IXc - 1

Willem den Ouden en Josephus (= Sigebertus) Velthooven, beiden wonend te Hooge
Zwaluwe, kopen op 10.7.1773 voor f 90 op een publieke verkoop:
- een hoekje land met een huijsje daarop staande, groot omtrent 50 roede, in de
Zonzeelse polder onder Hooge Zwaluwe, grenzend aan
(+1)
oost den Soutendijk
west C: D: Ronden
zuid en noord de vliet.1
Op 26.4.1776 verkopen zij een deel van dit hoekje voor f 60 door aan Jan van Swol:
- een hoekje land met een huijsje daarop staande, groot 8 roeden, in de Zonzeelse
polder, grenzend aan
(-1a)
oost den Soutendijk
zuid de vliet
west C: D: Ronden
noord de verkopers.2
Josephus van Velthooven, wonend op de Hooge Zwaluwe, krijgt op 24.4.1777 van de
schepenen van Hooge en Lage Zwaluwe "admissie om te moogen verkoopen coffij en
thee, item om te mogen ageeren als kleijne kramer in zoudt en zeep". De laatste admissie
wordt nog eens bevestigd op 26.11.1778.3
Josephus koopt op 6.5.1777 voor f 400 van Aard Wolfs
- een huijs, tuijn en erve op Hooge Swaluwe, grenzend aan
(+2)
oost erfgen. Johan Makfarland
zuid agterstraat
west dorps schoolhuijs
noord de dijk.
De verkoper belooft dat "als Jan Somers, van wien dit huijs den verkooper is aangekoomen, wederom hier te lande mogte komen en eenige pretensie op t selve huijs wilde
maeken, hij den kooper ten allen teijden sal indemneeren".4
Uit de erfenis van zijn schoonmoeder Catharina Willeberde van de Made krijgt
Segebertus bij deling op 19.10.1781:
- 1 bunder 248½ roede, in nr. 17 in de Oudenmoer, onder Hooge Zwaluwe.5

(+3)

Blijkens de lijst van weerbare mannen in Hooge Zwaluwe, opgemaakt in 1784 naar
aanleiding van de dreigende internationale situatie, behoort Sebertus van Velthove,
verwer, tot de vermogenden, d.w.z. diegenen die zelf in staat zijn hun wapentuig te
bekostigen.6
Op 29.4.1785 koopt Josephus voor f 60 van Willem den Ouden:
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ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 62, f. 144v.
ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 62, f. 172v.
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Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 10, Resolutieboek baljuw en schepenen
november 1774-november 1784, ff. 18 en 40.
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ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 65, f. 100.
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Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 841, Quohier van de particuliere landen
onder de Hooge Swaluwe 1753-(1797), f. 233. Het perceel valt onder de Emiliapolder en wordt ook
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meetinge, f. 2, en wel in twee gedeelten van resp. 1 mergen 46 roede en 1 mergen 45 roede.
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november 1784-mei 1788, ff. 1-4.
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-

de helft van een hoekje land, groot omtrent 50 roede, in de Zonzeelse polder onder
Hooge Zwaluwe, grenzend aan
(-1b)
oost de Zoutendijk
west de weduwe C. den Ronden
zuid en noord de vliet.7

Op 11.1.1787 koopt Sigebertus voor f 460 van de familie Makfarland
- een huijs, hof en erve te Hooge Swaluwe, grenzend aan
(+4)
oost het pleijntje van Jacob Leest
zuid de agterstraat
west de wed. Jacob Dolk
noord Jan de Fremeri.
Het huis is tot 1.5 in huur en daarna beschikbaar. De koper dient toe te staan dat de buren
te allen tijde gebruik kunnen maken van het secreet op het erf, "mits het zelve ten
gemeene kostte onderhoudende".8
Op 15.10.1789 verkoopt Sigebertus voor f 560 aan Schalk van der Sluijs:
- een perceel weijland, groot 1 bunder 248½ roede, nr. 17 van de Oudenmoer dijkring
van de Aemilia polder onder Hooge Zwaluwe, grenzend aan
(-3)
oost de weg
zuid Antonij Bart Nuijten
west de laningen of kerkdijk
noord Corst. van de Maade.9
Op 13.6.1793 deelt Sigebertus/Josephus mee in de nalatenschap van zijn moeder Anna
de Bondt, in de vorm van:
- 2 bosschen gelegen naast elkanderen in den Emilia polder, te samen groot omtrent 4
bunder, grenzend aan
(+5)
oost de heer Dubois
zuid Jac: Timmermans
west de Zandijk
noord Herman Kanters.10
Sigebertus en zijn vrouw, wonende te Hooge Zwaluwe, maken op 16.8.1793 een
testament op de langstlevende.11 De langstlevende verplicht zich "de kinderen Kinderen
verwekt te alimenteren en behoorlijk op te voeden ten hunne mondigen dagen, eerder
huwelijk of andere geapprobeerde state, en dan aan ieder uit te keren een som van 6
gulden in plaats van de legitieme portie". Na het overlijden van de langstlevende worden
Cornelis van Velthoven, wonend Hooge Zwaluwe, en Jan Reijnders, wonend Fijnaart,
tot voogden benoemd, met seclusie van alle heren weesmeesteren en gerechten.
In 1798 komt S. Velthoven voor op de lijst van inwoners en stemgerechtigden van
Zwaluwe die wordt opgemaakt in verband met de verkiezingen in de nieuwe Bataafse

7
8
9
10
11

ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 63, f. 32v.
ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 65, f. 125v, vest 24.2.1787.
ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 63, f. 57v.
ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 145.
ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 145, akte 1793-24.
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republiek. Zijn gezin, met vrouw, 1 zoon, 1 dochter, geen personeel, telt 1 stemgerechtigde.12
Maria P. Damen, weduwe van Sigebertus van Veldhove, koopt op 11.12.1804 voor f 250
van Jacobus Cornelis Silvius Nzoon:
- "een stukje grond of erf waar op gestaan heeft een huijs en schuur, dog zijnde het
zelve in den jaare 1794 afgebrand, geleegen op de Hooge Zwaluwe", grenzend aan
oost B. Vermeulen
(+6)
zuid de beneedenstraat
west de koopster
noord den dijk of keijstraat.13
Volgens het verpondingsboek gaat het hierbij om het huis no. 51 in Hooge Zwaluwe,
waar Josephus/Segebertus en zijn vrouw van oudsher no. 52 bewonen, gekomen van Jan
Soomers.14
Ze transporteert, overigens in de akte abusievelijk aangeduid als Anna de Bont laast wed.
van Josephus van Velthooven, op 14.3.1807 aan Adr. Wijnen:
- 2 parceelen bosch, samen groot in de verponding 4 mergen 126 roede, in
Princepolder onder Drimmelen, grenzend aan
(-5)
oost Jacobus Timmermans
zuid den Heijweg
west Biestraaten
noord Spieringsvaart.
De koopsom ad f 450 is voldaan.15 De twee percelen, respectievelijk groot 3 mergen 164
roede en 562 roede, zijn ook in het verpondingsboek aan te treffen.16
Wanneer Maria Damen op 16.5.1825 zonder uiterste wilsbeschikking overlijdt, zijn haar
twee zoons Adriaan en Pieter de enige en algehele erfgenamen. Het onroerend goed in
de gemeenschap van goederen met haar overleden man, door haar voor de helft
nagelaten, bestaat uit
- een huis, schuurtje en tuingrond, te Hooge Zwaluwe, nr. 142, grenzend aan (-2/4/6)
oost erve van Adriaan Bijvoet
zuid de agterstraat
west het slob
noord de keiweg.17
Adriaan en Pieter (Xb en Xc) komen op 25.7.1825 tot een onderhandse verdeling van de
erfenis, waarbij Pieter het zojuist genoemde huis onder Hooge Zwaluwe krijgt
toebedeeld.
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