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 ANTHONIJ VAN VELTHOVEN, geb. Terheijden ±1676, zn. van Matthias van 
Velthoven en Cornelia Billaers (zie VIa), bouwman op de Noord onder Terheijden, 
overl./begr. Terheijden 16/19.4.1730 

 
 o.tr./tr. Oosterhout (schepenbank) 13.2/3.3.1705 
 
 CORNELIA SEBREGTS (VAN LEYSEN),1 ged. Oosterhout 10.3.1675, dr. van 

Sebrecht Sebrecht Andriessen en Jenneke Schalck Sebrecht Anthonissen van den 
Hout, begr. Terheijden 5.6.1749.2 

 
 Kinderen: 
 1. Maria, geb. ±1709, begr. Zevenbergen 14.10.1772, 
   o.tr./tr. Terheijden (schepenbank) 27.1/14.2.1730 
   Cornelis Janse Damen, ged. Zevenbergen 2.8.1703, zn. van Joannes Adriaen 

Damen en Cornelia Jansen Sints, begr. Zevenbergen 11.9.17773 
 2. Matthijs, geb. ±1711, volgt VIIIb 
 3. Johanna, geb. ±1715, overl./begr. Terheijden 24/28.5.1736 
 4. Sigisbertus/Sebregt, geb. ±1716, overl. op de Noord/begr. Terheijden 4/7.1.1780 
 
 
Doopaantekeningen heb ik niet kunnen vinden. De familieband is echter geen punt van 
discussie. Directe gegevens zijn te vinden in de gemaallijsten, die informatie geven over 
de gezinssamenstelling en leeftijden.4 De gemaallijst voor 1724 vermeldt onder Den 
Kleijnen Noort: 
 Anthonij Velthooven en vrouw, bejaart 
 de kinderen 
  Marie, 14 
  Mathijs, 12 
  Johanna, 8 
  Sebereght, 7 
 de knechten 
  Huijbert Goorbergh, 21 
  Pieter Maas 16 
 de meijt 
  Marie Meuwisse, 17. 
De weduwe Antonij Velthoven vinden we, met twee soons, een knegt en twee meijden, 
vermeld tot en met de gemaallijst van 1748. In de gemaallijst van 1749 is haar plaats 
onder de Noort en Crauwelsgors ingenomen door: 
 Mathijs van Velthoven en vrou, twee knegts en twee meijden, en 
 Sebregt van Velthoven, drie knegte en een meijt. 
Indirecte bevestiging van de familieband vinden we onder andere in het feit dat Anthonij 
van zijn vader (zie Va boven) een hoeve en een drietal percelen land erft van resp. 5 
bunder, 4 bunder en 3 bunder 2 gemeten onder Terheijden op het Crauwelsgors, i.e. op 
                                                           
1 De familienaam Van Leysen wordt pas na 1721 gebruikt. Vgl. A. Oomen-van Leysen, J.C.G.W 
Coenen, J. Coenen-van Bussel, Stamboom van de familie Van Leysen, Zuidhorn, 1987. 
2 Klapper DTB Terheijden Overlijden-Begraven 1720-1810. Bron: kerkrekeningen. 
3 Volgens het impostregister van Zevenbergen vallen de begrafenissen van Maria en Cornelis beide 
onder de hoogste classis van f 30:0:0. Zie voor de afwikkeling van hun nalatenschap Notarieel archief 
Zevenbergen, inv. nr. 94, notaris Cornelis Reimersz van Mourik, 20.6.1778. 
4 Zie Oud administratief archief Terheijden, Gemaallijst 1724, inv. nr. 483 rood, Gemaallijst 1748, inv. 
nr. 490 rood, en Gemaallijst 1749, inv. nr. 491 rood. 
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de Noord. Deze zelfde drie percelen (en enkele andere) keren terug in het Register van 
de taxatie voor de collaterale successie van Terheijden na het overlijden van Johanna.5 
Het verzoek tot taxatie is afkomstig van Cornelis Damen, in huwelijk hebbende Mariken 
van Velthoven, mede-erfgenaam van Johanna. Soortgelijke percelen vinden we ook 
terug in het Quohier van de verponding voor 1766 op naam van Matthijs en Sebregt van 
Velthoven.6 
Een andere aanwijzing vinden we bij de dopen van de kinderen van Cornelis Jansse 
Damen en Maria Antonisse van Velthoven, waar achtereenvolgens als doopgetuigen 
voorkomen Cornelia Sebregs (van Leerse of van Lesen), Matthias van Velthoven, 
Joanna Antonisse van Velthoven en Josephus Antonisse van Velthoven.7 
Merk in dit verband op dat de echtgenoot van Maria van Velthoven, Cornelis Jansse 
Damen, een stiefzoon is van Maria's oom Josephus van Velthoven (zie hierna onder 
VIId). 
De Josephus Antonisse van Velthoven die op 12.1.1737 te Zevenbergen als doopgetuige 
optreedt is dezelfde als Sigisbertus/Sebregt.8 Ook een generatie later, bij een van de 
kinderen van Adriaan (VIIIa), blijkt een dergelijk door elkaar gebruiken van de namen 
Sigebertus en Josephus op te treden. Ik houd mij aanbevolen voor een verklaring. 
 
Anthonij woont vanaf 1708 als pachter op de 7e hoeve van de Prins van Oranje op de 
Noord. Deze hoeve omvat een zestal percelen land, de kampen nr. 8, 36, 37, 38, 42 en 
43, tot een totale omvang van 33 bunder 361 roeden. De pachtsom bedraagt voor de 
eerste zesjarige pachttermijn f 510:5:0, en fluctueert later over de tijd. De hoeve wordt na 
Anthonijs overlijden gepacht door zijn weduwe, voor het laatst in 1744 voor een periode 
van 6 jaar, waarna de pacht overgaat op zijn zoon Mathijs (zie VIIIb).9 
 
Anthonij van Velthoven koopt op 10.10.1710 voor f 625 van de weduwe van d'heer 
Johan van Beek 
- omtrent 1½ bunder avelingen in de Bredase polder, onder Zevenbergen, tot St. 

Mertens in huere gebruikt bij Antonij Jacobze Stadthouders. (+1) 
De aankoop is ook te vinden in het pondboek van Zevenbergen; de verponding bedraagt 
f 2:16:4.10 
 
Sr. Antony van Velthoven, bouwman onder Terheijden, en Cornelia Sebregts de jongh, 
zijn vrouw, kopen op 4.2.1712 voor f 1450 van Sr. Jan Anthonissen Castelijns, borger en 
coopman te Breda, 3½ bunder weilant in de Grote polder van Zonzeel, in 2 percelen, het 
ene groot 1 bunder 200 roede, in het pondboek op f. 179r, het andere groot 709½ roede, 
in het pondboek op f. 178v, meer precies 

                                                           
5 ORA Terheijden, inv. nr. 182, 13.7.1736. 
6 GAB, 3e afdeling 6, nr. 2, 22.9.1768. 
7 Vgl. DTB Zevenbergen, RK doopboek 1693-1741, de dopen van Joannes 9.5.1731, Elizabeth 
27.8.1732, Antonia 19.11.1734, Antonius 12.1.1737 en Josephus 16.5.1739. 
8 Het (abusievelijke) gebruik van de naam Josephus in plaats van Sebertus komt expliciet aan de orde in 
Notarieel archief Zevenbergen, inv. nr. 94, notaris Cornelis Reimersz van Mourik, 20.6.1778. 
9 Zie NA, Nassause Domeinraad Hingman, Rekeningen van de rentmeester der domeinen te Breda, o.a. 
inv. nrs. 1240, 1260 en 1266, capittel 10, nr. Lx, voor de jaren 1708, 1744 en 1750. Zie ook het Cijnsboek 
van de Heer van Breda, inv. nr. 1882, ff. 187, 231v, 236v, 267v. 
10 Zie voor de aankoop Notarieel archief Breda, inv. nr. 571, notaris Benjamin de Beunje, f. 302, en voor 
het pondboek Oud administratief archief Zevenbergen, inv. nr. 1394, Quohier van de verpondinge over 
landerijen en huijse 1709-1768, f. 16v. 
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- een perceel weijlants, groot omtrent 1 bunder 200 roede, gelegen op den Noort onder 
Terheijden, teijnde de weeltiens, tussen de eerste en tweede Zonseelssen wegh, 
grenzend aan 

  oost s lants wateringhe (+2) 
  zuid en west de penningmr. Dingeman Jan Damen 
  noord de heer predikant Schonck erve 
- een perceel weijde, groot omtrent 1 bunder 300 roede, gelegen als voor aan de 

tweede Zonseelsen wegh, grenzend aan (+3) 
  oost de armen van Breda erve 
  zuid en west de voorg. heer predikant Sconck 
  noord de tweede Zonseelsen wegh. 
De verkoper meldt op 4.3.1713 dat Antony de koopsom geheel heeft voldaan.11 
 
Op 15.7.1720 wordt Sr. Anthonij van Velthoven, out schepen van Terheijden, gevest in 
- omtrent 1 buijnder op de Noort, tusschen de 1e en 2e Sonseelschen wech, grenzend 

aan    (+4) 
  oost - 
  zuid den eersten wegh 
  west - 
  noord de Hr. en Baron van Breda, 
die hij voor f 400 van Cornelis Aerden de Jongh heeft gekocht.12 
Uit stukken van de Nassause Domeinraad blijkt dat Anthonij als pachter van de 7e hoeve 
op 19.6.1720 heeft voorgesteld om het bedoelde parceel weijland groot omtrent 1 
buijnder gelegen ronts omme inde landerijen van de voorn. hoeve en door hem voor 
eenigen tijd uijt der hand gekogt omme ende voor de somma van 400 gulden wil 
verkopen aan den Heer omme bij den voorn. hoeve gevoegd te worden. De pachter wil 
het stuk grond vervolgens pachten voor 18 gulden. Hoewel de domeinraad accoord gaat 
met het voorstel, wordt het blijkbaar niet ten uitvoer gelegd. Het perceel wordt op 
15.7.1720 getransporteerd aan Anthonij en blijft ook in later jaren eigendom van 
Anthonij.13 
 
Het cijnsboek van Terheijden14 meldt dat Anthonij van Velthoven, pachter van de 7e 
hoeve, en later zijn weduwe, een aantal percelen in Zonzeel bezit: 
- ½ buijnder, cijnsboek f. 187 (3a) 
  oost Anthonij zelf, hierna f. 236v, tezamen een perceel van 2 bunder 
  west den heijligen geest van Breda 
  noord s heeren aanwasch 
- 1½ buijnder uijt 3 buijnders 3 quartier lants, cijnsboek f. 231v (2) 
  oost den zeesloot 
  zuid Dingeman Jan Damen 
  west Adriaen Dingemans van de Swaluwe 
  noord Pieter Pronck 
- 1½ buijnder, cijnsboek f. 236v (3b) 
  oost den zeesloot 

                                                           
11 Zie ORA Terheijden, inv. nr. 153, en ORA Breda, vestboeken Terheijden, inv. nr. 654. 
12 ORA Terheijden, inv. nr. 120. 
13 NA, Nassause Domeinraad Hingman, inv. nr. 1027, ff. 258-259, 19/20.6.1720. 
14 NA, Nassause Domeinraad Hingman, inv. nr. 1882, Cijnsboek waarmede den Heer van Breda jaarlijks 
op de eerste maandag in November is heffende sijnen heeren cijns van de ingesetenen en onderdanen van 
Terheijden, vernieuwd 1699, doorlopend tot 1730. 



VIIc - 4 
 

  zuid Pieter Pronck 
  west Anthonij zelf, f. 187 hiervoor, tezamen 2 bunder 
  noord de tweede sonseelschen wegh 
- 3/4 buijnder, cijnsboek f. 267v (4) 
  oost den Heer van Breda 
  zuid de eerste sonseelschen wegh 
  west Roeloff Ban 
 noord den Heer van Breda. 
De eerste drie percelen waren eerder bezit van Anthonij en Katarina Kastelijn, het vierde 
perceel van Cornelis de Jong. 
 
Deze percelen zijn ook terug te vinden in het pondboek van Terheijden vanaf 1718,15 
waar Anthonij van Velthoven staat genoteerd als eigenaar van: 
- 1 buijnder 1 quartier 20 roeden, op f. 169v, verponding f 7:16:0 (3b) 
  oost den armen van Breda 
  zuid en west d'heer predicant Pronck 
  noord den tweeden sonseelschen wegh 
- 1 quartier 89½ roeden, op f. 170, verponding f 2:19:0 (3a) 
  als voor 
- 1 buijnder 2 quartier, op f. 171v, verponding f 9:0:0 (2) 
  oost s'lants wateringe 
  zuid en west den penninckmr. Dingeman Jan Damen 
  noord d'heer predicant Pronck 
verkregen bij koop volgens veste van 4.2.1712, en 
- 1 buijnder 14 roeden, op f. 179, verponding f 6:5:0, (4) 
afkomstig van Cornelis Aarden de Jongh. 
Al deze percelen liggen "tusschen de eerste en tweeden sonseelschen wegh beginnende 
van den zeedeijk ende streckende westwaart op". 
 
Op 11.9.1720 is de eersame Sr Anthonij van Velthoven, gewesen schepen van Terheij-
den en woonende op de Noort, "siekelijk ende te bedde leggende". Hij acht het raadzaam 
om samen met zijn vrouw, de eerbaere Vr Cornelia Sebrechts, een testament op te 
maken. De langstlevende krijgt de taak om de 4 huidige en eventueel nog te verwekken 
kinderen naar behoren op te voeden en te scholen. Wanneer het jongste kind 15 jaar 
wordt (of tot de huwelijkse of andere geapprobeerde staat komt), en eerder niet, zal de 
langstlevende aan de kinderen de huijsinge ende landerijen van de eerstaflijvige laten 
volgen, evenals diens goud en zilver, en daarenboven nog een som van f 600. Verder 
benoemen ze de langstlevende tot voogd; als toeziend voogd wijst de testateur aan Sr 
Govert van Velthoven gesworen in de polder van Sonseel, en de testatrice haar broer 
Andries Sebrechts, onder seclusie van ale oppervoogden en weeskamers.16 
 
De voorzorgsmaatregel blijkt echter overbodig. De eersamen Anthony van Velthoven, 
wonende op de Noort onder Terheijde, herstelt van zijn ziekbed en leent op 2.4.1721 een 
som van f 1200 van Monsr. Jacobus van Bergen, als voogd van Cornelis van de Leur, 
tegen een rente van 4½ % per jaar. Monsr. Govert van Velthoven, woonachtig op de 
Hooge Swaluwe, stelt zich borg.17 
                                                           
15 Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel, ff. 
1-400, opgemaakt 8 juli 1718. 
16 Notarieel archief Terheijden, inv. nr. 33, notaris Leonardt Deijts. 
17 Notarieel archief Breda, inv. nr. 601, notaris Cornelis van Bommel. 
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Op 2.5.1721 wordt de boedel van Cornelia's ouders verdeeld tussen Andries Sebregts 
van Leysen, Cornelia Sebregts van Leysen echtgenote van Antonij Mattijs van 
Velthoven, en Maria Sebregts van Leysen echtgenote van Adriaan Andries Oomen.18 
Cornelia krijgt: 
- 9 lopensaet 7 roede hoijlant in de Berkt, pondboek f. 4 (F 17), verponding f 6:9:12, 

grenzend aan (+5) 
  oost Cornelis van de Kieboom c.s. 
  zuid de dijk 
  west Peeter Volders 
  noord 
 belast met 22 stuiver geestelijke rente en heerenchijns 
- 4 lopensaet 1 roede 5 voet waijlant in de hoeve onder de Brieltiens, pondboek f. 33v 

(H 196), verponding f 1:16:6, grenzend aan (+6) 
  oost Cornelis Jans Fik 
  zuid de armen 
  west Adriaan Staasen 
  noord de schouwsloot 
- 3 lopensaet 15 roede 15 voet uijt 13 lopensaet 13 roede onder de Groenendijk, 

onverdeeld met Wouter Jans de Jong en Dennis Weterings, pondboek f. 53v (178), 
verponding f 2:11:6, grenzend aan (+7) 

  oost Jan Jan Stevens c.s. 
  zuid de uijtwaterende Donge 
  west de Vaart 
  noord de oude Donge 
- 7 lopensaet 1 roede zaijlant op de Houtse ackers, pondboek f. 101v (Q 27), 

verponding f 5:5:8, grenzend aan (+8) 
  oost Adriaan Staasen 
  zuid Gerrit Peeters Neijs erfgen. 
  west Jan Cornelis Knipscheer 
  noord Lambregt Vos, Gijsb. Cornelis Wagemaker 
- 2 lopensaet 13 roede 15 voet zaijlant onder Leysen, pondboek f. 20v (C 13), 

verponding f 2:0:6, grenzend aan (+9) 
  oost de straat 
  zuid Andries jan Oomen 
  west Adrn. Jan Huijgen wed. 
  noord Pitronella Jan Ariens 
- 2 lopensaet 8½ roede waijlant onder Horst en Uijlendonk, pondboek f. 74v (B 113), 

verponding f 1:6:6, grenzend aan (+10) 
  oost Cornelis Govert Keij 
  zuid Denis Sebregt Weterings 
  west Dirk Reijnier Coolen 
  noord de Berkdijk 
- 7 lopensaet 15 roede zaijlant, ut supra, pondboek f. 75 (B 269), verponding f 5:17:14, 

grenzend aan (+11) 
  oost Jan Gerrit Boenders 
                                                           
18 ORA Oosterhout, inv. nr. 315, ff. 4-7, zoals weergegeven in: A. Oomen-van Leysen, J.C.G.W. Coenen 
en J. Coenen-van Bussel, Stamboom van de familie Van Leysen, Zuidhorn, 1987. Zie voor de 
verpondingsboeken Oud Administratief Archief Oosterhout, inv. nrs. 161 (Houtse akkers), 165 (Brieltjens), 
167 (Horst), 168 (Groenendijk) en 170 (Leijsen, Papendoncq en de Berck). 
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  zuid Denis Weterings 
  west zijn selfs erve 
  noord de straat 
- een stede huijs schuer koij, groot 2 lopensaet 42 roede, ut supra, pondboek f. 75 (B 

270), verponding f 5:5:12, grenzend aan (+12) 
  oost sijn selfs erve 
  zuid en west de straat 
  noord Catalijn Schalken 
- 3 lopensaet 7½ roede zaijlant, ut supra, pondboek f. 75v (B 279), verponding f 

2:11:0, grenzend aan (+13) 
  oost, zuid en west sijn selfs erve 
  noord Catalijn Schalken 
- 3 lopensaet 43 roede 15 voet zaijlant onder Papendonk, pondboek f. 4v (B 37), 

verponding f 3:0:4, grenzend aan (+14) 
  oost Elisabet Peeter Mighiels 
  zuid Willem Clugt 
  west Jacob Joosten Tak 
  noord kerk alhier 
- 1 lopensaet 49 roede uijt 3 lopensaet 49½ roede, ut supra, bedeelt met Embregt 

Antonis Jans, pondboek f. 5 (B 2), verponding f 1:10:14, grenzend aan (+15) 
  oost Peeter Adriaan Peeters 
  zuid Emb. Antonij Jans 
  west het stratien aldaar 
  noord Govert Andries Oomen 
alles onder Oosterhout. 
 
Anthonij vervult in de loop der tijd enkele bestuurlijke functies. Zo is hij in 1719 
schepen van Terheijden.19 
Verder is hij van 1725 tot zijn overlijden provisionele penningmeester van de Grote 
Zonzeelse Polder. Achtergrond hiervoor is dat Hendrik Frijlinck die op 13.6.1724 door 
de Domeinraad tot penningmeester is benoemd, niet over de vereiste 6 bunder land in de 
polder blijkt te beschikken die nodig zijn om als gesworen te worden beëdigd, terwijl hij 
evenmin voldoende borg heeft gesteld. Anthonij beveelt zichzelf aan als "een van de 
oudste en sterckste ingelanden", en krijgt op 16.10.1725 van de Domeinraad 
toestemming "omme de penningmeesters ende gesworens plaatsen bij provisie waar te 
nemen en te bedienen". Op 11.4.1729 wordt Hendrik Frijling, die dan inmiddels aan de 
benoemingseisen voldoet, alsnog tot de functie geadmitteerd. Voordat Frijling echter ook 
daadwerkelijk het penningmeestersambt kan opnemen, moet hij eerst voor de Raad van 
Brabant nog een proces voeren (en winnen) tegen de dijkgraaf en gesworens van de 
Grote Zonzeelse polder.20 
 
In samenhang met deze bestuurlijke schermutselingen moet waarschijnlijk het volgende 
tweetal transacties worden gezien. Op 18.10.1725 koopt Monsr. Ant. van Velthoven op 
de Noordt onder Terheijden uijterhand van Mevrouwe Maria Vivien, weduwe en 

                                                           
19 Zie: Bestuurders van de gemeente Terheijden 1328-1996, De Vlasselt. Geschiedenis van de gemeente 
Terheijden nr. 78, winter 1996, pp. 19 en 133. 
20 NA, Nassause Domeinraad Hingman, inv. nr. 1134, ff. 74, 75 en 82, en inv. nr. 1132, f. 651. Zie ook 
GAB, 3e afdeling 6, nr. 1, Resolutieboek Grote Zonzeelse polder vanaf 1729, en RANB, archief Raad van 
Brabant, Civiele vonnissen, nr. 6568, 21.12.1729, en nr. 6594, 2.5.1731. 
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boedelhoudster van wijlen d'heer Christiaen Swaens, bailliuw en dijckgraeff van de 
Swaluwen 
- twee percelen lants, groot 1 bunder 149 roede en 1 bunder 101½ roede, nr. 20 en 21 

in het 1e parceel van de Grooten Zonzeelsen polder onder Hooge en Lage Zwaluwe, 
tussen de Ouden en N: N: wegh (+16/17) 

Het lijkt aannemelijk dat er sprake is van een deal, vermoedelijk neergelegd in een 
onderhandse acte, om de positie van Anthonij in het conflict te versterken. Om te 
beginnen bedraagt de koopsom f 25, een symbolische bedrag dat in geen verhouding 
staat tot de marktwaarde. Bovendien wordt de transactie kort na het overlijden van 
Anthonij, tegen hetzelfde bedrag van f 25, weer teruggedraaid. Op 25.7.1730 namelijk 
verkoopt Cornelia Sebregt wed. wijlen Sr. Antonij van Velthoven aan Vrouwe Maria 
Vivien: 
- twee percelen lants, groot 1 bunder 149 roede en 1 bunder 101½ roede, nr. 20 en 21 

in het 1e parcheel van de Grote Zonzeelse polder, tussen de oude en de N: N: wegh 
onder Hooge Zwaluwe.21 (-16/17) 

 
Bij de verdeling van de door zijn ouders nagelaten goederen onder Terheijden op 
22.12.1727 krijgt Monsieur Anthonij van Velthoven, bouman, wonend onder Terheijden 
op eene koningh hoeven op de Noord: 
- een perceel lants, groot 3 bunder 2 gemeten, ten pondboek f. 187v, grenzend aan 
  oost hem bedeelden (+18) 
  zuid Sr. Josephus van Velthoven 
  west zijn Majt. Glo. Mem. 
  noord hem aenbedeelden 
- de hoeve, groot 5 bunder, ten pondboek f. 189, grenzend aan (+19) 
  oost hr. Montens  
  zuid denselven 
  west hem aanbedeelden 
  noord zijn Majt. Glo. Mem. 
- een perceel, groot 4 bunder, ten pondboek f. 190, grenzend aan (+20) 
  oost hem aanbedeelde 
  zuid dhr. Montens 
  west Sr. Anth. Velthoven 
  noord zijn Majt. Glo. Mem.22 
 
Sr. Anthonie Veldhoven, wonende op de Noort, wordt op 19.4.1730 begraven in de 
(Nederduits Gereformeerde) kerk in Terheijden, "voor het deurtie van den thuijn daar 
den dominie door gaat in den thuijn". Er wordt vier dagen geluid met drie klokken 
dubbel gelui. De rekening voor zijn begrafenis komt uit op f 9:4:0.23 
 
Na het overlijden van dochter Johanna in 1736 moet de nog onverdeelde nalatenschap 
worden getaxeerd ten behoeve van de collaterale successie. Het familiebezit onder 
Terheijden bestaat dan uit: 
- drie percelen weijlants in een blok, groot resp. 3 bunder 2 gemete, 4 bunder en 5 

bunder, op t Crauwelsgorsch, grenzend aan (18/19/20) 
  oost en zuid de erfgen. van de heer Montens 
  west en noord de prins van Orange en Nassouw 
                                                           
21 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 61, resp. f. 44v en f. 105. 
22 ORA Terheijden, inv. nr. 120, 22.12.1727. 
23 RANB, DTB Terheijden, nr. 16, Begraafboek Nederduits Gereformeerde gemeente. 



VIIc - 8 
 

 getaxeerd op resp. f 800, f 800 en f 1000, waarvan 1/4 toekomt aan Johanna 
- twee perceeltjes weijlant, groot resp. 1 bunder 1 quartier 20 roede en 1 quartier 89½ 

roede, gelegen als voor, grenzend aan (3) 
  oost cappittel tot Breda 
  zuid en west de heer Prock 
  noord 's heeren wegh 
 getaxeerd op resp. f 250 en f 100, waarvan 1/8 toekomt aan Johanna 
- een perceel weijlant, groot 1 bunder 2 quartier, gelegen als voor, grenzend aan 
  oost de reesloot (2) 
  zuid en west Cornelis van Meer 
  noord de heer Pronck 
 getaxeerd op f 300, waarvan 1/8 toekomt aan Johanna 
- een perceel, groot 1 bunder 14 roede, gelegen als voor, grenzend aan (4) 
  oost, zuid en noord sijn Hoogheijt 
  west s heeren wegh 
 getaxeerd op f 200, waarvan 1/8 toekomt aan Johanna. 
De nalatenschap van Johanna onder Terheijden heeft een waarde van f 787:10:0, 
waarvan de 20e penning, ofwel f 39:7:8, moet worden betaald aan successiebelasting.24 
 
Cornelia Sebrechts, weduwe Ant: van Velthoven, koopt op 14.12.1741 van Francois van 
Riel: 
- een perceel weijland, groot 3 bunder 10 roede, in de Klaverpolder dijkring van de 

Royalen polder onder Lage Zwaluwe, grenzend aan (+21) 
  oost des voornoemde polders zeedijk 
  zuid de erfgenamen van Corn. Janse Ardon 
  west Jan de Lint erve 
  noord het land toebehorende aan (doorgehaald: Govert van Velthoven) de 

Royalen polder, 
voor een som van f 1925. Voor Cornelia compareerde mede Mathijs van Velthoven die 
de koop en vest voor zijn moeder accepteerde. Volgens het pondboek bedraagt de 
ordinaire verponding f 14:13:8, extraordinaire verponding f 13:3:3.25 
 
Vermeldenswaard is ook het rapport dat raadsheer en griffier De Back op 10.11.1744 
uitbrengt aan de Nassause Domeinraad. Hij heeft bij het inspecteren der hoeven 
bevonden dat aen en tegen de hoeve (waarvan pagtersse is de wed. Velthoven) was 
gelegen een stuck land groot bij gissinge omtrent 4 gemeten en voor het grootste 
gedeelte met Else beplant, toebehoorende aan de erfgenamen van den Advt. Wijmers, 
dat het voorn. land sprong tusschen het land van de gem. hoeve en tot tegen de werf van 
deselve, sodanig dat de gem. pagtersse een grooten omweg moet nemen als ze naar het 
land aan de andere kant moet. Het zou daarom volgens de rapporteur zeer dienstig zijn 
als het land aan de hoeve gebracht kon worden. 
Hoewel de raad accoord gaat en zich kort daarna de gelegenheid voordoet, springt de 
aankoop af vanwege de veel te hoge vraagprijs.26 
 

                                                           
24 ORA Terheijden, inv. nr. 182, 13.7.1736. 
25 ORA Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 68, f. 101. Voor de vermelding in het pondboek zie: Oud 
administratief archief Hooge en Lage Zwaluwe, inv. nr. 838, Kohier tevens gaarboek van de ordinaire 
verponding over de landerijen van Hooge en Lage Zwaluwe 1737-1752, en inv. nr. 839, Quohier 
extraordinaire verponding over de landerijen van Hooge en Lage Zwaluwe 1738-1753, f. 274. 
26 NA, Nassause Domeinraad Hingman, inv. nr. 1027, ff. 278 en 283. 
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De nalatenschap van Anthonij van Velthoven en Cornelia Sebregts wordt bij 
onderhandse deling op 22.8.1749 verdeeld tussen de drie nog in leven zijnde kinderen, te 
weten Matthijs, Sebregt en Maria. De eerder aangehaalde pondboeken van Terheijden, 
Zevenbergen en Hooge en Lage Zwaluwe geven een indruk van het resultaat van de 
boedelscheiding. 
Matthijs krijgt onder Terheijden tussen de eerste en de tweede Zonzeelse weg: 
- 1 buijnder 1 quartier 20 roede, ten pondboek f. 169v (-3b) 
- 1 quartier 89½ roede, ten pondboek f. 170 (-3a) 
- 1 buijnder 2 quartier, ten pondboek f. 171v (overigens op 12 november 1765 

overgedragen aan Sebrecht) (-2) 
- 1 buijnder 14 roede, ten pondboek f. 179 (-4) 
en onder Crauwelsgors en Hockenbergh: 
- de hoeve met 5 buijnder land, bij nameting 5 buijnder 88 1/3 roede, verponding f 

35:5:0, ten pondboek f. 189. (-19) 
 
Sebregt krijgt in Crauwelsgors en Hockenbergh onder Terheijden: 
- 3 buijnder 266 2/3, bij nameting 2 buijnder 165 1/3 roede, verponding f 16:7:0, ten 

pondboek f. 187v (-18) 
- 4 buijnder, na nameting 5 buijnder 13 roede, verponding f 33:18:0, ten pondboek 
 f. 19027.  (-20) 
 
Maria krijgt: 
- 3 bunder 10 roede in de Klaverpolder onder Hooge en Lage Zwaluwe (-21) 
- de 1½ bunder aveling in de Bredase polder onder Zevenbergen.28 (-1) 
 
De 11 percelen onder Oosterhout die in 1721 werden verkregen uit de nalatenschap van 
de ouders van Cornelia Sebregts, zijn tot 1750 onveranderd in familiebezit geweest. Ze 
worden bij publieke verkoop op 12.2.1750 te gelde gemaakt. Verkocht worden 
aan Andries Cornelis Beekman voor f 880: 
- 9 lo: 7 ro: hooijlant in de Berkt (-5) 
aan Huijbregt Gabriel Borggraaf voor f 70: 
- 4 lo: 1 ro: 5 vo: in de hoeve onder Brieltjens (-6) 
aan de heer Johan Willem Klis voor f 390: 
- 3 lo: 15 ro: 15 vo: uijt 13 lo: 13 ro: onder den Groenendijk, 
 onverdeeld met Willem Bierwagen (-7) 
aan Gijsbregt van Leijsen voor f 270: 
- 7 lo: 1 ro: saaijlants op de Houtse Akkers (-8) 
aan Sebregt Antonij Ploegmans voor f 210: 
- 2 lo: 13 ro: saijlants onder Leijsen (-9) 
aan Antonij And. Omen voor f 110: 
- 2 lo: 8½ ro: weijlants onder den Horst (-10) 
aan Aalbregt Appels voor f 1385: 
- 7 lo: 15 ro: saijlant (-11) 
- een steede huus schuir 2 lo: 42 ro: en (-12) 
- 3 lo: 7½ ro: saaijlant, alle onder den Horst (-13) 
aan Nicolaas Claase van Dongen voor f 330: 
                                                           
27 Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel, ff. 
1-400, opgemaakt 8 juli 1718. 
28 Oud administratief archief Zevenbergen, inv. nr. 1394, Quohier van de verpondinge over landerijen en 
huijse 1709-1768, f. 179. 
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- 3 lo: 43 ro: 15 vo: saijlant onder Papendoncq (-14) 
en aan Maria Jans Simons wed. Jan Peter Borggraaff voor f 148: 
- 1 lo: 49 ro: uijt 3 lo: 49½ ro: onder Papendoncq, 
 bedeelt met Embregt Ant. Janse. (-15) 
De totale opbrengst komt uit op f 3793.29 
 

                                                           
29 Zie ORA Oosterhout, inv. nr. 320, ff. 207-211v, voor de vesten op 20.3.1750. De koopsommen zijn 
ontleend aan ORA Oosterhout, inv. nr. 498, alwaar op 24.2.1750 de betalingen van de 40e penning staan 
geregistreerd. 
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Generatie VIIc-4 
 
. SIGISBERTUS/SEBREGT VAN VELTHOVEN, geb. ±1716, zn. van Anthonij 

van Velthoven en Cornelia Sebregts van Leijsen, overl. op de Noord/begr. 
Terheijden 4/7.1.1780 

 
 
Bij de onderhandse deling van de nalatenschap van Anthonij van Velthoven en Cornelia 
Sebregts op 22.8.1749 (zie onder VIIc) verkrijgt Sebregt 2 percelen in Crauwelsgors en 
Hockenbergh onder Terheijden, te weten: 
- 3 buijnder 266 2/3, bij nameting 2 buijnder 165 1/3 roede, verponding f 16:7:0, ten 

pondboek f. 187v (+1) 
- 4 buijnder, na nameting 5 buijnder 13 roede, verponding f 33:18:0, ten pondboek 
 f. 190.   (+2) 
Uit de kavel van zijn broer Matthijs wordt bovendien op 12.11.1765 nog eens 
- 1 buijnder 2 quartier, in de Grote Zonzeelse polder onder Terheijden, verponding 

f 9:0:0, ten pondboek f. 171v (+3) 
op naam van Sebrecht overgeboekt. 
 
Vanaf 1750 neemt, zoals al eerder opgemerkt, Matthijs de pacht van de 7e hoeve van de 
Prins van Oranje op de Noord over van zijn moeder. Zijn broer Sebrecht pacht vanaf 
1750 de 6e hoeve op de Noord, groot 40 bunder 166 roeden, bestaande uit de campen 1 
en 30 t/m 35. De pachtsom bedraagt f 650 per jaar en vanaf 1774 f 690. Na het overlij-
den van Sebrecht wordt de pacht van de 6e hoeve, gedurende de periode 1780-1800, 
overgenomen door Pieter Cornelis Brielmans.30 
 
Op 12.1.1767 koopt Sebertus van Velthoven voor een bedrag van f 3000: 
- seekeren block weijlands, groot omtrent 4 bunder, gelegen in de Moerdijk in het 

Streepenland of zogenaamde Korten Blocquen, ring van de Royalen polder, onder 
Zevenbergen. (+4) 

Het pondboek over Zevenbergen heeft het in dit verband over 3 bunder 267 roede, in de 
Korte Blooken, met 1767 gekomen van Pieter Blok.31 
 
Op 6.4.1772 koopt Monsieur Sebertus van Velthooven, wonend onder Zevenbergen, 
voor een bedrag van f 2120 van Monsr. Cornelis Janse Damen, executeur testamentair 
van Monsr. Josephus van Velthoven: 
- sekere huijsinge schuure hoff boomgaard en erve met daaraan de nombre van circa 3 

buijnderen weijland en bos, gelegen aan den Hazeldonksen Zantweg inden Ouden 
polder van Zevenbergen, grenzend aan (+5) 

  oost juffrouw Kerkers 
  zuid Catharina en Cornelia van Velthooven en de heer Oortssen 
  west de zandweg 
  noord polders vliet. 
Het gaat hier om het oude hoefje van Josephus van Velthoven met het daaraan liggende 
weijland Hoog en Laag, volgens het pondboek groot 2 bunder 180 roede, dat Sebertus 

                                                           
30 Zie NA, Nassause Domeinraad Hingman, met name inv. nrs. 1266 (1750), 1298 (1782) en 1316 
(1800), 7e capittel. 
31 ORA Zevenbergen, inv. nr. 319, Protocol van aanbreng van overgang van goed wegens 40e en 80e 
penning 1751-1768, f. 148v, en Oud administratief archief Zevenbergen, inv. nr. 1394, Quohier van de 
verpondinge over landerijen en huijsen 1709-1768, f. 126. 
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overneemt van zijn nichten Catharina en Cornelia van Velthoven (zie onder VIIb). De 
koopsom wordt voor de helft contant betaald; de andere helft blijft uitstaan als lening 
tegen een jaarlijkse rente van 3% "so lange als Catharina en Cornelia van Velthoven 
leeven" 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 trans-
portacte leggen de gezamenlijke erfgenamen van Josephus van Velthoven op 26.4.1779 
vast dat de koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.32 
 
Op 20.6.1778 verzorgt Sebertus als administrerend voogd de inventarisatie van de 
nalatenschap van zijn zus en zwager, Maria van Veldhoven en Cornelis Jansz Damen, en 
de verdeling onder hun kinderen en kleinkinderen.33 
 
Monsieur Sebertus van Velthoven, bouman onder Terheijden, sijnde siekelijk en te 
bedde leggende, maakt op 30.12.1779 zijn testament op.34 Hij legateert aan zijn neef 
Anth. Cornelis Damen en zijn nicht Cornelia Matthijsen van Velthoven een perceel 
weijlands, groot omtrent 4 bunder, onder Zevenbergen in de Moerdijk, op voorwaarde 
dat de genoemde neef en nicht elk een bedrag van f 1000 inbrengen in de boedel van de 
testateur. Verder legateert hij "aen sijne dienstmeijt Mora Cornelise van Beek eene 
somme van f 30 jaerlijcx haer leven lang gedurende in vergeldinge van hare getrouwe 
diensten aenden testateur bewesen". Van de overige goederen valt de ene helft toe aan 
zijn broer Matthijs, de andere helft aan de kinderen en kindskinderen van wijlen zijn 
zuster Maria, in huwelijk verwekt bij Cornelis Janse Damen, op voorwaarde dat de 
erfgenamen gedurende 10 achtereenvolgende jaren jaarlijks 5 zakken roggebrood voor 
behoeftige arme personen zullen bakken en leveren. Tot voogd over eventuele 
minderjarige erfgenamen worden aangesteld voornoemde Matthijs en Johannes Cornelis 
Damen. 
 
Wanneer Sebertus op 4.1.1780, zonder wettige descendenten na te laten, op de Noort 
onder Terheijden overlijdt, geeft zijn broer Monsieur Mattheijs van Velthoven te kennen 
dat hij "door swakheijt en ouderdom tans buijten staat is om de gemelde voogdije met 
Johannes Damen behoorlijk te kunnen waarnemen". Hij draagt zijn taak daarom over op 
zijn zwager Sr. Johannes Loonen onder Terheijden.35 
 
De door Sebertus nagelaten vaste goederen onder Holland bestaan uit:36 
- een parcheel weijland, groot 4 bunder, in de Moerdijk onder Zevenbergen, bij 

Sebertus zelve gebruikt zijnde, getaxeerd op f 2600 (4) 
- het sogenaamde Veldhoves hoefje, een huijsing schuur hof en erve en verdere 

begrazing en beplanting, met daaraan 2½ bunder weijland, aan de oostsijde van de 
Santweg onder Zevenbergen, bewoond door de weduwe A. van Alphen, getaxeerd 
op f 2000  (5) 

en onder de generaliteit uit:37 

                                                           
32 Zie ORA Zevenbergen, inv. nr. 197, f. 601v, en Oud administratief archief Zevenbergen, inv. nr. 1397, 
Kohier der landerijen 1768-1809, f. 50. 
33 Notarieel archief Zevenbergen, inv. nr. 94, notaris Cornelis Reimersz van Mourik. 
34 Notarieel archief Terheijden, inv. nr. 7784, notaris Alexander Brocx. Een afschrift van dit testament is 
ook te vinden in ORA Zevenbergen, inv. nr. 326, Register collaterale aangebrachte goederen en taxatie, f. 
105 
35 Notarieel archief Terheijden, inv. nr. 7785, notaris Alexander Brocx, 25.1.1780. 
36 ORA Zevenbergen, inv. nr. 326, Register collaterale aangebrachte goederen en taxatie, f. 105, 
15.3.1780. 
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- een parcheel zaaijland, groot omtrent 1 bunder 188 roede, in de Grote Zonzeelse 
polder onder Terheijden, grenzend aan (3) 

  oost de heer secretaris van de Luister 
  zuid de wed. Cornelis van Meir 
  west de zelve 
  noord de heer Jacob Witte 
 getaxeerd op f 500 
- een parcheel weijland, groot 2 bunder 165½ roede, in de polder van Crauwelsgors 

onder Terheijden, grenzend aan (1) 
  oost Matthijs van Veldhoven 
  zuid Dingeman van Ginneken 
  west den overledenen van Veldhoven 
  noord polders vliet 
 getaxeerd op f 1100 
- een parcheel weijland, groot omtrent 5 bunder 13 roede, in dezelfde polder, grenzend 

aan 
  oost het vorige parcheel (2) 
  zuid Dingeman van Ginneken 
  west en noord polders vliet 
 getaxeerd op f 2250. 
 
Op 6.4.1780 wordt de hoeve aan de Hazeldonkse Zandweg voor een bedrag van f 2553 
publiek verkocht aan Ansum van de Clundert.38 Het gaat om: 
- het sogenaamde Veldhofes Hoefje, bestaande in een huijsing, schuur en verdere 

bepoting en beplanting met 2½ buijnder weijland, aan de Oostsijde van de Santweg 
onder Zevenbergen, grenzend aan (-5) 

  oost J. Oortsen 
  zuid A. Meijsberg 
  west de Santweg 
  noord het swanegat of vliet. 
 
Op 10.1.1781 worden voorts door de erfgenamen van de kant van Maria van Velthoven 
en Cornelis Janse Damen een aantal percelen in de polder Crauwelsgors onder 
Terheijden publiekelijk verkocht, te weten: 
- een parcheel hooij of weijland, groot omtrent 2 buijnder 2 quartier 68½ roeden, 

grenzend aan 
  oost Matthijs van Veldhoven (-1) 
  zuid Dingeman van Ginneken 
  west den tweeden en derden koop 
  noord polders vliet 
voor f 1400 aan Jan Cornelis Damen 
- een parcheel hooij of weijland, groot omtrent 2 buijnder 1 gemet 28 roeden, 

grenzend aan 
  oost den eersten koop (-2a) 
  zuid Dingeman van Ginneken 
  west de polders vliet 
  noord den derden koop 
                                                                                                                                                                      
37 ORA Terheijden, inv. nr. 183, Protocol van taxaties op het stuk van de collaterale successie, 
14.3.1780. 
38 ORA Zevenbergen, inv. nr. 198, f. 291, 3.5.1780 (vest). 
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voor f 1360 aan Lambert Snoeijers ten behoeve van zijn moeder Johanna Roelen laast 
weduwe van Pieter Fens 
- een parcheel hooij of weijland, groot omtrent 2 buijnder 2 gemeten 40 roeden, 

grenzend aan 
  oost den eersten koop (-2b) 
  zuid den tweeden koop 
  west en noord de polders vliet 
voor f 1420 aan Anthonij Cornelis Damen.39 
 
Het gelegateerde perceel van 4 bunder in de Korte Blooken onder Zevenbergen 
(verponding f 21:9:8) wordt in tweeën gesplitst; het ene gedeelte 
- ad 1 bunder 300 roede (-4a) 
valt toe aan Cornelia Mathijssen van Velthoven, het andere gedeelte 
- ad 1 bunder 367 roede (-4b) 
aan Ant. Cornelissen Damen.40 Uit het feit dat het legaat is geaccepteerd, mogen we 
opmaken dat de in het testament genoemde tegenwaarde van 2 x f 1000 door de 
ontvangers is ingebracht in de boedel. 
 
De geldelijke opbrengst van de nalatenschap komt daarmee op f 2553 + 1400 + 1360 + 
1420 + 2 x 1000 = f 8733. 
 
Bij de uiteindelijke verdeling gaat het nog resterende perceel van 
- 1 bunder 2 quartier in de Grooten Zonzeelse polder onder Terheijden, (-3) 
zo blijkt op f. 171v van het pondboek, (weer terug) naar Matthijs van Velthoven.41 
 
 

                                                           
39 ORA Terheijden, inv. nr. 126, f. 54 (1e koop), f. 55v (2e koop) en f. 57 (3e koop). De verkoop vindt 
plaats op 10.1.1781, de vest op 22.3.1781. 
40 Oud administratief archief Zevenbergen, inv. nr. 1397, Kohier der landerijen 1768-1809, f. 200v. 
41 Oud administratief archief Terheijden, Pondboek van de landen gelegen onder Terheijden, 1e deel, ff. 
1-400, opgemaakt 8 juli 1718. 


