
Monsr. Adriaan van Velthoven woont bij zijn trouwen te Made, later op de Hooge 

Zwaluwe. 

 

Op 11.10.1742 erft hij van zijn vader:1 

- een huijsinge met sijne schuuringe hof en erve, aan de stoep van de Vierendeelsen 

dijk of Haeve in desselfs belendinge te Hooge Zwaluwe (+1) 

- een perceel weijland, groot omtrent 2 buijnder, in de Grote Zonzeelse polder onder 

Hooge Zwaluwe, beginnende aenden dorp van de Hoge Zwaluwe onder den 

Hoorendeelsen dijk (+2) 

- een perceel weijland, groot en gelegen als voor, neffens t voorenstaende perceel (+3) 

- een perceel zaeijland, groot omtrent 1 buijnder, in de Emiliapolder onder 

Geertruidenberg, genaemt Vinke Land (+4) 

- een perceel zaeijland, groot omtrent 1 buijnder, gelegen als voor, genaemt  

 Vrolijkenbos (+5) 

- twee perceeltjes zaeijland met een gedeelte dijk, samen groot omtrent 1 merge, in de 

Emiliapolder onder Made, genaemt Vrouwkes Stee (+6) 

- een perceel zaeijland, groot omtrent 1 buijnder, in de Binnenpolder, onder 

Terheijden. (+7) 

 

Op 2.11.1742 koopt hij van zijn zwager Mattheus van Rosmalen uit zijn vaders erfenis:2 

- een perceel weijland, groot omtrent 1½ buijnder, in de Grote Zonzeelse polder onder 

Hooge Zwaluwe, omtrent Heijne Wiel, grenzend aan (+8) 

  oost J. Witte 

  zuid mej. Anemaet 

  west de Wit 

  noord de Hoovendeelsen dijk 

- een perceel land, groot omtrent 1½ buijnder, in de Moerdijkring van de Emiliapolder 

onder Hooge Zwaluwe, grenzend aan (+9) 

  oost juf. de wed. Anemaet 

  zuid loningen van de Kerkdijk 

  west sijn Kon. Maj.t 

  noord de weg. 

 

Op 15.3.1743 verkoopt Adriaan voor f 300 aan Cornelis Adriaensse van Ham:3 

- een perceel zaeijlants, groot stijff 1 buijnder, in de Binnenpolder onder Terheijden bij 

Stuijvesant, grenzend aan (-7) 

  oost de erfgenamen van Roel Peeter Damen 

  zuid juf. de wed. van d'heer Pieter Anemaet 

  west de Wilderstraat 

  noord de Branderstraat, 

 het perceel belast met 1 veertel rogge en 7½ stuiver per jaar aan de armen tot Breda, 

en op 26.3.1743 draagt hij voor f 300 over aan Anna Wagemaakers:4 

- een perceel saaijlandt, groot omtrent 1 bunder, in de Plukmaade op de Made, 

grenzend aan 

  oost de heer Simon van Son (-6) 

                                                           
1 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 98. 
2 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 61, ff. 244-245v. 
3 ORA Terheijden, inv. nr. 155, 12.4.1743 en inv. nr. 122, f. 13. De verkoop vindt plaats op 15.3.1743, 

de vest op 12.4.1743. 
4 ORA Geertruidenberg, inv. nr. 31, f. 33, transport 26.3.1743. 



  zuid Antonij Goverd Geerden c.s. 

  noord de wed. van Willem Janse Cins. 

 

Wanneer Adriaans broer Cornelis van Velthoven, Rooms priester te Zevenbergen, in 

1747 overlijdt, is Adriaan de enige en universele erfgenaam. Volgens de aangifte voor de 

collaterale successie bestaat het onroerend goed in de nalatenschap van Cornelis uit 

- een perceel wijlant, groot 8 bunder 200 roede, op het Hooglant in de Moerdijk zijnde 

dijckagie van de Royale polder onder Zevenbergen (+10) 

- een bosch, groot 1 mergen 26 roede, in de Emilia polder omtrent Geertruidenberg 

onder Drimmelen.5 (+11) 

 

Het onroerendgoedbezit van Adriaan vinden we nader gespecificeerd terug in de diverse 

verpondingsboeken. Onder Hooge en Lage Zwaluwe gaat het om:6 

- huijs en schuur te Hooge Zwaluwe, nr. 27, verponding f 3:0:0 (1) 

- 2e parceel Zonzeelse polder, nr. 23, groot 2 bunder 12 roede, ordinaire verponding 

f 8:4:8, extraordinaire verponding f 5:5:6 (2) 

- idem, nr. 24, groot 2 bunder 84 roede, ordinaire verponding f 8:19:2, extraordinaire 

verponding f 5:15:0 (3) 

- idem, nr. 34, groot 1 bunder 212 roede, ordinaire verponding f 6:4:0, extraordinaire 

verponding f 3:19:10 (8) 

- Oudemoer, nr. 19, groot 1 bunder 253½ roede, ordinaire verponding f 6:12:6, extra-

ordinaire verponding f 3:8:12, (9) 

onder Drimmelen om:7 

- 1 mergen 26 roede in den Worp, west aan Korskensvaard, verponding f 2:13:0 (11) 

- 465 roede in Malleland of Opperpolder, verponding f 1:15:0 (5) 

- 1 mergen 276 roede in Vinkenland, verponding f 3:6:0, (4) 

en onder Zevenbergen om:8 

- 8 bunder 221½ roede in de Groote Blooken, verponding f 51:10:3. (10) 

 

Op 25.9.1748 maken Monsr. Adriaen van Velthoven en Juffrouw Anna de Bont, beide 

gezond van lichaam en geest, voor schepenen van Hooge en Lage Zwaluwe hun 

testament op.9 Zij maken de langstlevende tot enige en universele erfgenaam, met de 

plicht de nagelaten kinderen op te voeden en hen gezamenlijk in plaats van hun legitieme 

portie een bedrag van f 2000 uit te reiken. Wanneer de langstlevende echter hertrouwt, 

zal deze na taxatie alsnog afstand moeten doen van de helft van de boedel ten behoeve 

van de kinderen. De langstlevende wordt benoemd tot voogd over eventuele 

                                                           
5 ORA Zevenbergen inv. nr. 325, f. 21; goederen aangebracht 22.5.1747, getaxeerd 8.4.1748. 
6 Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe; zie voor het huis o.a. inv. nrs. 836 en 843, Kohier 

tevens gaarboek van de huizen in Hooge Zwaluwe 1734-1753, resp. Manuaal van de verpondingen der 

landen en huijsen van beide de Swaluwen over ordinair 1767 en extraordinair 1768, f. 15, en voor de 

landerijen inv. nrs. 838 en 839, Kohier tevens Gaarboek van de ordinaire verponding over de landerijen van 

Hooge en Lage Zwaluwe 1737-1752, resp. Quohier extraordinaire verponding over de landerijen van 

Hooge en Lage Zwaluwe 1738-1753, f. 284. 
7 Oud administratief archief Drimmelen, inv. nr. 49, Quohier van de verponding aangelegd ca. 1735 en 

bijgehouden tot ca. 1790, resp. ff. 22, 35v en 97v. Zie ook Oud administratief archief Emiliapolder, inv. nr. 

31, Verbaal en quohier van de generaale meetinge, resp. ff. 27, 42 en 108, waar we voorts op f. 161 het in 

1743 aan Anna Wagemakers verkochte perceel in de Lage of Plukmade, groot 1 mergen 266 roede, 

aantreffen.  
8 Oud administratief archief Zevenbergen, inv. nr. 1394, Quohier van de verpondinge over landerijen en 

huijsen 1709-1768, f. 221v, en inv. nr. 1397, Kohier der landerijen 1768-1809, f. 91v, alwaar het perceel 

overigens nog steeds op naam van zijn vader Govert staat. 
9 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 90. 



minderjarige kinderen, en krijgt de macht om een van de naaste verwanten van de 

eerststervende te benoemen tot toeziend voogd en aldus "de Heeren van den geregten 

van beijde de Swaluwen representeerende de weeskamer alhier" te secluderen. 

 

Op 2.11.1748 verkoopt Sr. Adrianus van Velthoven voor f 180 aan Aert Sweep 

- een parcheel zaijlandt, groot 1 bunder, in t Oud Vinkeland onder Drimmelen aan t 

eerste Peuselstraatje, grenzend aan (-4) 

  oost de wegh 

  zuid Jan Smidts 

  west Adriaen de Jong 

  noord de heer Josephus Allard.10 

 

Wanneer Adriaan precies is overleden en begraven heb ik niet kunnen achterhalen. In 

ieder geval verkoopt hij op 25.5.1753 nog voor f 525 aan Sebastiaan Anemaet:11 

- een block weijland, groot 1½ bunder, in het 2e parceel van de Grote Zonzeelse 

polder onder Hooge Zwaluwe, grenzend aan (-8) 

  oost mej. de weduwe Witte 

  zuid de heer koper 

  west de weduwe Helmes 

  noord de dijk. 

Het pondboek leert dat het om nr. 34 gaat, groot 1 bunder 212 roede.12 

 

Wanneer zijn oom Josephus (zie VId) op 15.2.1754 zijn testament op enkele punten 

aanvult, blijkt Adriaan inmiddels op de Hooge Swaluwe overleden te zijn. Hij is dus in 

ieder geval niet ouder geworden dan 33, mogelijk slechts 32 jaar. 

 

Adriaans weduwe hertrouwt in december 1754. De staat en inventaris van Adriaans 

nalatenschap d.d. 5.7.1759 vermeldt Cornelis den Ronden en Matthijs van Velthoven als 

geassumeerde voogden.13 De activa van Adriaans nalatenschap omvatten de helft in de 

meubilaire goederen, 5 melkbeesten en 2 ossen, en het onroerend goed bestaande uit: 

- een huis, hof en twee schuren (1) 

- een perceel bos, groot 1 bunder, in de Emilia polder onder Drimmelen (11) 

- een perceel weijland, groot ½ bunder, in de Emilia polder als voor (5) 

- een perceel weijland, groot 1½ bunder, in de Emilia polder onder Hooge Zwaluwe (9) 

- twee percelen weijland, groot 4 bunder, in het 2e parceel van de Zonzeelse polder 

onder Hooge Zwaluwe (2+3) 

- vier percelen weijland, groot 8 bunder, in de Royalen polder onder Zevenbergen (10) 

tot een waarde van f 8566:9:0. De lasten, waaronder een reeks leveringen van bier, wijn 

en genever, bedragen f 8142:19:5, zodat het batig saldo uitkomt op f 423:9:11. Ten laste 

van deze boedel zou nog moeten komen een som van f 300 die Cornelis den Ronden 

voor het sluiten van zijn huwelijk met Anna heeft ingebracht, "doch vermits dezelfde 

somme om zekere redenen niet alhier uit kan worden getrokken, wordt het hier maar 

gesteld voor memorie". De helft van het batig saldo is voor de weduwe, de andere helft 

voor de nagelaten kinderen. 

 

                                                           
10 ORA Drimmelen, inv. nr. 18, f. 166, transport 3.12.1748. 
11 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 62, f. 44v. 
12 Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 841, Quohier van de particuliere landen 

onder de Hooge Swaluwe 1753-(1797), f. 192. 
13 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 130, akte 1759-12. 



Adriaan's kinderen delen niet alleen in de nalatenschap van hun vader, maar ook (en wel 

voor een 1/4) in die van hun kort na Adriaan overleden oudoom Josephus (zie VId). 

Diens nagelaten vaste goederen bestaan uit: 

- seekere huysinge schuure hof boomgaart en erven met 6 bunder 225 roede weijland 

daaraan, aan de noordsijde van de Haseldonksen zantweg in den Ouden polder even 

buijten de stad Zevenbergen, getaxeerd op f 2400 

- seekere blocq weijlands, groot 6 bunder 16½ roede, in de Bruynix polder onder 

Zevenbergen, getaxeerd op f 2000. 

De executeur Cornelis Janse Damen maakt dit bezit voor zover mogelijk op 12.12.1754 

via een publieke verkoping te gelde. De opbrengst van de publieke verkoop bedraagt 

zo'n f 4870. Welk bedrag, na aftrek van legaten en uitstaande schulden, precies toevalt 

aan de kinderen van Adriaan is onbekend; dat het om een paar honderd gulden gaat is 

duidelijk. Niet verkocht, en gemeenschappelijk bezit van de erfgenamen, blijft 

vooralsnog het huisje met ruim 2 bunder land aan de Haseldonkse zantweg, dat in de 

vorm van vruchtgebruik is geprelegateerd aan de nichten Catharina en Cornelia van 

Velthoven. Dit huisje komen we vervolgens nog verschillende keren tegen. 

Zo betaalt Cornelis den Ronden, echtgenoot van Anna de Bondt, op 14.1.1764 de 40e 

penning over 

- het 1/12e deel in seker stedeke van huijsinge hoff werff boomgaard timmeragie en 

plantagie mitsgaders bos en landerijen ad 2 bunder 183 1/4 roede aan de Sandweg in 

de Ouden polder onder Zevenbergen. 

Ingevolge een gesloten verbaal ten opzichte van commissarissen van den Hoove van 

Hollant met de willige condemnatie daarop gedecerneerd in 's Hage op 15.12.1763 staat 

Matthijs van Veldhoven, als voogd over de minderjarige kinderen van Barnardus 

Cornelis Krijnen en Adriana van Oekelen volgens het testament van Josephus van 

Velthoven, dit 1/12e deel af ten gunste van de kinderen van Adriaan van Veldhoven. Het 

1/12e deel wordt getaxeerd op f 100.14 

Het gaat hierbij om de afwikkeling van een op 8.9.1760 voor het gerecht van 

Zevenbergen aangespannen dispuut15 rondom een schuld van Bernardus Cornelis 

Krijnen en Adriana van Eeckelen aan (de kinderen van) Adriaan van Velthoven. 

Uiteindelijk wordt de zaak in Den Haag alsnog in der minne geschikt, waarbij Bernardus 

Cornelis Krijnen en zijn vrouw beloven ten behoeve van de kinderen van Adriaan van 

Velthoven een bedrag van f 217:8:0 te zullen voldoen en afstand doen van hun aandeel 

in het eerder genoemde stedeke cum annexis, onder de kanttekening dat de ontvangers 

de 40e penning voor hun rekening nemen.16 

Pas op 6.4.1772 verkoopt Monsr. Cornelis Janse Damen, de executeur testamentair van 

Josephus van Velthoven, de hoeve aan de Hazeldonkse zandweg met circa 3 bunder 

weijland en bos, en wel aan Monsr. Sebertus van Velthooven. De koopsom wordt voor 

de helft contant betaald; de andere helft blijft uitstaan als lening tegen een jaarlijkse rente 

van 3% zolang als Catharina en Cornelia van Velthoven leven en is daarna zowel door 

koper als door verkoper op te zeggen, waarbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht 

moet worden genomen. In de marge van de transportacte leggen de gezamenlijke 

erfgenamen van Josephus van Velthoven op 26.4.1779 vast dat de koper aan al zijn 

verplichtingen heeft voldaan. Die erfgenamen bestaan dan uit Matthijs en Sebertus van 

                                                           
14 ORA Zevenbergen, inv. nr. 319, Protocol van overgang van goed wegens de 40e en 80e penning 1751-

1768. 
15 ORA Zevenbergen, inv. nr. 68, ff. 220 e.v. 
16 NA, archief Hof van Holland, inv. nr. 1602, Verbalen van de griffier mr R. van Bleiswijk, 15.11.1763. 



Veldhoven in privé, de gezamenlijke nagelaten kinderen van Corn. Janse Damen, de 5 

nagelaten kinderen van Adr. van Veldhoven, en Frans Schoone en Pieter te siere.17 

 

Op 16.7.1759 verkopen Cornelis den Ronden als in huwelijk hebbende juff. Anna de 

Bondt, en denzelven Cornelis met Mattijs van Velthooven als geassumeerden voogden 

over de minderjarige kinderen van Anna de Bondt en Adriaen van Velthooven aan de hr 

en mr Herm. Adolf van Slooterdijck: 

- een perceel saaijlandt, groot ½ bunder, in Mallelandt onder Drimmelen, grenzend 

aan 

  oost wed. Adriaen Anemaet (-5) 

  zuid Willem A. van Mier (wed.) 

  west Aderjaen A. van Mier 

  noord de wegh. 

De koopsom bedraagt f 110.18 

 

Op 18.12.1759 lenen Cornelis Corn. den Ronden en Anna de Bont van Johan Steffens, 

collonel van het corps artillerij binnen de stad Breda, een som van f 2000, met de 8 

bunder 160 roede zaij en weijland op het Hoogland in de Royalen polder onder 

Zevenbergen als hypothecair onderpand.19 

 

Op 29.9.1761 verkopen Cornelis den Ronden en Anna de Bondt aan dheer Sebastiaen 

Anemaet: 

- een perceel weijland, groot 1 bunder 253½ roede, in de Oudemoer nr. 19 dijkring 

van de Aemilia polder onder Hooge Zwaluwe, grenzend aan (-9) 

  oost den wegh 

  zuid de erve van Riel 

  west polders vliet 

  noord sijn Hoogheijd. 

De koopsom bedraagt f 575, die contant wordt betaald.20 

 

Op 17.12.1767 vest de Eersamen Cornelis Cornelisz den Ronden, koopman en tavernier 

te Hooge Zwaluwe, in huwelijk hebbende Juff. Anna de Bondt die bevorens weduwe en 

boedelhoudster was van wijlen Monsr. Adriaen Gooverde van Velthoven, den Eersamen 

Arij Hijndxe Schuurmans in: 

- seeker parceel zaij en weijlants, groot omtrent 8 buinderen 160 roede, gelegen op t 

Hoogland off sogenaamde Groote Blooken, ring van den Royalen polder, onder 

Zevenbergen, grenzend aan (-10) 

  oost de dijk van het Landeke Voordage 

  zuid mevrouw de weduwe Zorreth 

  west zijne hoogheid als heer van Zevenbergen 

  noord Cornelis de Lint, de heer Roggeveen en andere. 

De vest volgt op de publieke verkoping d.d. 8.10.1767. De koopsom bedraagt f 5172. 

Met de opbrengst wordt o.a. de lening van 18.12.1759 afgelost.21 
                                                           
17 ORA Zevenbergen, inv. nr. 197, f. 601v. 
18 Zie ORA Drimmelen, inv. nr. 19, f. 40v voor de vest op 28.8.1759, waarbij wordt verwezen naar de 

publieke verkoop op 16.7.1759 voor baljuw en schepenen van Hooge en Lage Zwaluwe. 
19 ORA Zevenbergen, inv. nr. 173, f. 245v. 
20 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 62, f. 85v. 
21 Zie ORA Zevenbergen, inv. nr. 197, f. 425v, voor de vest; inv. nr. 252, Acten van verkoop en verhuur, 

f. 175, voor de publieke verkoping; en inv. nr. 319, Protocol van aanbreng van overgang van goed wegens 

de 40e en 80e penning, f. 160v, voor de overdrachtsbelasting. 



 

Na het overlijden van Cornelis den Ronden, Anna de Bondts tweede echtgenoot, wordt 

op 23.4.1777 de staat en inventaris van hun gemeenschap van goederen opgemaakt.22 De 

baten van deze gemeenschap omvatten, naast meubilaire goederen, contante penningen, 

een paard, een kar, twee melkkoeien, een veers en een melkkalf: 

- een huis, twee schuren en hof (1) 

- twee percelen weijland, groot 4 bunder, in het 2e parceel van de Zonzeelse polder 

onder Hooge Zwaluwe (2+3) 

- een perceel bos, groot 1 bunder, in de Emilia polder onder Drimmelen. (11) 

Onder de schulden bevindt zich onder andere een obligatie van f 800 ten name van de 

voorkinderen van Adriaan van Velthoven, te weten Godefridus, Cornelis, Hendrica en 

Josephus. De staat en inventaris sluit met een nadelig saldo van f 2850:18:5½. Cornelis 

van Velthoven wordt medevoogd over de minderjarige kinderen van Cornelis den 

Ronden en Anna de Bondt. 

 

In november 1780 overlijdt Anna de Bonts moeder, 86 jaar oud en al vele jaren weduwe. 

Ongetwijfeld uit de opbrengsten van de nalatenschap van haar ouders koopt Anna 

op 1.3.1781 voor f 1000 van Jan Damen:23 

- 2 percelen bos, samen groot 4 mergen 126 roede, in de Princenpolder onder 

Drimmelen, grenzend aan (+12) 

  oost Jacob Timmermans 

  zuid den Heijweg 

  west Biestraaten 

  noord de Spieringsvaart. 

 De twee percelen, groot 3 mergen 164 roede resp. 562 roeden, worden in de 

verponding aangeslagen voor f 7:8:0 resp. 1:15:0.24 

en op 21.7.1781, in aanwezigheid van Cornelis van Velthoven, voor f 800 van Alexander 

Brocx:25 

- een perceel weijland, groot 1 bunder 2½ roede, gelegen in nr. 39 en 41 van het 1e 

parceel van de Grote Zonzeelse polder onder Hooge Zwaluwe, grenzend aan (+13) 

  oost de nieuwe nieuwe weg 

  zuid de erven J. Makfarland 

  west de oude nieuwe weg 

  noord mevrouw G. Asbeek huijsvrouw van d'heer W. v. Gent. 

Het onroerend goed uit de erfenis van Anna's ouders wordt verdeeld op 14.2.1782.26 

Anna's deel bestaat uit: 

- 6 geerden hooij en weijland, in den Overdiepsen polder onder Groot Waspik, 

grenzend aan (+14) 

  oost Lambert Schoenmakers 

  zuid de halve Maas 

  west Hendrik Schoenmakers 

  noord den halve scheijsloot ofte Dusse Munsterkerk, 

                                                           
22 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 138, akte 1777-9. 
23 ORA Drimmelen, inv. nr. 20, f. 40. 
24 Oud administratief archief Drimmelen, inv. nr. 49, Quohier van de verponding aangelegd ca. 1735 en 

bijgehouden tot ca. 1790, f. 12. Zie ook Oud administratief archief Emiliapolder, inv. nr. 31, Verbaal en 

quohier van de generaale meetinge, f. 15v. 
25 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 63, f. 20. De koop is ook te vinden in de verpondingsboeken; 

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

onder de Hooge Swaluwe 1753-(1797), ff. 135 en 136. 
26 ORA Groot Waspik, inv. nr. 52. 



 belast met een cijns van 10 penningen per jaar ten behoeve van de armen alhier, 

- de westelijke helft van een bijster, onder Groot Waspik, grenzend aan (+15) 

  oost de erfgen. Corn. Tomasse de Bont, die de andere helft hebben gekregen 

  zuid de ackers 

  west Adriaen Koning 

  noord de waterloop, 

- een acker over de vest, onder Groot Waspik, grenzend aan (+16) 

  oost en west Francus J Verschuren 

- een acker saeijlant, onder Groot Waspik, grenzend aan (+17) 

  oost Antonij van Waspik 

  zuid Harmen Hilkes 

  west Tomas Compeer 

  noord Wouter van Steenhoven, 

- de westelijke helft van 10½ geerd hooij en weijland, genaamt de Leekpot, gelegen in 

Klein Waspik, grenzend aan (+18) 

  oost Jan Tomasse de Bont, haar broer, die de andere helft heeft gekregen 

  zuid de halve oudestraat 

  west de kerk 

  noord den halve scheijsloot ofte Dusse Munsterkerk, 

- 2 buijnder weijlant gelegen in den Moerdijk, grenzend aan (+19) 

  oost den wegh 

  zuid d heer Block 

  west Corn. Damen 

  noord Christoffel Damen, 

- een stuck weijlant, gelegen onder Dussen Munsterkerk, grenzend aan (+20) 

  west den armen van Dussen 

  noord den dijck. 

Daarnaast bevat(te) haar deel een uitkering in contanten ad f 4142. 

 

Het onroerend goed onder Groot en Klein Waspik maakt Anna de Bont ogenblikkelijk te 

gelde.27 

Op 14.2.1782 verkoopt ze voor f 5125 aan haar broer Jan Tomasse de Bont 

- de westerse helft van 10½ geert zoo hooij als weijlandt, onder Cleijn Waspik, 

grenzend aan (-18) 

  oost de koper 

  zuid de halve oude straat te Groot Waspik 

  west de kerk van Groot Waspik 

  noord Dussen Munsterkerk. 

En op 15.2.1782 verkoopt ze 

voor f 2800 aan Peeter J.Blankers 

- 6 geerden hooij en weijlant, in de Overdiepse polder onder Groot Waspik, grenzend 

aan 

  oost Lambert J.Schoenmakers (-14) 

  zuid de halve Maas 

  west Hendr. J. Schoenmakers 

  noord den halve scheijsloot ofte Dusse Munsterkerk, 

 belast met een cijns van 10 penningen per jaar aan de armen alhier, 

voor f 2000 aan Jan. Hendr. de Bont 

                                                           
27 Zie ORA Klein Waspik, inv. nr. 24 en ORA Groot Waspik, inv. nr. 66, ff. 423 e.v. 



- de westelijke helft van een bijster, onder Groot Waspik, grenzend aan 

  oost de erfgen. Corn. T. de Bont (-15) 

  zuid de ackers 

  west Adriaen Koning 

  noord de waterloop, 

voor f 465 aan Lambert Verschuuren 

- een ackertje saaijlant, groot omtrent 135 roeden, onder Groot Waspik, grenzend aan 

  oost en west Francus J. Verschuuren (-16) 

  zuid de Korte Ackers 

  noord de vest, 

en voor f 300 aan Tomas Compeer 

- een ackertje saaijlant, groot omtrent 1 hond, onder Groot Waspik, grenzend aan 

  oost Antonij van Waspik (-17) 

  zuid over het retrangement tot het breede pleek toe 

  west Tomas Compeer 

  noord Wouter van Steenhoven. 

 

In haar testament van 8.12.1780 maakt Anna de Bondt tot haar erfgenamen, ieder voor 

een gelijk 1/7e deel:28 

- haar kinderen Thomas, Cornelis, Josephus en Hendrina van Velthoven; 

- het kind of de kinderen van haar overleden zoon Godefridus van Velthoven bij 

Bastiaantje van den Kieboom; 

- haar kinderen Jan en Anna de Ronden. 

Ze herziet dit testament op 28.1.1785 in dier voege dat:29 

- het aandeel van Thomas beperkt wordt tot zijn simpele legitieme portie; de rest van 

het 1/7e deel gaat naar zijn kinderen; 

- de kinderen van Godefridus met name worden genoemd, te weten Adriaan en 

Hendrik. 

Mocht Thomas de regeling met betrekking tot zijn 1/7e deel niet binnen 6 weken na het 

overlijden van de testatrice accepteren, dan vervalt de regeling. In plaats daarvan wordt 

Thomas erfgenaam voor het bedoelde 1/7e deel, maar zal alles zijn belast met een fidei 

commis, inhoudende dat Thomas alleen het vruchtgebruik zal hebben, geen legitieme 

portie zal mogen afscheiden, en de vruchten en revenuen niet zal mogen gebruiken voor 

enige schuld van hemzelf en zijn vrouw. Na de dood van Thomas en zijn vrouw zal de 

erfportie vererven op de na te laten kinderen. 

Anna's zoons Cornelis en Josephus van Velthoven, wonende op de Hooge Zwaluwe, 

worden benoemd tot voogd over haar minderjarige kinderen, met seclusie van de 

weeskamer. 

 

Op 13.6.1793 komen de kinderen en erfgenamen van Anna de Bondt tot een schiftinge 

scheijdinge en deelinge van de door haar nagelaten onroerende goederen en effecten, 

waarbij toevalt 

aan Cornelis van Velthoven: 

- een perceel weijland, groot 2 bunder, in de Hoorndeel in de Zonzeelse polder onder 

Hooge Zwaluwe (volgens het pondboek nr. 24 in het 2e parceel van de Grote 

Zonzeelse polder, groot 2 bunder 84 roede), grenzend aan (-3) 

  oost Anna den Ronden 

  zuid den Distelweg 
                                                           
28 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 139, akte 1780-51. 
29 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 141, akte 1785-1. 



  west de weduwe Nic. Silvius 

  noord de Hoorndeelschen dijk 

aan Sigebertus van Velthoven: 

- 2 bosschen gelegen naast elkanderen in den Emilia polder, te samen groot omtrent 4 

bunder, grenzend aan (-12) 

  oost de heer Dubois 

  zuid Jac. Timmermans 

  west de Zandijk 

  noord Herman Kanters 

aan Jan Rijnders, in huwelijk hebbende Hendrika van Velthoven: 

- een perceel weijland, groot 1 bunder 366 roede, in de Korte Blooken in de Royalen 

polder, grenzend aan (-19) 

  oost Stoffel Daamen 

  zuid den Dijk 

  west Leendert den Engelsen 

  noord de Vliet 

aan de kinderen van Godefridus van Velthoven, met naame Adriaan en Hendrik: 

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

Zwaluwe, grenzend aan (-13) 

  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 (-11) 

  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 (-20) 

aan Jan Cornelisse den Ronden: 

- een huijs, schuur, hof en erve op de Hooge Zwaluwe, grenzend aan (-1) 

  oost den Dijk 

  zuid den dijk of Keijstraat 

  west C.B. Vogel 

  noord den vierendeelschen dijk 

aan Anna Cornelisse den Ronden: 

- een perceel weijland, gelegen in den Hoorndeel in den Zonzeelschen polder onder 

Hooge Zwaluwe (volgens het pondboek nr. 23 in het 2e parceel van de Grote 

Zonzeelse polder, groot 2 bunder 12 roede), grenzend aan (-2) 

  oost de vliet 

  zuid de vliet naast Hoorndeel 

  west Cornelis van Velthoven 

  noord de vliet naast den Hoorndeelschen dijk 

en Thomas van Velthoven: 

- de somme van f 2000 in contante penningen. 



De comparanten verklaren dat met het bovenstaande de schifting en scheiding is 

afgerond; mochten er nog verplichtingen of anderszins te voorschijn komen, dan staan 

zij daar samen voor in.30 

 

                                                           
30 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 145. Zie voor de verwijzingen naar het pondboek: Oud 

administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 841, Quohier van de particuliere landen onder de 

Hooge Swaluwe 1753-(1797), ff. 186 en 186v. 



Generatie VIIIa-3 

 

. CORNELIUS VAN VELTHOVEN, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 7.9.1746, 

zn. van Adrianus van Velthoven en Anna de Bont, verwer, overl. Fijnaart 20.10.1816 

 

 

Blijkens de lijst van weerbare mannen van Hooge Zwaluwe van 1784 is Cornelis van 

Velthove, net als zijn broer Sebertus, verwer en vermogend (d.w.z. zelf in staat hun 

wapentuig te bekostigen).31 

 

Uit de nalatenschap van zijn ouders krijgt Cornelis bij de deling van 13.6.1793:32 

- een perceel weijland, groot 2 bunder, in de Hoorndeel in de Zonzeelse polder onder 

Hooge Zwaluwe (volgens het pondboek nr. 24 in het 2e parceel van de Grote 

Zonzeelse polder, groot 2 bunder 84 roede), grenzend aan (+1) 

  oost Anna den Ronden 

  zuid den Distelweg 

  west de weduwe Nic. Silvius 

  noord de Hoorndeelschen dijk. 

 

Cornelis neemt op 10.10.1797 van mevrouw Maria Paling een schepenschuldbrief over 

met een vordering van f 400 op zijn broer Thomas. Deze vordering draagt hij op zijn 

beurt op 22.10.1804 weer over aan zijn nicht Adriana Thomassen van Velthoven (zie 

verder onder IXb).33 

 

Cornelis van Veldhoven is in de periode 1797-1810, eerst samen met Aart Wolfs, daarna 

met L.H. Rijstenborgh, collecteur of ontvanger van de verponding en de dorpsmidde-

len.34 

 

Cornelis van Veldhoven ontvangt op 18.9.1801 van de rentmeester over de nationale 

domeinen voor f 150 een stuk land in erfpacht, groot 20 roeden, onder Lage Zwaluwe, 

aan de zuidkant van de Groenendijk.35 

 

Vanaf 1802 bewoont Cornelis van Velthoven het - nieuw aangeslagen - huis no. 250 in 

Lage Zwaluwe, verponding ordinair en extraordinair f 2:0:0.36 

 

Op 21.5.1803 verkoopt Cornelis van Veldhoven, wonend onder Lage Zwaluwe, zijn 

erfgoed voor f 1400 aan Adriaan Wijne: 

- een perceel weiland, groot 2 bunder 84 roede, nr. 24 in het 2e parceel van de 

Zonzeelse polder onder Hooge en Lage Zwaluwe, grenzend aan (-1) 

                                                           
31 Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 11, Resolutieboek baljuw en schepenen 

november 1784-mei 1788; zie ook Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de 

Bommelerwaard, jg. 10, 1986, pp. 95 e.v. 
32 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 145. Zie voor de verwijzing naar het pondboek: Oud 

administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 841, Quohier van de particuliere landen onder de 

Hooge Swaluwe 1753-(1797), f. 186. 
33 ORA Terheijden, inv. nr. 130, f. 86v. 
34 Zie Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nrs. 506 t/m 530 en 719 t/m 725 voor de 

rekeningen. 
35 NA, archief Rekenkamer ter Auditie, inv. nr. 814. 
36 Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 847, Kohier van de verponding op de 

huizen te Lage Zwaluwe 1798-1805, f. 220. 



  oost de koper 

  zuid de distelweg 

  west de erfgenamen Nicolaas Silvius 

  noord de hoornhilse dijk.37 

 

Cornelis van Veldhoven is voogd over Adriaan en Hendrik Godefriduszoone van 

Veldhoven en verkoopt in die hoedanigheid op 14.2.1804 twee percelen land onder 

Hooge Zwaluwe en Drimmelen (zie verder onder IXa).38 

 

Na het overlijden van Cornelis in 1816 is zijn neef Adriaan (IXb), wonend te Hooge 

Zwaluwe, bewindhebbende. Hij laat weten dat Cornelis geen onroerend goed nalaat.39 

 
 

                                                           
37 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 63, f. 124. 
38 Zie ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 63, f. 131 en ORA Drimmelen, inv. nr. 21, f. 76v, voor de 

vest op 17.3.1804. 
39 RANB, Ordonnantie Successiebelasting, inv. nr. 65, memorie 34. 


