffij, thee, tabac, grutte en meel, 

item om te moogen ageeren als kleine kramer in zoudt, item als kleine kramer in zeep, en 

om als flessiaen te verkoopen alderhande brandewijnen en gedistilleerde wateren".1 

 

Godefridus wordt niet ouder dan 37. Kort voor zijn overlijden maken hij en zijn vrouw 

Bastiaantje op 23.9.1780 voor schepenen van Hooge en Lage Zwaluwe hun testament 

op.2 Ze benoemen de langstlevende tot enige universele erfgenaam, met de verplichting 

de kinderen behoorlijk op te voeden en hen bij het bereiken van de meerderjarigheid ter 

voldoening van de legitieme portie een zodanige som uit te keren als dan behoorlijk lijkt 

gezien de staat van de boedel. Zij benoemen de langstlevende tot voogd, en bij diens 

overlijden Cornelis van Velthooven te Hooge Zwaluwe en Frans van den Kieboom te 

Terheijden, met seclusie van de heren weesmeesteren. Merk op dat zoon Henricus 

postuum geboren wordt. 

 

Na het overlijden van Godefridus gaat de admissie om te ageren als broodbakker, kleine 

kramer in zeep en zout en verkoper van koffie, thee en chocola over op zijn weduwe 

Bastiaantje; zij krijgt echter geen admissie om te mogen fungeren als "flessiaen of kleine 

brandewijn verkooper".3 

 

Uit de staat en inventaris, opgemaakt op 2.2.1786 voorafgaand aan het hertrouwen van 

Bastiaantje, blijkt dat onder de nalatenschap van Godefridus een schuld valt van f 66:0:0 

aan Jacobus Kouwens voor zijn huur als meesterknecht als bakker. De legitieme portie 

van de kinderen Adriaan, oud 7 jaar, en Hendrik, oud 5 jaar, bedraagt f 123:7:0.4 Tot de 

gemeenschap behoren geen vaste goederen. 

 

Daarmee blijkt, althans in deze lijn, weinig over van het aanzienlijke landbezit van 

eerdere generaties (vgl. IV, Va, VIa). Naar de oorzaak daarvan kunnen we slechts 

gissen. Allereerst kunnen we wijzen op een aantal boedelscheidingen, die tot een zekere 

verwatering van het bezit hebben geleid. Vervolgens is van belang dat Adriaan (VIIIa) 

en Godefridus (IXa) jong gestorven zijn en een weduwe met een reeks kleine kinderen 

hebben achtergelaten. Tenslotte is de streek in de periode rond 1750 allesbehalve 

economisch welvarend. Zo is er o.a. sprake van een "fataal en langdurig afsterven van 

rundvee in de Baronnie hetgeen nu ruim 5 jaar geduurd heeft, in Hazeldonk, op de 

Noort, de Hallen. Deze geeft generale elende ende armoede zodat pagters niet in staat 

zijn huur te betalen noch hun akkers behoorlijck te bezaaien".5 

 

Jacobus Kouwens zet na zijn huwelijk met Bastiaantje de bakkerij voort. Hij is op 

19.1.1787 in staat van Laureijs Pieterse Castelijns 
                                                           
1 Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 10, Resolutieboek baljuw en schepenen 

november 1774-november 1784, ff. 7 en 13v. 
2 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 139, akte 1780-41. 
3 Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 10, Resolutieboek baljuw en schepenen 

november 1774-november 1784, f. 61v, 15.3.1781. 
4 ORA Terheijden, inv. nr. 198. 
5 NA, Nassause Domeinraad Hingman, inv. nr. 1027, f. 418: rapport van de rentmeester Carel van 

Naerssen d.d. 9.3.1750. 
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- eene huijsinge, schuur, hof en erve, gestaan en geleegen binnen de kuijp van dezen 

dorpe Terheijden, grenzend aan 

  oost Adriaan van Sprang 

  zuid de erve gekomen van Ste Anthonius gilde 

  west 's Heeren straat 

  noord Pieter van Opstal en Anthonij de Heldt, 

 met nog omtrent 4 roeden erve uit 19 roeden lant gekomen van 't voornoemde gilde 

daar nevens zuijdwaarts geleegen 

te kopen voor een som van f 1180.6 In het pondboek van Terheijden vinden we dit huis 

terug op f. 31v, verponding f 2:10:0.7 Het huidige adres luidt Hoofdstraat 31-33.8 

 

De kinderen Adriaan en Hendrik delen op 13.6.1793 mee in de nalatenschap van hun 

grootmoeder van vaders zijde, Anna de Bondt,9 in de vorm van: 

- een perceel weijland, groot 1 bunder, in de Zonzeelschen polder onder Hooge 

Zwaluwe, grenzend aan 

  oost den weg 

  zuid Cornelis Vermeer 

  west den weg van Pieter J. Omens 

  noord de hr en mr J.P. Kleijn 

- een bosch in de Emilia polder onder Drimmelen, grenzend aan 

  oost de weg 

  zuid de weduwe de hr van Ruine 

  west Boeke polder 

  noord Schalk van de Sluijs 

- nog een stukje land gelegen onder Meeuwsen. 

Dit land wordt te gelde gemaakt, wanneer Cornelis van Veldhoven, als voogd over 

Adriaan en Hendrik Godefriduszoone van Veldhoven, op 14.2.1804 voor f 1000 aan 

Cornelis Kokke:10 

- een perceel weijland, groot 1 buijnder, in de Zonzeelse polder onder Hooge 

Zwaluwe, grenzend aan 

  oost de nieuwe nieuwe weg 

  zuid Marijnus F. Ligthart 

  west de oude nieuwe weg 

  noord Corstiaen B. Vogel, 

en voor f 400 aan A. Koermans:11 

- een bosch, groot 1 mergen 26 roede, op de Worp onder Drimmelen, grenzend aan 

  oost de weg 

  zuid de erven van Vuuren 

  west de bokkepolder 

  noord Schalk van der Sluijs, 

 belast met een chijns van 1 stuiver 4 penningen aan het dommein comptoir te 

Geertruidenberg, 

verkoopt. 
                                                           
6 ORA Terheijden, inv. nr. 127, f. 24v; de koop vindt plaats voor notaris Alexander Brocx te Terheijden 

op 19.1.1787, de vest op 19.2.1787. 
7 Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel, ff. 

1-400, opgemaakt 8.7.1718. 
8 Volgens de concordansen samengesteld door Johan van der Made. 
9 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 145. 
10 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 63, f. 131, gevest 17.3.1804. 
11 Zie ORA Drimmelen, inv. nr. 21, f. 76v, voor de vest op 17.3.1804. 
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Na het intreden van de Franse tijd wordt Jacobus Kouwens in de jaren 1798-1810 

schepen commissaris van het gemeentebestuur van Terheijden.12 

 

Op de naamlijst van de Bataafsche gewapende burgermacht uit 1798 vinden we onder 

volgnr. 60: 

 Jacobus Kouwens, 42 jr, broodmaker-scheepen 

 Hendrik van Veldhoven, 19 jr, broodmaker.13 

 

Bastiaantjes ouders, Henderik Fransen van den Kieboom en Cornelia Willemsen van 

Sprang, zijn behoorlijk gegoed. Uit het zegel op het testament van 29.1.1799 blijkt dat 

hun vermogen valt in de klasse tot f 16.000.14 Na hun overlijden op 6.12.1799 en 

3.3.1800 te Terheijden omvat de nalatenschap het nodige onroerend goed:15 

- eene huijsinge schuur hof en erve, groot omtrent 30 roede, omtrent de kerk in het 

dorp Terheijden, grenzend aan 

  oost eijge erve 

  zuid de wed. Pieter van Dun e.a. 

  west de straat 

  noord Casper Schuller 

- eene huijsinge schuur werkwinkel loots hof en erve, in het dorp Terheijden, grenzend 

aan 

  oost en noord Martinus Goverden 

  west de Dorpsstraat 

  zuid Anthonij de Hels 

- verscheijden parcheelen zoo weij als hooijvelden, samen groot omtrent 5 bunder, in 

de Binnenpolder onder Terheijden, grenzend aan 

  oost en west polders vliet of wateringe 

  zuid polders veld 

  noord de wed. Adriaan Adriaanse Damen 

- 2 parcheelen zoo saeij als weijland, samen groot omtrent 700 roede, in de Binnenpol-

der onder Terheijden, grenzend aan 

  oost s lands wateringe 

  zuid en noord Adriaan van Sprang 

  west J:C: Bets en erfgenamen 

- een parcheel dijck met het binnenland daaraan gehorende, samen groot omtrent 1½ 

bunder 4 3/4 roede, in de Grote Zonzeelse polder onder Terheijden, grenzend aan 

  oost en noord heer Otgens 

  zuid Pieter Leen Aarts 

  west juff. Damisse 

  noord en noordoost klooster van Oosterhout. 

Dit onroerend goed wordt via een publieke verkoping op 5.5.1800 te gelde gemaakt met 

een opbrengst van f 5395. Uitzondering vormt het eerstgenoemde huis dat ingevolge het 

testament als legaat, tegen inbreng van f 1100 in de boedel, toevalt aan Bastiaantjes broer 

                                                           
12 Zie Bestuurders van de gemeente Terheijden 1328-1996, De Vlasselt. Geschiedenis van de gemeente 

Terheijden nr. 78, winter 1996, pp. 26 en 128. 
13 Zie de concordansen samengesteld door Johan van der Made. 
14 ORA Terheijden, inv. nr. 190, f. 80v, 29.1.1799. 
15 ORA Terheijden, inv. nr. 199, Protocollen van staat en inventaris, ff. 98v-110v, 21.4.1800. 
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Cornelis van de Kieboom; dat wordt nog eens bevestigd bij de onderhandse deling op 

5.2.1801.16 In de totale opbrengst deelt Bastiaantje mee voor 1/6. 

 

Jacobus Kouwens, lid van 't gemeentebestuur en mr broodbakker, en Bastiaentje van den 

Kieboom, voormaals weduwe van Godefridus van Veldhoven, woonachtig binnen 

Terheijden, gezond en wel, maken op 9.1.1802 hun testament op. 

De testatrice prelegateert aan haar man "eene huijsinge, bakkerij, hof en erve gestaan en 

geleegen te Terheijden ten pondboek f. 31v, beneevens alle de gereedschappen tot de 

bakkerij behoorende", op voorwaarde van taxatie en inbreng van de tegenwaarde in de 

gemeenschappelijke boedel. Ze benoemt tot haar erfgenamen de twee kinderen Adriaan 

en Hendrik uit haar eerste huwelijk, de kinderen Cornelis, Henderik, Cornelia en Jacobus 

uit haar tegenwoordige huwelijk, en haar man, elk voor 1/7. 

De testateur benoemt de testatrice tot algeheel erfgenaam, onder de plicht hun kinderen 

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

bedrag uit te reiken ter voldoening van de legitime portie. Na het overlijden van de 

testatrice zal zijn erfenis op zijn 4 kinderen overgaan, na aftrek van de genoten vaderlijke 

legitime portie. 

Ze benoemen de langstlevende tot voogd over hun kinderen. Daarnaast benoemt de 

testatrice tot voogd over haar voorkinderen haar broer Cornelis van den Kieboom en 

Christiaan van Lommel. 

De waarde van het vermogen wordt niet hoger geschat dan de klasse tot f 4.000.17 

 

Jacobus Kouwens, broodbakker wonende binnen deze dorpe van Terheijden, verkoopt 

op 31.12.1810 aan Jacobus van Meer ten behoeve van zijn zwager Jacobus Ansems 

broodbakker op Wagenberg 

- eene huisinge, schuur, hof en erve met de bakkerije daaraan gehorende, staande en 

gelegen binnen het dorp Terheijden, gequoteerd letter A no. 29 

voor een som van f 1075.18 

 

Wanneer Bastiaantje van de Kieboom in 1821 overlijdt, melden haar kinderen Hendrik 

Kouwens schoenmaker te Terheijden, Cornelia Kouwens mutze waster te Terheijden, 

Jacobus Kouwens schoenmaker te Waspik, Cornelis Kouwens broodbakker te Zierikzee 

en Adriaan van Velthoven wagenmaker te Zierikzee, dat dit ab intestato zou zijn. Dat is 

in zoverre juist, dat het eerder aangehaalde testament in 1821 inderdaad zijn materiële 

betekenis heeft verloren. De nalatenschap bevat geen onroerende goederen. Genoemde 

kinderen staan mede in voor "onze met de franschen loting opgetrokken en tot heeden 

niet teruggekomen broer en halfbroer Hendrik van Velthoven". Bij de memorie van 

successie is een los briefje van Adriaan gevoegd, waarin hij te kennen geeft dat hij de 

inhoud van de memorie onderschrijft, maar deze niet mee ondertekent, omdat hij 

verkiest zich "van de nalatenschap van moeder te onthouden en die in schade en bate te 

laten ten voor- en nadeelen van mijn broers en zusters die die willen aanvaarden".19 
 

                                                           
16 Zie voor de transporten op 27.10.1800 ORA Terheijden, inv. nr. 129, ff. 162, 163v, 165 en 168v. Zie 

voorts Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel, 

ff. 1-400, opgemaakt 8 juli 1718, m.n. ff. 26, 26v, 29v, 49 en 49v. 
17 ORA Terheijden, inv. nr. 190, f. 177. 
18 ORA Terheijden, inv. nr. 132, akte 107, vest 31.12.1810. 
19 RANB, Memories van successie, kantoor Oosterhout, inv.nr. 3, memorie 61. 


