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 GODEFRIDUS (GOVERT) VAN VELTHOVEN, ged. Terheijden 2.10.1666, zn. 
van Matthias van Velthoven en Cornelia Billaers (zie VIa), begr. Hooge en Lage 
Zwaluwe 15.7.1739, 

 
 o.tr./tr. Hooge en Lage Zwaluwe (schepenbank) 19.4/6.5.1696 
 
 (1) ELISABETH JANSSEN VAN DEN EIJNDEN, ged. Oosterhout 23.7.1656, dr. 

van Jan Willemssen van den Eijnde en Maeijken Anthonij Stadthouders,1 weduwe 
van Maarten Adriaense de Vos,2 overl. 1701-1703, 

 
 o.tr./tr. Hooge en Lage Zwaluwe (schepenbank) 23.8/10.9.1704 
 
 (2) CORNELIA CASTELEIJN, ged. Made 13.11.1681, dr. van Adriaen Casteleijn 

en Eijken de Laet, overl. 1738-1739. 
 
 Uit het eerste huwelijk, geboren Hooge Zwaluwe, gedoopt Made: 
 1. Antonia, ged. 27.7.1698 
 2. Joannes, ged. 20.9.1701, overl. Hooge Zwaluwe 17183 
 
 Uit het tweede huwelijk, geboren Hooge Zwaluwe, gedoopt Made: 
 3. Matthias, ged. 16.9.1705, overl. 1725-1739 
 4. Maria, ged. 8.12.1706 
 5. Cornelia, ged. 23.11.1707 
 6. Ida, ged. 28.7.1709 
 7. Cornelius, ged. 30.7.1711, Rooms priester, kapelaan te Made, pastoor te 

Zevenbergen, begr. Zevenbergen 15.5.1747 
 8. Ida, ged. 5.8.1713 
 9. Anna Maria, ged. 28.2.1715 
 10. Cornelia, ged. 11.4.1717 
 11. Ida, ged. 7.3.1719 
 12. Adrianus, ged. 10.9.1720, volgt VIIIa 
 13. Cornelia, ged. 6.2.1723, begr. Zevenbergen 9.9.1744, 
   o.tr./tr. Zevenbergen 27.6/17.7.1742 
   Mattheus van Rosmalen, ged. Zevenbergen 5.10.1714, zn. van Mattheus van 

Rosmalen en Elizabeth Franszdr. Lichthart, koopman, begr. Zevenbergen 
30.3.17584 

 
Govert vestigt zich na zijn huwelijk met de weduwe Elisabeth Janssen van den Eijnden 
op haar boerderij in Hooge Zwaluwe. We treffen zijn naam bijvoorbeeld in een resolutie 
van 4.12.1699 in de rentmeestersrekening over Hooge en Lage Zwaluwe. In dat besluit 
wordt het "4e deel van een jaar pacht kwijtgescholden in consideratie van zware lasten 
door de inkwartiering van Engelse dragonders", te verrekenen met de uitbetaalde 

                                                           
1 Vgl. Notarieel archief Breda, inv. nr. 481, f. 5, d.d. 14.1.1702. 
2 o.tr./tr. Oosterhout (schepenbank) 11/28.2.1679. 
3 Vgl. ORA Oosterhout, inv. nr. 476, 5.11.1718 en ORA Zevenbergen, inv. nr. 324, f. 48v, 7.11.1718, 
aanbrengen door Govert van Velthoven ten behoeve van de collaterale successie van de door het overlijden 
van zijn zoon Joannis nagelaten vaste goederen. 
4 Na het overlijden van Cornelia, zonder wettige descendenten, hertrouwt Mattheus met Johanna Maria 
de Kok (o.tr. Zevenbergen 14.5.1745). Op haar beurt hertrouwt Johanna Maria de Kok na het overlijden 
van Mattheus met Joost/Judocus de Swart (o.tr./tr. Zevenbergen 19.1/7.2.1759). 
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inkwartiergelden. Bij Govert van Veldhoven gaat het om een bedrag van 91 ponden 17 
schellingen en 6 penningen.5 
 
Op 17.7.1702 komen Govert van Velthoven en Cornelis Jansen Dubbelman overeen "dat 
Dubbelman aan Velthoven consenteert voor zoo veel ingemis dat denselven Velthoven 
sijne schuure naerden Vierendeelschen dijk sal mogen uijtsetten gelijk heden op 
wedereijnden is afgebaeckent, mits Velthoven besorgende en aen het collegie van de 
heeren dijkgraeff ende gezworens van de Vierendeelen versoeckende dat hij boven 
neffens de schuur eenen bequamen uijtweg hebbe en houde ten minsten van drie voeten 
breet, en denselven met sant makende en onderhoudende en aen het eijnt naest Dubbel-
man een gootje leggende van drie a vier voeten dat het water naer beneden comt te 
schieten en van de deur van Cornelis Dubbelman wert afgeweert".6 
 
Govert is blijkbaar in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met zijn eerste 
vrouw Elisabeth. Na haar overlijden omvat de boedel de volgende vaste goederen:7 
- een huijsinge, twee schuuren ende erven, onder Hooge Zwaluwe, grenzend aan 
  oost Corn. Jansen Dubbelman en de Vierendeelschen dijck 
  zuid den dijck van Zonzeel 
  west Wouter Peeters den Engelsen 
  noord het wieltjen, 
 met daarbij het driesken op chijns 
- omtrent 2 bunder land in het 2e parceel van de Zonzeelse polder onder Hooge 

Zwaluwe, grenzend aan 
  oost den zoutendijck 
  zuid den dijstelwegh 
  west mevrouw van Bodegem 
  noord den hoorenhilsen dijck 
- 12 bunder 260 roeden (in werkelijkheid 12 bunder 289 roede) land op het Hooglandt 

in de Royalen polder onder Zevenbergen, in 3 blokken van resp. 4 bunder 18 roede, 
4 bunder 60 roede en 4 bunder 211 roede, grenzend aan 

  oost Landekens dijck off avelingen 
  zuid de erfgenamen van vander Locht 
  west het canael 
  noord de landen naergelaten bij sijne Con: Maj: van Groot Brittagne glo: mem: 

en Bollekens off erfgenamen, 
 gekomen van de erfgenamen van vander Locht 
- 2½ bunder land in de Claver polder, dijckagie van de Royalen polder, onder Lage 

Zwaluwe, grenzend aan 
  oost Joost Basen 
  zuid den ketelschen geplaneerden dijck 
  west Leendert Dingmans 
  noord de blaek, 
 gekomen van Wouter Priemers 
- 2 bunder land mede in de Claver polder, onder den Zeedijck, grenzend aan 
  oost Peeter den Engelsen 
  zuid den selven 
                                                           
5 NA, Archief Nassause Domeinraad, inv. nr. 7830, f. 210 e.v., zoals weergegeven in Genealogisch 
Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard, jg. 23, 1999, p. 235. 
6 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 73, f. 243. 
7 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 60, 2.3.1704. 
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  west de kinderen van Maerten de Vos 
  noord de zeedijck, 
 gekomen van Jan Blok 
- 1 bunder weijlant, in de Oudenmoer aen den vaertcant, onder Hooge Zwaluwe, 

grenzend aan 
  oost Jacob Cornelis Aerden 
  zuid de vliet onder den kerkdijck loopende 
  west Jan Nuijten 
  noord den vaertcant 
- 1 bunder aldaer, zijnde twee vooren lengte, grenzend aan 
  oost Aris de Leeuw 
  zuid den helkantsen dijck 
  west het volgende perceel 
  noord de wateringe, 
 dit perceel moet aen dijk op sijn selven uijt wegen 
- 1 bunder aldaer daar het hecken aen hangt, grenzend aan 
  oost het vorige perceel 
  zuid den helkantsen dijck 
  west Corn. Knoops kinderen en Wouter den Engelsen 
  noord de wateringe 
- nog ½ bunder en nog ¼ bunder nevens de achterste voor aen de west sijde nevens het 

voorgaende 
- ½ bunder land in de helkant in de stede van Peeter de Vos 
- een obligatie van 200 gulden staende op het huijs ende erve van Leendert Wouters 

inden helkant. 
Voorts zijn de volgende stukken land "in pagt van sijne Cone Majt van Groot Brittagne 
glo. mem." (ofte wel wijlen Willem III): 
- de 14e huur in Schuddebors, groot 2 bunder 270 roede 
- de 15e huur aldaer, groot 2 bunder 270 roede 
- de 18e huur aldaer, groot 2 bunder 64 roede 
- de 19e huur aldaer, groot 2 bunder 64 roede 
- een gedeelte in de 16e en 17e huur aldaer, de rest gepacht sijnde bij Peeter Corenman 
- de 51e huur in de kenen polder off dobben, groot 2 bunder 265 roede 
- de 15e huur aldaer, genaemt de sant blooken, groot 1 bunder 232 roede 
- de helft van het derde deel van de vierendeelsen dijck. 
 
Bij de scheiding en deling op 2.3.1704 wordt overeengekomen dat het huis met de 
schuren, hof en erve aan de Vierendeelschen dijck, samen met de 2 bunder lants in het 2e 
parceel onder den Hoorenhilsen dijck en het gebruik van de helft van het derde deel van 
de Vierendeelschen dijck, in eerste instantie onverdeeld blijft. 
Govert krijgt de helft van de rest, bestaande uit: 
- de noordelijke helft van de 12 bunder 260 roeden lants op het hooglant (+1) 
- de 2 bunder in de Claverpolder onder de zeedijck (+2) 
- 1 bunder in de Oudemoer daer het hecken aen hangt met een ½ bunder en ¼ bunder 

lants tegen de achterste voor (+3) 
- de obligatie van f 200 
- in huur de 18e en 19e huur in Schuddebors, het gedeelte in de 16e en 17e huur 

aldaar, en de 15e huur in de kenen polder. 
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De andere helft, ter waarde van f 4500, wordt verdeeld tussen Elisabeth's drie kinderen 
uit haar eerste huwelijk en haar zoontje Jan uit het tweede huwelijk. Daar komt bij dat 
deze kinderen nog delen in een paar stukjes grond onder Oosterhout afkomstig van hun 
grootmoeder van moeders kant, ter waarde van f 450. 
Van dit alles krijgt Jan: 
- de helft in het 3e en achterste blok, groot 4 bunder 211 roede, in het hooglant (+4) 
- de drie stukjes land onder Oosterhout, te weten: 
  omtrent 275 roede land, gelegen in de koeijweijen (+5) 
  omtrent 108 roede op de Houtse ackers, genaemt het Houtvelt (+6) 
  omtrent 160 roede op de Houtse ackers, genaemt het zijspoor (+7) 
- in huur de 14e huur in Schuddebors. 
Deze percelen vormen weliswaar niet officieel, maar wel de facto deel van het 
grondbezit van Govert en zullen dat ook (zie verderop) tot zijn dood blijven. 
 
Bij de publieke verkoop van het huis met schuren, hof en erve aan de Vierendeelschen 
dijck op 10.1.1707 blijkt Govert de hoogste bieder te zijn, met een bedrag van 3760 
gulden.8   (+8) 
 
Buiten de zojuist beschreven boedelscheiding, en dus blijkbaar na het overlijden van 
Goverts eerste vrouw, vallen de volgende twee transacties uit juli 1703. 
 
Op 8.7.1703 krijgt Monsr. Govert van Velthoven, wonend op de Hooge Zwaluwe, als 
legaat van Monsr. Matthijs van Velthoven, wonend op het Crauwelsgors onder Terheij-
den, "uit vaderlijke liefde en affectie" 
- 2 bunder zaeijlant, in de Grote Zonzeelse Polder onder Zevenbergen, tussen de 4e en 

de 5e weg, grenzend aan (+9) 
  oost den pootwegh 
  zuid d'erfgen. van Jan Broek. 
Govert verklaart de "donatie dankbaerlijck te accepteren".9 
 
Op 12.7.1703 koopt Sr. Govert van Velthoven voor f 100 van Sr. Chr. Swaens: 
- twee percelen land, "als no. 25 in het 1e parceel vanden Zonzeelzenpolder onder de 

Hooge Zwaluwe, groot 1 bunder 79 roede, en omtrent 1 bunder 300 roede uijt no. 6 
in de avelingen aende anderen, belent oost den kerkdijk, zuijden Leenaert Dingmans, 
west den nieuwen nieuwen weg en noorden de heer verkooper".10 (+10) 

 
Monsr. Govert van Velthoven oefent verscheidene functies uit. Zo is hij van 1703 tot 
zijn dood in 1739 gesworen (heemraad) van de Grote Zonzeelse Polder.11 Het tractement 
voor deze functie bedraagt 100 gulden per jaar. 
Ook komen we hem tegen als belastingpachter. Zo vinden we hem vanaf 1698 in 
Zwaluwe regelmatig vermeld als administrateur van het zout, zeep, heere en 
redemptiegeld resp. collecteur van de dorpsmiddelen en pachter van de dorpsaccijns 
(drie termen voor hetzelfde),12 en verder als "geweesen pagter op de hoorenbeesten en 
                                                           
8 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 73, 10.1.1707. 
9 ORA Zevenbergen, inv. nr. 193, f. 286. 
10 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 60, f. 192. 
11 NA, Nassause Domeinraad Hingman, inv. nr. 1133, f. 345, acte van benoeming d.d. 26.6.1703. Zijn 
opvolger Adriaen Damen wordt benoemd op 12.9.1739 (o.c., f. 368). Zie ook het Resolutieboek van de 
Grote Zonzeelse Polder v.a. 1729, GAB, 3e afdeling 6, nr. 1. 
12 Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 6, Resolutieboek schout en schepenen 
1672-1711, ff. 64, 78, 100v. 
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soutgelt op de melck koeijen mitsgaders besaeijde landen over dese stede en landen van 
Zevenbergen voorden termijn ingegaen op pa april 1724".13 Hiermee wordt ons in 
herinnering gebracht dat in deze tijd belastingen door de overheid vaak worden verpacht; 
de overheid verkoopt de opbrengst van de belastingen voor een bepaalde periode aan de 
meest biedende, waarna deze er zelf voor moet zorgen dat hij van de belastingplichtigen 
zo veel mogelijk geld binnen krijgt, rekening houdend met de vastgestelde tarieven en 
andere wettelijke bepalingen. 
 
Op 11.1.1717 koopt Govert voor f 145 van Corstiaen van Meel: 
- een stuk land, groot 1 bunder 253 roede, in de Emilia polder onder Hooge Zwaluwe, 

grenzend aan (+11) 
  oost de vaertkant 
  zuid juf. de weduwe Anemaet 
  west de riool of vliet 
  noord sijn Con. Majt van Pruijssen. 
Het pondboek leert dat het om nr. 19 bis in de Oudemoer gaat.14 
 
Wanneer zoon Jan in 1718 overlijdt, doet Govert aangifte voor de collaterale successie. 
Als gevolg van de scheiding en deling van 2.3.1704 bestaan de door Jan nagelaten vaste 
goederen onder Holland uit 
- 2 bunder 105½ roede uit 8 bunder 221 roede zaaijlants, in de Groote Bloocques 

onder Zevenbergen (4) 
en onder de generaliteit uit 
- 5 lopenzaad 41 roede 15 voet weijlant, in de koeweijden in de Brieltiens onder 

Oosterhout, grenzend aan (5) 
  oost Jan Schalken 
  zuid den schouwsloot 
  west Adriaen Staessen 
  noord Peter Michiel Mattijs 
- 2 lopenzaad 8 roede saijlant, op de Houtse acker onder Oosterhout, genaemt het 

Houtvelt, grenzend aan (6) 
  oost het ruijterspoor 
  zuid het kercke lant alhier 
  west Adriaen Wouter 
  noord Adriaentien Jans van den Eijnde 
- 3 lopenzaad 2 roede 15 voet saijlant, op de Houtse ackers ter Aelst onder Oosterhout, 

grenzend aan (7) 
  oost het ruijterspoor 
  zuid Peter Michiel Mattijs 
  west Adr. Govert Sibs 
  noord het Terheijdens spoor. 
Deze worden in totaal getaxeerd op f 660.15 Officieel vererven de genoemde percelen op 
de (half)broers en zussen van Jan die op dat moment in leven zijn; de facto (zie 
verderop) blijven ze echter deel van Govert's grondbezit. 

                                                           
13 ORA Zevenbergen, inv. nr. 194, f. 294v, 16.1.1727. 
14 Zie resp. ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 60, f. 413, en Oud administratief archief Hooge en 
Lage Zwaluwe, inv. nr. 841, Quohier van de particuliere landen onder de Hooge Swaluwe 1753-(1797), f. 
235. 
15 Zie resp. ORA Zevenbergen, inv. nr. 324, f. 48v, 7.11.1718, en ORA Oosterhout, inv. nr. 476, 
5.11.1718. 
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Waarschijnlijk rond 1719 (de precieze datum is onbekend) wordt de nalatenschap van 
Goverts ouders afgehandeld (zie VIa). Govert krijgt daarbij, net als zijn zus Maria Anna, 
de helft van de erfgoederen onder Zevenbergen, te weten: 
- een partije wijlands in den Bruijninks polder onder Zevenbergen, groot 18 gemeten 

of 6 buijnder (+12) 
- 1 buijnder land gemeen en onverdeelt in een blokie zaaijlands, groot in t geheel 2 

buijnderen, gelegen in den Grooten Sonseelsen polder aan de pootweg onder 
Zevenbergen, ontrent de Blauwe sluijs. (+13) 

Conform de regels van het West-Brabantse erfrecht moet Govert het in 1703 als legaat 
verkregen perceel hebben ingebracht om te kunnen meedelen in de totale erfenis. (-9) 
 
Rond deze tijd ook komen ook een aantal erfeniskwesties rondom de familie van 
Goverts tweede vrouw aan de orde. 
Cornelia's ouders, Adriaan Kastelijn en Yken Corn. de Laet, egte luijden woonende op 
de Maade, beijde kloek en gesont van lichaem, maken op 13.4.1715 hun testament op en 
herroepen daarbij hun eerdere testamentaire dispositie van 2.4.1688 voor schepenen van 
Terheijden. Ze benoemen de langstlevende tot enige en universele erfgenaam, onder de 
conditie dat de langstlevende gehouden is aan hun twee kinderen, te weten Anneken 
Castelijn getrouwt met Jan Loonen en Cornelia Castelijn huijsvrouwe van Govert 
Velthoven, 1 bunder land onder Terheijden en ½ bunder land onder Oosterhout uit te 
keren ter voldoening van de legitieme portie. Wanneer ook de langstlevende overlijdt, 
vererft alles op de twee dochters, met dien verstande dat ze "haer alleen te vreeden 
moeten houden met de jaerlijxe lijftogt ende vrugtgebruijk vandien hun leven langh 
geduerende"; de vrije eigendom zal na hun overlijden vervallen op hun kinderen, de 
kints kinderen van de testateurs. Tot voogd over eventuele minderjarige erfgenamen 
worden benoemd Jan Loonen en Govert van Velthoven, en na hun overlijden Adriaen 
ende Cornelis de Laet sijn testateur halve broeders of andere de naeste van den bloede.16 
Wanneer tussen 1715 en 1723 eerst Cornelia's ouders overlijden en daarna ook haar 
zuster Anna, is Cornelia de enige erfgename. Dat wordt nog eens vastgelegd op 
17.2.1724, wanneer Jan Loonen, weduwnaar van Anna Casteleijn, en Govert van 
Velthoven, echtgenoot van Cornelia Casteleijn, overeenkomen dat Govert zal hebben, 
behouden en in volle vrije eijgendom genieten alle de vasten effecten en mobilaire 
goederen de welcke de voornoemde Anna Casteleijn van hare overleden vader en 
moeder zaliger bij versterff sijn aengecomen, terwijl Jan Loonen zal behouden en in 
volle vrije eijgendom genieten alle de vaste goederen en meubile die hij ten huwelijck 
heeft aangebragt en staande huwelijck gecogt.17 
 
Dat roept de vraag op om welke vaste goederen het dan precies gaat. Om te beginnen 
kunnen wij hiervoor te rade gaan bij de taxaties ten behoeve van de collaterale successie 
die rond 15.7.1723 op verzoek van Sr. Govaert van Velthoven, in houlijck hebbende 
Cornelia Casteleijn, enige en universele erfgenaam van sijne vrouwe suster Anna 
Casteleijn, gewesen huijsvrouw van Jan Loonen, deselve Anna nu onlangh onder 
Terheijden op Wagenbergh overleden, plaats vinden. Het blijkt onder andere te gaan om: 
- een perceel weijlants, groot 1½ bunder, aenden Hoorenhilschen dijck in den Grooten 

Zonzeelschen polder onder Hooge Zwaluwe, grenzend aan (+14) 
  oost d heer predicant Willem Hendrick Froeijje nomine uxoris erve 
  zuid juff. de wed. van wijlen d'heer secretaris Adriaen Anemaet erve 
  west Gijsbertus Prs. Crul erve 
                                                           
16 ORA Geertruidenberg, inv. nr. 43, f. 128. 
17 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 97. 
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  noord den voorn. Hoorenhilschen dijck, 
 getaxeerd op f 300, 
- een perceel saeijlants, groot ½ bunder, gelegen als voor in den Helkant, grenzend aan 
  oost Pr. Theeuwen erve (+15) 
  zuid den wegh aldaer 
  west Mattijs Censsen erve 
  noord Roel Pr. Daemen erve, 
 getaxeerd op f 100,18 
- de gerechte helft in een perceel saeijlants, groot omtrent 1 bunder, in Voschil onder 

Terheijden, grenzend aan (+16) 
  oost Adr. Corn. Roelen 
  zuid Sr. Pieter van Dongen 
  west de Wilderstraat 
  noord de Branderstraat, 
 het geheel belast met een virtel rogge jaarlijks uit te reiken aan de armen tot Breda, 

netto waarde geschat op f 103:2:8,19 en 
- de helft van een perceel hoijlant, groot omtrent ½ bunder, omtrent Stuijvesant onder 

Oosterhout, grenzend aan (+17) 
  oost Adriaan Schets 
  zuid - 
  west s'heeren straat 
  noord N. Cornel zijn huijs, 
 getaxeerd op f 5:0:0.20 
Dit is echter niet alles. Een deel van de nalatenschap valt onder Made en Drimmelen. 
Edoch, door een overijverige actie van een gemeente-secretaris al weer lang geleden is 
een groot deel van het desbetreffende archief als oud papier verkocht en verloren gegaan. 
 
De collaterale successie is gelukkig niet de enige ingang; ook de verpondingsboeken 
kunnen ons aan informatie helpen. Zo bevestigen de pondboeken van Hooge Zwaluwe 
en Terheijden dat op enig moment tussen 1714 en 1724 
- 1 bunder 212 roede, in nr. 34 in het 2e parceel van de Grote Zonzeelse polder onder 

Hooge Zwaluwe (14) 
- 200 roede, in de Helkant onder Hooge Zwaluwe (15) 
- een stuk grond, uijt drie parcheelen, in het gebied "van de Wilderstraat tot de 

Scherrebierstraat en Stuyvesant toe" onder Terheijden, groot 1 bunder 50 roede, ten 
pondboek f. 541v, verponding f 6:15:0, (16) 

van Adriaan Cornelis Casteleijn vervallen aan Govert van Velthoven.21 
Ook onder Made en Drimmelen gaan een aantal percelen die weg. Wanneer alle stof is 
opgetrokken, bezit Govert onder Drimmelen: 
- 1 mergen 36 roede (in het pondboek 1 mergen 26 roede) in de polder van de Worp, 

west op tot aan Korfkensvaert, afkomstig van Claesken Castelijn, verponding 
f 2:13:0  (+18) 

                                                           
18 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 187, f. 19, 16.7.1723. 
19 ORA Terheijden, inv. nr. 182, ff. 139-139v, 15.7.1723. 
20 ORA Oosterhout, inv. nr. 477, 15.7.1723. 
21 Vgl. Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 841, Quohier van de particuliere 
landen onder de Hooge Swaluwe 1753-(1797), ff. 4v en 192, en Oud administratief archief Terheijden, 
Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 2e deel, ff. 401-792, opgemaakt in het jaar 1714. De 
officiële overboeking in het pondboek van Terheijden vindt pas plaats op 31 december 1739 op de kinderen 
van Govert, terwijl deze in het aangehaalde pondboek van Hooge Zwaluwe zelfs helemaal niet wordt 
vermeld; zie voor Zwaluwe echter de verderop geciteerde pondboeken. 
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- 447 roede (in het pondboek 465 roede) in Malleland of Opperpolder, afkomstig van 
Ad: Casteleijn, verponding f 1:15:0 (+19) 

- 429 roede, de helft in 1 mergen 258 roede, in de Ganseweij, afkomstig van Ad: 
Casteleijn, verponding f 3:14:0 (+20) 

- 1 mergen 267 roede (in het pondboek 1 mergen 276 roede) in Nieuw Vinkenland, 
verponding f 3:6:0 (+21) 

en onder Made: 
- 1 mergen 266 roede in de Lage of Pluk made, afkomstig van Ad: Casteleijn (+22) 
- 1 mergen 110 roede, als voor, afkomstig van Ad: Casteleijn (+23) 
- 342 roede, in een totaal van 471 roede, als voor (+24) 
- 484 roede, als voor, afkomstig van Corn. Ad. Casteleijn (+25) 
- 322 roede in het Vierendeel van den Wijngaart, afkomstig van Cornelis de Laat (+26) 
- 137 roede, in een totaal van 274 roede, in het Vierendeel van Breda (+27) 
- 182½ roede, in een totaal van 365 roede, als voor (+28) 
- 618 roede in het Vierendeel van Oosterhout, afkomstig van Ad: Castelijn.22 (+29) 
 
Of het volgende onroerend goed ook van de Casteleijns afkomstig is, is (nog) niet 
duidelijk. In ieder geval verkoopt Govert van Velthoven op 5.1.1722 voor f 900 aan 
Adriaan Goverden: 
- seeker plek saijlants, groot 1 buijnder, gelegen op de Worp onder Drimmelen, 

grenzend aan 
  oost Maeij Crijnen (-30) 
  zuid .... 
  west de weduwe Cornelis Jansen Versluijs 
  noord het water.23 
 
Volgens de verpondingsboeken bezit Govert dan al met al onder Hooge Zwaluwe: 
- huijs en schuur, huurwaarde getaxeerd op f 36:0:0, verponding f 3:0:0 (8) 
- in het 2e parceel van de Zonzeelse polder, nr. 23, groot 2 bunder 12 roede, ordinaire 

verponding f 8:4:8, extraordinaire verponding f 5:5:6 (10a) 
- idem, nr. 24, groot 2 bunder 84 roede, ordinaire verponding f 8:19:2, extraordinaire 

verponding f 5:15:0 (10b) 
- idem, nr. 34, groot 1 bunder 212 roede, ordinaire verponding f 6:4:0, extraordinaire 

verponding f 3:19:10 (15) 
- in de Oudemoer, nr. 4, groot 1 bunder 3½ roede, ordinaire verponding f 4:1:12, 

extraordinaire verponding f 2:2:2 (3a) 
- idem, de helft in nr. 5, groot 233 roede (de wederhelft is van Jan Philipse de Ron), 

ordinaire verponding f 2:7:8, extraordinaire verponding f 1:4:12 (3b) 
- idem, 1/6 in nr. 6, groot 139½ roede (van de rest behoort 1/6 toe aan Roel Peter 

Damen, 1/3 aan Wouter Peeter den Engelsen en 1/3 aan Jan Ad. Biggelaar), 
verponding f 1:7:12, 100e penning f 0:19:12 (3c) 

- idem, nr. 19, groot 1 bunder 253½ roede, ordinaire verponding f 6:12:6, 
extraordinaire verponding f 3:8:12 (11) 

- Helkant, groot 200 roede, ordinaire verponding f 2:5:8, extraordinaire verponding 
 f 1:7:0   (14) 

                                                           
22 Oud administratief archief Emiliapolder, inv. nr. 31, Verbaal en quohier van de generaale meetinge, ff. 
27, 42, 69, 108, 161, 165, 175, 175v, 195v, 203, 203v en 210v, en Oud administratief archief Drimmelen, 
inv. nr. 49, Quohier van de verponding aangelegd ca. 1735 en bijgehouden tot ca. 1790, ff. 22, 35v, 57 en 
97v. 
23 ORA Drimmelen, inv. nr. 17, f. 186. 
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en onder Lage Zwaluwe: 
- een perceel in de Claverpolder, groot 2 bunder 8 roede, verponding f 9:17:10, 100e 

penning f 8:15:14.24 (2) 
 
Onder Zevenbergen bezit Govert van Velthoven volgens het pondboek: 
- 8 bunder 221½ roede zaaijlants in de Groote Bloocque, waarvan 2 bunder 105½ 

roede toebehoorde aan zijn zoon Johannes, verponding in totaal f 51:10:3 (1/4) 
- de helft van 12 bunder 180 roede in Bruynix polder, verponding f 20:1:10. (12) 
- 2 bunder 3 roede tussen de 4e en 5e weg in Zonzeel, verponding f 6:4:8 (13) 
De laatste twee percelen zijn, zoals al eerder vermeld, afkomstig uit de nalatenschap van 
zijn vader Sr. Matthijs van Velthoven. De andere helft van de 12 bunder 180 roede in de 
Bruynix polder wordt in 1728 door zijn broer Josephus gekocht (vgl. VIId). In 1738 
komen Govert en Josephus overeen dat 73½ roede van het eigendom in de Bruynix 
polder, met de bijbehorende verponding van f 0:12:0, dient te worden overgeschreven 
van Josephus naar Govert.25 
 
De bovenstaand opsomming van partijen grond in eigendom en in pacht geeft aan dat 
Govert in eerste instantie boer is geweest. Dat wordt bevestigd door het Quohier voor de 
verponding voor Hooge Zwaluwe uit 1730 dat meldt dat hij "gebruijckt soo eijgen als 
konings lant omtrent 37 a 38 bunderen".26 Een enkele keer vinden we hem ook aange-
duid als "coopman".27 
 
Onder die laatste noemer kunnen we wellicht de volgende transacties rangschikken. Na 
een publieke verkoop dragen Leendert Wouters Ligthart c.s., als erfgenamen van 
Adriaentie Pieterse van Hapont, op 2.1.1723 
- seekere huijsinge schuertie hoff en erve, aent eijndt van de Kerckdijck, grenzend aan 
  oost de straet (+31) 
  zuid de voorn. Helkantse dijck 
  west de hoff en erve Peter Wagemans 
  noord .... 
over aan Monsr. Govert van Velthoven. De koopsom bedraagt f 290. 
Luttele maanden later, op 20.4.1723, cedeert Monsr. Govaert van Velthoven datzelfde 
perceel, te weten 
- een huis, schuur, hof en erf aan het eind van de kerkdijk onder Hooge Zwaluwe, 
 grenzend aan (-31) 
  oost de Santdijck 
  zuid de helkantsen dijck 
  west Jan Adriaenssen de Been 
  noord Matthijs Centen 

                                                           
24 Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 828, Quohier particuliere landen onder 
Hooge en Lage Zwaluwe met opgave van verponding en 100e penning voor 1712 e.v., inv. nr. 831, 
Quohier der verponding van alle de huijsen en andere gebouwen binnen Hooge Swaluwe, inv. nr. 830, 
Kohier tevens gaarboek van de ordinaire verponding over de landerijen molen visserijen enz. van Hooge en 
Lage Zwaluwe 1724-1736, f. 65, inv. nr. 838, Kohier tevens gaarboek van de ordinaire verponding over de 
landerijen van Hooge en Lage Zwaluwe 1737-1752, f. 10, en inv. nr. 839, Quohier extraordinaire 
verponding over de landerijen van Hooge en Lage Zwaluwe 1738-1753, f. 10. 
25 Oud administratief archief Zevenbergen, inv. nr. 1394, Quohier van de verpondinge over landerijen en 
huijsen 1709-1768, ff. 47v, 81v, 221v en 258, en ORA Zevenbergen, inv. nr. 324, Register van collaterale 
aangebrachte goederen en taxatie 1706-1743, f. 48v. 
26 NA, archief van de Financie van Holland, inv. nr. 489, Hooge Zwaluwe, nr. 26. 
27 ORA Zevenbergen, inv. nr. 194, f. 341, 25.11.1728. 
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weer aan Wouter van den Eijnde en Elisabet Stevens, echtelieden. Van de koopsom van 
f 356:11:0 wordt f 100 contant betaald en volgt f 56:11:0 met Allerheiligen 1723. Van de 
overige f 200 wordt een schuldbrief opgemaakt, met een jaarlijkse rente van 5%.28 
 
Op 2.6.1725 maken Monsr. Govaert van Velthoven, president heemraad van de Grote 
Zonzeelse polder, en Juffvrouw Cornelia Castelijn, ziek te bedde leggende, voor 
schepenen van Hooge en Lage Zwaluwe hun testament op.29 Zij maken de langstlevende 
tot enige en universele erfgenaam, met de plicht om de kinderen op te voeden en aan elk 
kind bij mondigheid een bedrag van f 1500 uit te reiken. Bij hertrouwen moet de 
langstlevende alsnog een staat en inventaris van de gemeenschappelijke boedel laten 
opmaken, en afstand doen van de helft van de boedel ten behoeve van de kinderen. 
Omdat Johan van Velthoven, zoon van Govaert en Elisabet vanden Eijnde in voorgaand 
huwelijk, is komen te overlijden vóór de geboorte van de twee jongste kinderen van de 
testateuren, Adriaan en Cornelia, zouden de twee oudste kinderen, Mattijs en Cornelis, 
erop kunnen staan dat hun erfdeel in Johans nalatenschap met de interesten vandien eerst 
uit de gemeenschappelijke boedel zou worden afgesplitst en aan hen zou toevallen. Het 
is echter de uitdrukkelijke bedoeling van testateuren dat hun kinderen in gelijke mate 
profiteren. Mochten Mattijs en Cornelis hun aanspraak op Johans erfdeel doorzetten, dan 
worden zij alsnog met alleen hun legitieme portie door testateuren uit hun nalatenschap 
uitgesloten. Govaert en Cornelia benoemen de langstlevende tot voogd, en bij 
aflijvigheid van de langstlevende Monsr. Ant. van Velthoven, vaderlijke oom van de 
kinderen, en tot toeziend voogd Adr. de Laet, moederlijke oom van halve bedde. Bij 
overlijden van Ant. van Velthoven treedt zijn broer Josephus in zijn plaats. Met deze 
benoemingen kiezen de testateuren tevens voor seclusie van heren weesmeesteren. 
 
Rond 1733 verkoopt Govert zijn perceel in de 
- Klaverpolder, groot 2 bunder 8 roede, verponding f 9:17:10 (-2) 
aan de Royalen polder.30 
 
Op 14.2.1738 verkoopt Monsr. Govert van Velthoven aan Cornelis Claassen Verhoef op 
de Made 
- huijs, schuur, met omtrent ½ bunder land daaraangelegen, op de Made, grenzend aan 
  oost het manhuijs van G:berg (-32) 
  zuid Marijnis Adriaan Heezen 
  west de Heijde 
  noord het straatjen. 
Van de koopsom van f 900 wordt f 400 contant betaald. Voor de overige f 500 wordt een 
schepenschuldbrief opgemaakt.31 
 
In een toevoeging op het testament d.d. 11.2.1739 meldt Govert dat na het overlijden van 
zijn vrouw nog 3 van hun kinderen in leven zijn, te weten Cornelis, Rooms priester op de 
Made, Adriaan, 19 jaar, en Cornelia, 17 jaar.32 Als voogd over de twee minderjarige 
                                                           
28 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 61, f. 18v resp. ff. 22v-23. 
29 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 89. 
30 Oud administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 830, Kohier tevens gaarboek van de 
ordinaire verponding over de landerijen molen visserijen enz. van Hooge en Lage Zwaluwe 1724-1736, ff. 
65 en 309. Zie ook ORA Hooge en Lage Zwaluwe, R 68, f. 41, waar bij een transport in de Klaverpolder 
d.d. 15.9.1733 expliciet gesproken wordt van "noortwaarts het lant van Govert van Velthove nu gekogt van 
den selven bij den Royalen polder". 
31 ORA Geertruidenberg, inv. nr. 30, resp. f. 182v en f. 183v. 
32 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 98, 11.2.1739. 



VIIa - 11 
 

kinderen stelt Govert, in plaats van zijn inmiddels overleden broer Anthonij, zijn broer 
Josephus en zijn zoon Cornelis aan, met seclusie van de weeskamer. 
 
Na het overlijden van Govert blijkt zijn nalatenschap bij de scheiding en deling op 
11.10.1742 (met inbegrip van het erfdeel van zoon Jan) te bestaan uit "eene huijsinge 
met sijne schuuringe hof en erve gestaen alhier op de Hooge Zwaluwe aen de stoep van 
de Vierendeelsen dijk" en zo'n 33 bunder land in Hooge Zwaluwe en omgeving.33 De 
nalatenschap wordt verdeeld tussen zijn drie kinderen Cornelis, Rooms priester tot 
Zevenbergen, Adriaan, en Cornelia, gehuwd met Matthias van Rosmalen. 
Cornelis krijgt: 
- een perceel weijland, groot omtrent 8 bunder 200 roede, in t Hoogland dijkringh van 

den Royalen polder onder Zevenbergen (-1/4) 
- een perceel weijland, groot ½ bunder, in de dijkring van de Emilia polder onder 
 Drimmelen (-26) 
- een perceel bos, groot omtrent 1 merge, in de Emilia polder onder Drimmelen (-18) 
- een perceel zaaijland, groot ½ bunder, onder Made (-27/28) 
- een perceel zaaijland, groot ½ bunder, in de Emilia polder onder Made, genaamd de 

dwarsstigt  (-24) 
- een perceel zaaijland, groot ½ bunder, als voor, mede genaamd de dwarsstigt (-25) 
- een perceel bos, groot omtrent ½ bunder, onder Oosterhout (-17) 
- een perceel zaaij- en weijland, groot omtrent 1¼ bunder, in de Emilia polder (in het 

pondboek Oudemoer, nr. 4, 5 en 6) onder Hooge Zwaluwe (-3) 
 
Adriaan krijgt: 
- een huijsinge met sijne schuuringe hof en erve, te Hooge Zwaluwe, aan de stoep van 

de Vierendeelsen dijk of Haeve in desselfs belendinge (-8) 
- een perceel weijland, groot omtrent 2 bunder, in de Grote Zonzeelse polder onder 

Hooge Zwaluwe, beginnende aenden dorp van de Hoge Zwaluwe onder den Hooren-
deelsendijk (in het pondboek tweede parceel Zonzeel, nr. 23) (-10a) 

- een perceel weijland, groot en gelegen als voor, neffens t voorenstaende perceel (in 
het pondboek tweede parceel Zonzeel, nr. 24) (-10b) 

- een perceel zaeijland, groot omtrent 1 bunder, in de Emiliapolder onder Geertrui-
denberg, genaemt Vinke Land (-21) 

- een perceel zaeijland, groot omtrent 1 buijnder, gelegen als voor, genaemt 
 Vrolijkenbos (-19) 
- twee perceeltjes zaeijland met een gedeelte dijk, samen groot omtrent 1 merge, in de 

Emiliapolder onder Made, genaemt Vrouwkes Stee (-22) 
- een perceel zaeijland, groot omtrent 1 buijnder, in de Binnenpolder onder 
 Terheijden  (-16) 
 
Cornelia, ten slotte, krijgt: 
- een perceel weijland, groot omtrent 6 bunder, in de Bruijningse polder onder 
 Zevenbergen (-12) 
- een perceel zaeijland, groot omtrent 2 bunder, aen de cavelen onder 
 Zevenbergen (-13) 
- een perceel weijland, groot 1½ bunder, in de Grote Zonzeelse polder omtrent Heijne 

Wiel (in het pondboek tweede parceel Zonzeel, nr. 34) onder Hooge Zwaluwe (-14) 

                                                           
33 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 98, 11.10.1742. 
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- een perceel zaeijland, groot omtrent ½ bunder, in de Binnenpolder in de Helkant bij 
de Zantstraet onder Hooge Zwaluwe (-15) 

- een perceel weijland, groot omtrent 1½ bunder, in de Moerdijkring van de Emilia 
polder (in het pondboek Oudemoer, nr. 19) onder Hooge Zwaluwe (-11) 

- twee perceeltjes zaeijland, groot samen ½ bunder, omtrent het spaense huijs onder 
Oosterhout  (-6/7) 

- een perceel weijland, groot omtrent ½ bunder, in de Brieltjens onder Oosterhout (-5) 
- een perceel zaeijland, groot 1 bunder, in de Emilia polder onder Drimmelen, genaemt 

de ganze weij (-20) 
- een perceel weijland, groot omtrent 1 merge, in de Emilia polder onder 

Geertruidenberg, genaemt de Pluk mij (-23) 
- een perceel zaeijland, groot omtrent 1 merge, onder Made digte bij t gescheij van de 

Zwaluwe in de Emilia polder. (-29) 
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Generatie VIIa-7 
 
 CORNELIUS VAN VELTHOVEN, geb. Hooge Zwaluwe ged. Made 30.7.1711, 

zn. van Godefrudus van Velthoven en Cornelia Casteleijn, Rooms priester, kapelaan 
te Made, pastoor te Zevenbergen, begr. Zevenbergen 15.5.1747 

 
 
Cornelis van Velthoven is Rooms priester en in die hoedanigheid achtereenvolgens 
kapelaan te Made (1737-1741) en pastoor in Zevenbergen (1742-1747).34 
In de archiefstukken is van hem de volgende verklaring van goed gedrag te vinden: "Wij 
onderges. bailjuw, president en schepenen van de heerlijkheden van de Hooge en Lage 
Swaluwen ... certificeeren mits desen, dat Cornelis van Velthoven, Rooms werelds 
priester, ... , is gebooren op de Hooge Swaluwe van eerlijke en fatsoenelijke ouders, dat 
den selve altoos geweest zijnde van een ordentelijk, vreedlievend, onbesproken levens 
gedragh, inden jaare 1737 is geworden cappelaan op den dorpe vande Made, ... , dat den 
voorn. Corn. van Velthoven in zijn gemelte qualt. als cappelaan ook veeltijts heeft 
bediend gehad de ingesetenen woonagtig onder onse gemelte jurisdictien, dat die 
diensten ... door den zelven altoos zijn gepresteert in rust, vreede en liefde, en met 
volkome genoegen van gemelte ingesetenen, zonder dat ons onderges. oit dien aan 
gaande enige redenen van klagten of misnoegen zijn voorgekomen."35 
 
Hij koopt op 11.4.1741, als cappellaan in de Roomse gemeente op de Maade, van 
Adriaan Sweep voor in totaal f 134:7:8 incl 1½ stuiver rantsoen per gulden 
- twee percelen land int Vierendeel van Steenbergen op de Made, de een groot omtrent 

369 roede, grenzend aan (+1) 
  oost de erfgenaam van Antonij de Laat 
  zuid Goverd Thomas 
  west Corn. Tijssen 
  noord de heer Corn. van Opstal, 
 de ander groot omtrent 184 roede, grenzend aan 
  oost Corn. Tijssen 
  zuid Goverd Thomas 
  west Jan de Laat 
  noord hr Cornelis van Opstall.36 
 
Hij deelt in 1742, inmiddels pastoor te Zevenbergen, mee in de nalatenschap van zijn 
vader (zie boven) en erft: 
- een perceel weijland, groot omtrent 8 bunder 200 roede, in t Hoogland dijkringh van 

den Royalen polder onder Zevenbergen (+2) 
- een perceel weijland, groot ½ bunder, in de dijkring van de Emilia polder onder 

Drimmelen (+3) 
- een perceel bos, groot omtrent 1 merge, in de Emilia polder onder Drimmelen (+4) 
- een perceel zaaijland, groot ½ bunder, onder Made (+5) 
- een perceel zaaijland, groot ½ bunder, in de Emilia polder onder Made, genaamd de 

dwarsstigt  (+6) 
- een perceel zaaijland, groot ½ bunder, als voor, mede genaamd de dwarsstigt (+7) 
                                                           
34 Zie ook L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch, dl. 5, St. Michielsgestel, 
1876, ff. 24-28 en 1007. 
35 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 125, 22.10.1740. 
36 ORA Geertruidenberg, inv. nr. 30, ff. 248 en 248v. 
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- een perceel bos, groot omtrent ½ bunder, onder Oosterhout (+8) 
- een perceel zaaij- en weijland, groot omtrent 1¼ bunder, in de Emilia polder (in het 

pondboek Oudemoer, nr. 4, 5 en 6) onder Hooge Zwaluwe. (+9) 
 
Uit die nalatenschap verkoopt hij op 2.11.1742 voor f 600 aan de weduwe van Cornelis 
Maarten Lips:37 
- een perceel, groot omtrent 2 bunder, in de Emilia polder onder Hooge Zwaluwe (in 

het pondboek Oudemoer, nr. 4, 5 en 6), grenzend aan (-9) 
  oost d'heer F. van Riel 
  zuid Crijn Arisse 
  west den kerkdijck 
  noord de vliet van de Emilia polder, 
op 8.1.1743 voor f 300 aan Antonij Adriaanse de Jong:38 
- 2 parceeltjens saaijland, samen groot omtrent 1 bunder, op de Made omtrent de 

Voorstraat, de een grenzend aan (-6) 
  oost de dwarssteeg straatje 
  zuid Tomas Peeter Cokke 
  west Floor Bouwens 
  noord de wed. Adriaan Gooskens, 
 de ander grenzend aan (-7) 
  oost meede de dwarssteeg 
  zuid de wed. Ad. Goskens 
  west de wed. Willem Janse Cins 
  noord de heer Itallij erfgename, 
op 9.3.1743 voor f 100 aan Adriaan Sensen op de Made:39 
- een perceel saijlant, groot 3 lopenzaad 13 roede (omtrent ½ bunder), op Stuijvesant 

onder Oosterhout, grenzend aan (-8) 
  oost Huijbregt Schets 
  zuid Rudolphus Gibbes 
  west de straat 
  noord Peeter van de Wien erfgenamen, 
 belast met een heeren chijns van 6 stuiver, 
en op 10.12.1743 voor f 198:17:8 incl. 1½ stuiver rantsoen per gulden aan Jan Berkmans 
op de Grijt: 
- een perceel land, groot ½ bunder, in (het Vierendeel van) den Wijngaart onder de 

Made, grenzend aan (-3) 
  oost Geerd Stromminke 
  west de straat 
  zuid en noord Huijbert Joore, 
  resp. voor f 64 incl. rantsoenpenningen aan Adriaan Sweep: 
- omtrent ½ buijnder saaijland in 2 partijen in het Vierendeel van Breda onder Made, 

grenzend aan (-5) 
  oost Adriaan Cornelis Zegerden 
  zuid Cornelis Tijssen 
  west Afriaan Sweep voorn. c.s. 
  noord (open).40 
                                                           
37 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 61, f. 246. 
38 ORA Geertruidenberg, inv. nr. 31, ff. 19v en 22. 
39 Zie ORA Oosterhout, inv. nr. 498, voor de betaling van de 40e penning op 10.4.1743 en inv. nr. 319, f. 
78, voor de vest op 12.4.1743. 
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Bij de laatste gelegenheid verkoopt Cornelis ook de grond die eerder door hem in 1741 
was aangekocht, te weten voor f 133:6 incl. 1½ stuiver rantsoen per gulden aan Jan 
Berkmans: 
- omtrent 3/4 bunder saeijlant in 2 partijen in het Vierendeel van Steenbergen onder de 

Made, grenzend aan (-1) 
  oost Cornelis Tijssen, Antonij de Laat 
  zuid Tomas Hendrikse 
  noord Jan de Laat c.s.41 
 
Wanneer Cornelis in 1747 overlijdt, is zijn broer Adriaan de enige en universele 
erfgenaam. Volgens de aangifte voor de collaterale successie bestaat het onroerend goed 
in de nalatenschap nog uit 
- een perceel wijlant, groot 8 bunder 200 roede, op het Hooglant in de Moerdijk zijnde 

dijckagie van de Royale polder onder Zevenbergen (-2) 
- een bosch, groot 1 mergen 26 roede, in de Emilia polder omtrent Geertruidenberg 

onder Drimmelen.42 (-4) 
 

                                                                                                                                                                      
40 ORA Geertruidenberg, inv. nr. 31, f. 63v, transport 14.2.1744. 
41 ORA Geertruidenberg, inv. nr. 31, f. 64, transport 14.2.1744. 
42 ORA Zevenbergen inv. nr. 325, f. 21; goederen aangebracht 22.5.1747, getaxeerd 8.4.1748. 
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Generatie VIIa-13 
 
 CORNELIA VAN VELTHOVEN, dr. van Godefridus van Velthoven en Cornelia 

Casteleijn, geb. Hooge Zwaluwe, ged. Made 6.2.1723, begr. Zevenbergen 9.9.1744, 
 
 o.tr./tr. Zevenbergen 27.6/17.7.1742 
 
 MATTHEUS VAN ROSMALEN, ged. Zevenbergen 5.10.1714, zn. van Mattheus 

van Rosmalen en Elizabeth Franszdr. Lichthart, koopman, begr. Zevenbergen 
30.3.175843 

 
 
Cornelia van Velthoven deelt in 1742, net getrouwd met Mattheus van Rosmalen, mee in 
de nalatenschap van haar vader. Ze krijgt: 
- een perceel weijland, groot omtrent 6 bunder, in de Bruijningse polder onder 
 Zevenbergen (+1) 
- een perceel zaeijland, groot omtrent 2 bunder, aen de cavelen onder Zevenbergen(+2) 
- een perceel weijland, groot 1½ bunder, in de Grote Zonzeelse polder omtrent Heijne 

Wiel (in het pondboek tweede parceel Zonzeel, nr. 34) onder Hooge Zwaluwe (+3) 
- een perceel zaeijland, groot omtrent ½ bunder, in de Binnenpolder in de Helkant bij 

de Zantstraet onder Hooge Zwaluwe (+4) 
- een perceel weijland, groot omtrent 1½ bunder, in de Moerdijkring van de Emilia 

polder (in het pondboek Oudemoer, nr. 19) onder Hooge Zwaluwe (+5) 
- twee perceeltjes zaeijland, groot samen ½ bunder, omtrent het spaense huijs onder 

Oosterhout  (+6/7) 
- een perceel weijland, groot omtrent ½ bunder, in de Brieltjens onder Oosterhout (+8) 
- een perceel zaeijland, groot 1 bunder, in de Emilia polder onder Drimmelen, genaemt 

de ganze weij (+9) 
- een perceel weijland, groot omtrent 1 merge, in de Emilia polder onder 

Geertruidenberg, genaemt de Pluk mij (+10) 
- een perceel zaeijland, groot omtrent 1 merge, onder Made digte bij t gescheij van de 

Zwaluwe in de Emilia polder. (+11) 
 
De percelen onder Hooge Zwaluwe worden meteen doorverkocht, te weten 
op 2.11.1742 aan broer Adriaan (zie VIIIa) de percelen in de Grote Zonzeelse polder en 
de Emilia polder, (-3/5) 
en op 19.3.1743 aan Jacobus Adriaense van Ham voor f 280 
- een perceel zaailand, groot omtrent ½ bunder, in de Binnenpolder in de Helkant bij 

de Zantstraat, grenzend aan (-4) 
  oost Ant. Peeters 
  zuid de Zantstraeten 
  west kinderen Adr. Sweijs 
  noord Roel Peeter Damen.44 
Verder verkoopt Mattheus van Rosmaalen onder Oosterhout op 24.6.1744 aan de weled: 
gestr: heer Simon de Vries schout en castelijn der vrijheijt Oosterhout voor f 50 

                                                           
43 Na het overlijden van Cornelia, zonder wettige descendenten, hertrouwt Mattheus met Johanna Maria 
de Kok (o.tr. Zevenbergen 14.5.1745). Op haar beurt hertrouwt Johanna Maria de Kok na het overlijden 
van Mattheus met Joost/Judocus de Swart (o.tr./tr. Zevenbergen 19.1/7.2.1759). 
44 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 61, f. 257. 
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- een perceel saijlant, groot 3 lopenzaad 2 roede 15 voet, op de Houtse ackers onder 
Ter Aalst, grenzend aan (-6) 

  oost het Ruijter spoor 
  zuid Peter Migiel Mattijse 
  west Adriaan Govaart Sibs 
  noord Terheijdens spoor, en 
- een perceel saijlant, groot 2 lopenzaad 8 roede, op de Houtse ackers, genaamd het 

Houtvelt, grenzend aan (-7) 
  oost het Ruijter spoor 
  zuid het kerke land 
  west Adriaan Wouters 
  noord Peeter Jansen van den Eijnden, 
 belast met een heeren chijns van 1 stuiver.45 
 
Den eersamen Sr. Mattheeus van Rosmalen den jonge, coopman en borger des stede, en 
d'eerbare juffrouw Cornelia van Velthoven, egteluijden, maken op 4.12.1743 voor 
notaris Joost Basen te Zevenbergen hun testament op. Zij benoemen de langstlevende tot 
enige en universele erfgenaam, onder de verplichting de toekomstige kinderen eerlijk op 
te voeden en ze bij het bereiken van de meerderjarigheid in voldoeninge van de legitime 
portie f 500 uit te keren. De langstlevende wordt administrerend voogd; tot toeziender 
wordt door de testateur aangesteld zijn broer Cornelis van Rosmalen te Zevenbergen en 
door de testatrice haar broer Adriaan van Velthoven te Hooge Zwaluwe.46 
 
Wanneer Cornelia kort daarop in 1744 zonder wettige descendenten komt te overlijden, 
moet er taxatie worden opgemaakt ten behoeve van de collaterale successie.47 Haar 
nalatenschap bestaat onder Holland uit de helft in 
- sekeren blocq weijlants, groot 6 bunder 126½ roede, in Bruynix polder onder 
 Zevenbergen (1) 
- 2 bunder 3 roede zaaijland, tussen de 4e en 5e wegh in de Sonseelsen polder onder 
 Zevenbergen (2) 
- huijsinge, hoff en erve aan de zuijtsijde van de Molestraat binnen Zevenbergen 
- een schuldbrief van f 200 ten laste van Wouter van den Eijnden en diens vrouw 

Elisabeth Stevens, spruitende uit de aankoop van sekere huijsinge, schuur, hoff en 
erve aan t eijnde van de Kerkdijk onder Hooge Zwaluwe d.d. 20.4.1723 

- 1 bunder zaaijlandt, in de Emiliapolder onder Drimmelen, genaemt de 
 Ganseweijde (9) 
- 1 mergen weijlandt, in de Emilia polder onder Geertruidenberg, genaemt 
 de Plukweij (10) 
- 1 mergen zaaijlandt, in de Emilia polder onder Made, bij het gescheijt van de 
 Zwaluwe,  (11) 
en onder de generaliteit uit 
- 5 lopenzaad 41 roede 5 voet weijlant, in de Koewijde in de Brieltjens onder 

Oosterhout. (8) 
 

                                                           
45 Zie ORA Oosterhout, inv. nr. 498, voor de betaling van de 40e penning op 10.7.1744 en inv. nr. 319, f, 
167, voor de vest op 22.8.1744. 
46 Notarieel archief Zevenbergen, inv. nr. 9050. 
47 Resp. ORA Zevenbergen, inv. nr. 325, f. 5, goederen aangebracht 9.10.1744, getaxeerd 18.1.1745, en 
ORA Oosterhout, inv. nr. 478, goederen aangebracht 16.10.1744, getaxeerd 22.10.1744. 
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Op 26.4.1745 spannen d'heer Cornelis van Velthoven Rooms priester binnen dese stadt 
en Monsieur Adriaan van Velthoven wonende op de Hooge Zwaluwe een geding aan 
tegen Sr. Matteus van Rosmalen de jonge. Voor het gerecht van Zevenbergen stellen zij 
vast dat Cornelia van Velthoven hun volle zuster was en dat zij dus de enige en 
universele erfgenamen ab intestato zijn. Ze beklagen zich erover dat hun (ex) zwager tot 
nu toe in het volle bezit gebleven is van de gehele boedel, dat hij nog geen behoorlijke 
staat en inventaris heeft overgelegd van de situatie ten tijde van het overlijden van hun 
zuster, en dat er nog geen scheiding en deling heeft plaatsgevonden. Cornelis en Adriaan 
zijn blijkbaar niet op de hoogte van het mutueel testament of willen een poging 
ondernemen de geldigheid van het testament te betwisten. Na een uitgebreide wisseling 
van stukken halen zij echter op 1.5.1747 bakzeil. Gezien de stukken en na ingewonnen 
advies van neutrale rechtsgeleerden wijzen schepenen van Zevenbergen hun eis af en 
condemneren ze eisers in zegels ter somme van f 4 en wijders compenserende kosten.48 
 
Enige tijd later, op 27.5.1749, verkoopt Sr. Matteus van Rosmalen coopman te 
Sevenbergen de percelen in de Emilia polder, te weten 
aan de wed. Creijne Aerde Sens voor f 380 
- een perceel landt, groot 1 bunder, in de Ganse weij onder Drimmelen, 
 grenzend aan (-9) 
  oost sijn Hoogheijdt den Heer Prinse van Oranje van Nassou 
  zuid Willem Sens 
  west Antonij Annemaat 
  noord t weegje of de vaert 
aan Jesper Cornelis Segerden voor f 200 
- een perceel land, groot 1 mergen, in het Vierendeel van Oosterhout onder de Made, 

grenzend aan (-11) 
  oost Adriaan Pals 
  zuid d heer Johan Hogerwerff 
  west den Santdijk 
  noord de wed. Adriaan Jooren 
en aan Antonij Andriesse voor f 355 
- een perceel land, groot 1 mergen, in de Plukmaade onder de Maede, 
 grenzend aan (-10) 
  oost Andries Claasse de Laat erfgen. 
  zuid Antonij de Jong 
  west Hendrik Hoevenaar.49 
Op 7.2.1750 verkoopt hij aan Jan Willem van Haaren voor f 140 het laatste perceel 
buiten Zevenbergen, te weten 
- 5 lopenzaad 41 roede 15 voet weijlants, in de Koeijweijden in de Brieltjens onder 

Oosterhout, grenzend aan (-8) 
  oost Jan Schalken 
  zuid den schouwsloot 
  west Adriaan Staase 
  noord Peter Mgl. Mattijsse.50 
De twee percelen onder Zevenbergen, te weten 

                                                           
48 ORA Zevenbergen, inv. nr. 42 ("oude rol"), ff. 25 e.v. en inv. nr. 68 ("nieuwe rol"), ff. 136 e.v. Zie ook 
inv. nr. 98 voor het advies van de neutrale rechtsgeleerden en een inventaris van de gewisselde stukken. 
49 Zie resp. ORA Drimmelen, inv. nr. 18, f. 177 en ORA Geertruidenberg, inv. nr. 31, ff. 192 en 192v, 
voor de transporten op 6.6.1749. 
50 Vgl. ORA Oosterhout, inv. nr. 320, f. 196v, vest d.d. 24.2.1750. De 40e penning bedraagt f 3:10:0. 
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- 6 bunder 163½ roede in Bruynix polder 
- 2 bunder 3 roede tussen de 4e en 5e weg 
behoudt hij. Na zijn overlijden en het hertrouwen van zijn weduwe worden de percelen 
in 1760 in het pondboek overgeschreven op naam van de nieuwe echtgenoot, Joseph de 
Swart, nomine uxoris.51 (-1/2) 
 
 

                                                           
51 Zie Oud administratief archief Zevenbergen, inv. nr. 1394, Quohier van de verpondinge over 
landerijen en huijsen 1709-1768, ff. 81v, 134v en 258. Overigens staan in het pondboek de percelen tot aan 
1760 nog altijd op naam van Sr. Mattijs van Velthoven. 


