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 EVERAART VAN VELTHOVEN, ged. Ginneken 17.6.1642, zn. van Jan Jansen 
van Velthoven en Maria van den Broeck (zie V), overl. Heusdenhout 1696. 

 
 Kind, natuurlijke dochter verwekt aan JENNEKEN PEETERS VAN GOOL: 
 1. Maria Everaarts, o.tr./tr. Ginneken 10/28.1.1703, Cornelis Laureijssen van Ham, 

van Meerle. 
 
 
In zijn testament en bij de taxatie van de door hem nagelaten onroerende goederen (zie 
verderop) wordt Sr. Everaert van Velthoven als jongman aangeduid. Hij is dus blijkbaar 
nooit getrouwd geweest. Hij heeft wel een natuurlijke dochter, Maria, die de achternaam 
Van Velthoven voert. 
 
Rond 1690 blijkt Sr. Everaert van Velthoven in de onmiddellijke nabijheid van de 
ouderlijke hoeve te wonen. Hij koopt dan in ieder geval een aantal percelen onder 
Ginneken tot Heusdenhout, te weten: 
op 17.1.1690 van Adriaentien Joris Jans van Ghils 
- twee parcheelen saeijlants, groot samen omtrent 300 roeden, genaemt de Hijlaeren, 

grenzend aan (+1) 
  oost Cornelis Jasper Anthonissen weeskinderen 
  zuid de erffgenamen van dheere Johan van Velthoven 
  west de Loovendijcxe straet 
  noord Joff. Anna Bieckens tot Breda erve 
- een parcheeltien saeijlants, groot omtrent 100 roede, genaemt den Cleijnen Ipelaer, 

grenzend aan (+2) 
  oost de voorn. Loovendijcxe straet 
  zuid Henric Aert Schippers 
  west Jan Laureijssen van den Cauwelaer c.s. 
  noord Otto Dingemans erve, 
op 7.3.1690 van de voogd van de weeskinderen van Cornelis Jasper Anthonissen 
- een parcheel weijland, groot omtrent ½ bunder, grenzend aan (+3) 
  oost Sr. Johan van Velthoven erffgen. erve 
  zuid des coopers andere erve daerinne hij onlangs mede gevest is 
  west Henrick van de Santheuvel tot Dordrecht erve 
  noord Joost Jan Cornelissen erve, 
 belast met een rente van 3 loopen rogge sjaers, item 25 stuijvers sjaers en nogh 6 

stuijvers sjaers respective aen de kinderen en erffgen. van Wouter Meiren, item noch 
6 stuijvers aen Henr. Aert Schippers, 

en op 27.6.1692 van Henrick Aert Schipper 
- een parcheel saeijlants, groot omtrent 300 roeden, grenzend aan (+4) 
  oost Corstiaen Geeritsse van Loon erve 
  zuid dheer N. Onderwater no. uxoris erve 
  west des vercoopers erve die hij behoudt 
  noord aen de straet hier geheel aen behoorende, 
 belast met een rente van 6 stuijvers t siaers aen het cappittel tot Breda.1 
 
Voorts koopt Sr. Eduaert van Velthoven op 14.9.1694 van de voogd van de nagelaten 
kinderen van Dingeman Anthony Everts 
                                                           
1 Zie resp. ORA Breda, vestboeken Ginneken en Bavel, inv. nr. 698, f. 152 en f. 154v en inv. nr. 699, f. 
29v. 
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- een parceel saeijlants, groot omtrent ½ bunder, gelegen op de Molengracht te 
Teteringen onder Breda, genaemt den Geer, grenzend aan (+5) 

  oost, zuid en west Anthony van Leegemiert erve 
  noord Jan Laureyssen van den Cauwelaer erve.2 
 
Bij de verdeling van de nalatenschap van zijn ouders op 26.3.1695 krijgt Evert het 
volgende onroerend goed toebedeeld: 
- een stede metten huysinge daerop staende ende erve daeraen behoorende, groot 4 

bunder, gestaan en gelegen in de Heijningen tot Heusenhout onder Ginneken, 
grenzend aan (+6) 

  oost Wouter Cornelis Lodders erve ende s'heerenstraet 
  zuid s'heeren vroenten 
  west de kinderen van Johan van Dijck erve 
  noord Sr. Johan Stickers tot Breda erve 
- een parceel lants, groot ½ bunder, gelegen als voor omtrent de voornoemde stede, 

genaemt het Lanck Ackerken, grenzend aan (+7) 
  oost mevr. de wed. van d'heere schepen en doctor Louis le Clercq tot Breda erve 
  zuid den voornoemde Lodders erve 
  west Cornelis Staeltiens erfgen. erve 
  noord Cornelis Hoevenaers weeskinderen en meer anderen erve 
- een parceel landts, groot 1 bunder, gelegen als voor opden Leijcant, genaemt den 

Hoolblock, grenzend aan (+8) 
  oost en zuid den waterloop 
  west d'heere oudt president Anthony van Buerstede tot Breda erve 
  noord de wed. en kinderen van Sr. Christoffel Verhoff tot Breda en onder 

anderen erve 
- een parceel lants, groot 300 roede, gelegen als voor, genaemt het Bettenvelt, 

grenzend aan (+9) 
  oost den voornoemde heere Buerstede ende Jan Mol wed. ende erfgen. Erve 
  zuid den waterloop 
  west Sr. Cornelis van Dijck nomine uxoris erve 
  noord s'heeren straet 
- een parceel hoijlants, groot 300 roede, gelegen in de Vught tussen de dijken onder 

Breda ter Teteringen, grenzend aan (+10) 
  oost Adriaen Hoijen en Claes Cornelis Brocx erven 
  zuid den groenendijck 
  west Cornelis Janssen van Alphen erfgen. erve 
  noord Sr. Adriaen Bieckens apothecaris tot Breda erve 
- een stede daervan de huysinge voor desen is afgebroken, groot omtrent 4½ bunder, 

gelegen op de Molengracht onder Breda ter Teteringen, grenzend aan (+11) 
  oost Hendrick Aert Schippers en Anthony van Leegemiert erve 
  zuid Peeter Anthonissen kinderen Peeter Jan Hermens erve ende s'heeren straet 
  west Anthony Jan Oomen ende d'heere advocaet Stickers tot Breda erve 
  noord Rombout Lips tot Breda erve ende s'heeren straet 
- een parceeltje lants, groot omtrent 100 roede, gelegen als voor buiten de Ginnekens-

eijntsche poorte omtrent de Santbergen aende steenwegh aldaer, genaemt het Eijndt 
van de werelt, grenzend aan (+12) 

  oost s'heeren straet 

                                                           
2 ORA Breda, inv. nr. 549, f. 214v. 
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  zuid d'heere doctor de Hertoge tot Breda nomine uxoris erve 
  west de gebuerstraet 
  noord d'erfgen. van Speeck tot Breda erve 
- een parceel saeijlants, groot omtrent ½ bunder, gelegen onder Ginneken tot 

Heusenhout, genaemt den Crommenacker, grenzend aan (+13) 
  oost de kinderen van d'heere requestmeester van Bergen tot Breda erve 
  zuid s'heeren straet 
  west de gebuerstraet 
  noord het volgende parceel 
- eene stede mette huysinge ende schuere daerop staende ende erve daaraan 

behorende, groot omtrent 4½ bunder, gelegen als voor aen 't Cromveken, grenzend 
aan    (+14) 

  oost het voorgaande parceel, de voornoemde kinderen van d'heere van Bergen, 
Adam Jan Huijben ende Mr. Broeckhuysen procureur tot Wouw nomine uxoris 
erve 

  zuid de gebuerstraet 
  west d'heere Hendrick vande Zantheuvel tot Dordreght ende de voornoemde 

Evert van Velthoven andere erve bij hem gekocht 
  noord Joost Jan Cornelissen ende Sr. Cornelis van Dijck nomine uxoris erve 
- een parceel saeijlants, groot 300 roede, gelegen als voor, genaemt den Haverhoff, 

grenzend aan (+15) 
  oost den voornoemde Broeckhuysen nomine uxoris erve 
  zuid s'heeren straet 
  west de voornoemde kinderen van d'heer requestmeester van Bergen erve 
  noord Adam Jan Schoenmaeckers erve 
- een parceel saeijlants, groot ½ bunder, gelegen als voor, genaemt den Ypelaers 

acker, grenzend aan (+16) 
  oost Sr. Cornelis van Dijck nomine uxoris erve 
  zuid s'heeren waterloop 
  west d'heer de Ffonseca erve 
  noord s'heeren straet 
- een parceel soo saeijlant als weijde, groot 1½ bunder, gelegen in de Raemen onder 

Ginneken, grenzend aan (+17) 
  oost Hendrick Aert Schippers erve 
  zuid Peeter van Gastels kinderen erve ende Adam Schoenmaeckers erve 
  west d'heere Francois vanden Brandelaer erfgen. erve 
  noord Jan Laureijssen vanden Cauwelaer nomine uxoris erve.3 
Afgesproken is dat het perceeltje genaamd het Eijndt van de wereldt zal vervallen aan 
zijn zuster Cornelia, mocht Evert geen wettige kinderen nalaten. 
 
Op 17.6.1696 maakt Monsr. Eduaert van Velthoven, bejaert jonghman, "sieckelijck 
naerden lichaeme ende op eenen stoel sittende", zijn testament op, ten woonhuijse van de 
testateur tot Heusdenhout onder Ginneken. Hij laat al zijn bezittingen na aan Maria, sijne 
natuerlijcke dochter verweckt aen Jenneken Peeters van Gool, om daarvan te trekken de 
jaarlijxe profijten en revenuen. Na haar dood vermaakt hij deselve togte aan haar wettige 
kinderen; den vollen eijgendom valt pas toe aan haar wettige kintskinderen. Mocht 
Maria - of haar kinderen - zonder wettige geboorte komen te overlijden, dan vervalt de 
nalatenschap alsnog aan testateurs vrinden en erfgenamen ab intestato. Eduaert benoemt 

                                                           
3 ORA Breda, inv. nr. 699, vestboek Ginneken en Bavel, ff. 107-113v. 
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tot voogd over zijn natuurlijke dochter Sr. Cornelis van Dijck en tot toeziender Sr. 
Matthijs van Velthoven, zijn zwager en zijn broer.4 
 
Wanneer Everardus kort daarop overlijdt is dochter Maria de universele erfgenaam. De 
voogd Cornelis Corstiaenssen van Dijck laat ten behoeve van het recht der collaterale 
successie de vaste goederen taxeren.5 Onder Breda6 gaat het om: 
- een stede daervan de huysinge voor desen is afgebroken, groot omtrent 4½ bunder, 

gelegen ter Teteringen op de Molengracht, grenzend aan (-11) 
  oost Hendrick Aert Schippers en Anthony Adriaenssen van Legemiert erve 
  zuid Peter Anthony Raeymaeckers kinderen erve ende de gebuerstraet 
  west Anthony Jan Oomen ende d'hr. advocaet Stickers erve 
  noord d'hr. Paulus van Heusden out schepen tot Breda ende Johan van de Laer 

erve, 
 getaxeerd op f 1875, 
- een parceeltje saeijlants, groot omtrent 1½ quartien, gelegen als voor, genaemt den 

Geer, grenzend aan (-5) 
  oost gebuerstraete 
  zuid en west Anthony Adriaenssen van Leegemiert erve 
  noord den schouwsloot, 
 getaxeerd op f 146, en 
- een parceel hoijlants, groot 300 roeden, gelegen in de Vught tussen de dijken, 

grenzend aan 
  oost Adriaen Hoijen ende Claes Cornelis Brocx erven (-10) 
  zuid den groenendijck 
  west Cornelis Janssen van Alphen erfgen. erve 
  noord Sr. Adriaen Bieckens apothecaris tot Breda erve 
 getaxeerd op f 55, 
en onder Ginneken tot Heusdenhout om: 
- een huijs, schuere ende aenstede, groot omtrent 90 roeden, tot Heusdenhout aenden 

draeijboom, (-14a) 
 getaxeerd op f 625, 
- een parceel saeijlandts, groot omtrent 150 roeden, gelegen als voor, genaemt den 

krommenacker, (-13) 
 getaxeerd op f 210, 
- een parceel saeijlandts, groot omtrent ½ bunder, inden Ipelaersen acker, 
 getaxeerd op f 75, (-16) 
- een parceel saeijlandts, groot omtrent ½ bunder, gelegen als voor, genaemt den 

haverhoff, 
 getaxeerd op f 180, (-15) 
- een parceeltje weijlandts, groot omtrent 80 roeden, gelegen als voor, genaemt het 

eerste parceel in de boskes, (-14b) 
 getaxeerd op f 62, 

                                                           
4 Een afschrift van het testament, verleden voor Willem van Bommel openbaar notaris te Breda, is te 
vinden als annex bij een rekest van Cornelis van Ham, echtgenoot van Maria van Velthoven, in: RANB, 
Raad van Brabant 061.01, inv. nr. 208, Rekesten met appoinctementen en mandementen, 1708, met 
accoord van de Raad d.d. 18.5.1708. 
5 Zie ORA Breda, inv. nr. 551, f. 61, 20.11.1696 en ORA Ginneken en Bavel, inv. nr. 167, 17.11.1696. 
6 De percelen onder Breda zijn ook te vinden in Oud administratief archief Breda, inv. nr. 2891, 
Verpondingskohier Teteringen, vernieuwd 1721, ff. 267, 266v en 122v, onder de nummers 1058, 1056 en 
466. De verpondingsbedragen zijn resp. f 22-10-0, 1-17-8 en 3-8-0. 
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- een parceeltje weijlandts, groot omtrent 95 roeden, gelegen als voor, genaemt het 
tweede weijken in de boskes, (-14c) 

 getaxeerd op f 65, 
- een parceeltje weijlandts, groot omtrent 80 roeden, gelegen als voor, genaemt het 

derde weijken in de boskes, (-14d) 
 getaxeerd op f 60, 
- een parceeltje weijlandts, groot omtrent 125 roeden, gelegen als voor, genaemt het 

eerste parceeltje in de boskes over t straetje, (-14e) 
 getaxeerd op f 75, 
- een parceeltje saeijlandts, groot omtrent 125 roeden, gelegen als voor, genaemt het 

agterste parceeltje in de boskes over t straetje, (-14f) 
 getaxeerd op f 75, 
- een parceel saeijlandts, groot omtrent 1 bunder, gelegen als voor, genaemt het 

agterste bosch, 
 getaxeerd op f 330,  (-14g) 
- een parceel saeijlandts, groot omtrent 150 roeden, gelegen als voor, genaemt het 

keijsersvelt, 
 getaxeerd op f 105,  (-3) 
- een parceel saeijlandts, groot omtrent 130 roeden, gelegen als voor, genaemt het 

lanck heijlaer, (-1a) 
 getaxeerd op f 125, 
- een parceel saeijlandts, groot omtrent 94 roeden, gelegen als voor, genaemt het kleijn 

heijlaer, 
 getaxeerd op f 85,  (-1b) 
- een parceel saeijlandts, groot omtrent 70 roeden, gelegen als voor, genaemt het kleijn 

ypelaerken, (-2) 
 getaxeerd op f 48, 
- een parceel weijlandts, groot omtrent 180 roeden, gelegen als voor, genaemt het 

eerste parceel in de raemen, (-17a) 
 getaxeerd op f 125, 
- een parceel weijde, groot omtrent 94 roeden, gelegen als voor, genaemt het middelste 

parceel in de raemen, (-17b) 
 getaxeerd op f 55, 
- een parceel weijde, groot omtrent 180 roeden, gelegen als voor, genaemt het agterste 

parceel in de raemen, (-17c) 
 getaxeerd op f 125, 
- een parceel saeijlandts, groot omtrent 150 roeden, gelegen als voor, genaemt den 

groten ypelaer, (-4) 
 getaxeerd op f 95, 
- een huijsinge schuere hoff drieslandt ende bosken, groot omtrent 1½ bunder, tot 

Heusdenhout, genaemt de heijninge, (-6a) 
 getaxeerd op f 525, 
- een parceel bosch, groot omtrent 330 roeden, gelegen als voor, genaemt smits 

heijninge, 
 getaxeerd op f 175, (-6b) 
- een parceeltje saeijlandts, groot omtrent 160 roeden, gelegen als voor, genaemt het 

lanck ackerken, (-7) 
 getaxeerd op f 110, 
- een parceel weijde, groot omtrent 240 roeden, mede tot Heusdenhout, genaemt het 

hoolblock, (-8) 
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 getaxeerd op f 90, 
- een parceel saeijlant, groot omtrent 90 roeden, het voorste parceel in bettenvelt, 
 getaxeerd op f 75, (-9a) 
- een parceel weijde, groot omtrent 90 roede, gelegen als voor, het agterste parceel in 

bettenvelt, (-9b) 
 getaxeerd op f 45. 
Op de goederen onder Ginneken is jaerlijcx uijtgaende soo in rogh als geltrente te 
saemen de somme van 3 guldens 13 stuijvers. Na correctie hiervoor komt de zuivere 
getaxeerde waarde onder Ginneken uit op f 3467. De taxatie onder Breda kent een totaal 
van f 2076. 
 
Merk op dat 
- het perceeltje genaamd Deijndt van de wereldt, buiten de Ginnekenseijntse poort 

omtrent de Santbergen aan de westzijde van de steenweg aldaar, (-12) 
in bovenstaande opsomming niet meer voorkomt. Ingevolge de afspraak bij de deling 
van 26.3.1695 is het, nu Evert inderdaad geen wettige kinderen heeft nagelaten, alsnog 
vervallen aan Cornelia. Haar zoons en erfgenamen verkopen het op 29.11.1709.7 
 

                                                           
7 ORA Breda, inv. nr. 566, f. 114v. 
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Generatie VIb-1 
 
 MARIA EVERAARTS VAN VELTHOVEN, buitenechtelijke dochter van 

Everardus van Velthoven en Jenneken Peeters van Gool 
 
 o.tr./tr. Ginneken 10/28.1.1703 
 
 CORNELIS LAUREIJSSEN VAN HAM, van Meerle. 
 
 
Ingevolge het testament van haar vader krijgt Maria het onroerend goed uit zijn 
nalatenschap alleen in vruchtgebruik; de volle eigendom valt te zijner tijd toe aan kinds 
kinderen.   (+1 t/m 27) 
 
Maria's echtgenoot Cornelis van Ham komt daarmee niet uit. Hij schrijft in 1708 aan de 
Raad van Brabant te 's-Gravenhage dat hij "om haar naar behoren in het huishouden te 
stellen als om andere schadelijke gevallen, mitsgaders ook om sekere usufructuaire 
huijsinge tot Heusdenhout staande gekomen van genoemde Eduaard van Velthoven te 
repareren en melioneren (dat wel 1400 guldens heeft gekoft) genoodsaakt geweest is 
vele penningen op interest te nemen, soo verre dat hij suppliant met omtrent 4000 
guldens schulden is belast". Omdat hij de interest niet meer kan betalen uit de opbrengst 
van het vruchtgebruik, lopen de schulden verder op. Daarnaast, zo merkt hij op, lopen 
zijn lasten ook op omdat zijn gezin nog steeds groeit. Hij verzoekt de Raad om 
toestemming om òf tot een bedrag van f 4000 onroerend goed te mogen verkopen, òf om 
de goederen te mogen belasten tot f 4000 ter betaling van zijn schulden. De waarde van 
het onroerend goed bedraagt zo'n f 12.000. Nadat de Raad berigt en advies heeft 
ingewonnen bij schepenen van Ginneken, krijgt Cornelis op 18.5.1708 authorisatie om 
de goederen tot een bedrag van f 4000 te belasten.8 
 
Cornelis en Maria, beiden gezond, wonende tot Heusdenhout onder Ginneken, maken in 
hun testament van 17.3.1711 de langstlevende tot enige universele erfgenaam, met de 
plicht de kinderen groot te brengen en aan ieder kind bij volwassenheid f 200 uit te 
keren. Bij hertrouwen dient de helft van alle goederen dan in wezen zijnde gereserveerd 
te worden voor de kinderen, met een korting van de eventueel reeds uitgekeerde 
bedragen van f 200. Ze benoemen de langstlevende tot voogd met uitsluiting van de 
oppervoogden en de weeskamer.9 
 
Cornelis van Ham en Maria van Velthoven kopen in de loop der jaren een drietal 
stukken grond bij, te weten:10 
op 9.4.1711 voor f 295 van de kinderen van Jan Laureijssen van de Cauwelaer 
- een parceel saeijlants, groot omtrent ½ bunder, tot Heusdenhout onder Ginneken, 

genaemt den Cleijnen Ypelaer, grenzend aan (+28) 
  oost kinderen van Hendrik Schippers erve 
  zuid der cooperen andere erve hen van te vooren toebehoorende 
  west dhr. Johannes Dingmans erve 
                                                           
8 RANB, Raad van Brabant 061.01, inv. nr. 208, Rekesten met appoinctementen en mandementen 1708, 
accoord Raad 18.5.1708. 
9 Notarieel archief Breda, inv. nr. 627, notaris Nicolaas Knaeps, f. 149. 
10 Zie resp. ORA Breda, vestboeken Ginneken en Bavel, inv. nr. 702, f. 152 en f. 182v en inv. nr. 703, f. 
14. 



VIb - 8 
 

  noord de gebuerstraete 
op 17.11.1711 voor f 435 van de erfgenamen van dhr Hendrick van de Santheuvel 
- een parceel saeijlants, groot omtrent 1 bunder, tot Heusdenhout onder Ginneken, 

genaemt de Groote Heijlaer, grenzend aan (+29) 
  oost den cooperen andere erve hen van te vooren toebehoorende 
  zuid de armen van Bavel erve 
  west kinderen en erfgenamen van Ant: Jan Oomen erve 
  noord de schouwsloot 
 belast met een rente van 28 stuivers aen aultaer van Menulphi en Godulphi ende 

nogh met een ouden schilt aenden aultaer van Ste. Servaes, 
en op 3.5.1712 voor f 290 van Johannes Raes en Bernaert vanden Eijnde wedr. 
Alegonda Raes 
- een parceel beemden, groot omtrent 1 bunder, tot Heusdenhout onder Ginneken 

aenden molenleij, grenzend aan (+30) 
  oost Adriaen Wijtman Corn. Matthijssen erffgen. erve 
  zuid de molenleij 
  west des coopers nomine uxoris en meer andere erve 
  noord Jan Jan Cornelissen erve. 
 
Wanneer Cornelis Corstiaenssen van Dijck en Maria van Velthoven op 20.1.1712 hun 
testament opmaken (zie onder V.7), is hun nicht Maria Evertsen van Velthoven, huis-
vrouw van Cornelis van Ham gesworen tot Ginneken, een van de mogelijke erfgenamen. 
Aan nicht Maria of haar descendenten mogen geen rekeningen worden gepresenteerd 
met betrekking tot de administratie van de testateur als gewezen voogd.11 Op 12.7.1719 
legt de testatrice, in aanvulling op haar testament, nog vast dat ze aan de minderjarige 
kinderen van Maria Evertsen van Velthoven een som van f 1400 eens legateert, uit te 
zetten tegen interest, om uit de interest de kinderen te onderhouden. Ze stelt Adriaen 
Jacob Boomaerts, wonende op hare stede tot Heusdenhout, aan tot voogd over de 
minderjarige kinderen met seclusie van de oppervoogden van Ginneken.12 
 
In 1716 zijn Cornelis van Ham en Maria van Velthoven opnieuw in financiële 
problemen en vragen zij de Raad van Brabant toestemming om het onroerend goed met 
nog eens f 4000 te belenen. Die authorisatie krijgen zij op 25.5.1716. De voorwaarde die 
daaraan blijkbaar wordt verbonden, is dat zij de eerder op eigen naam verworven 
stukken grond overvesten op hun kinderen. Zulks gebeurt op 25.5.1720.13 
 
In 1720 zijn Cornelis Laureijssen van Ham en Maria Everarts van Velthoven betrokken 
bij de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelis Corstiaenssen van Dijck en Maria 
van Velthoven (zie ook onder V.7). Er spelen op dat moment wederom allerlei financiële 
problemen. 
Zo zijn Cornelis van Ham en Maria Everts van Velthoven verplicht om op 26.7.1720 aan 
de broers Adriaen en Jan Lodders 
- hun volledige inventaris, incl. vier paarden, seven melckkoeijen en ses leedige 

runderbeesten met de kalveren daer onder begrepen, 

                                                           
11 Notarieel archief Breda, inv. nr. 361, notaris Cornelis van Eijll, akte 8. 
12 Notarieel archief Breda, inv. nr. 516, notaris Jacob Rijckevorssel, akte 18. 
13 In het archief van de Raad van Brabant ontbreken de rekesten van 1716. Uit de verschillende andere 
rekesten aan het adres van de Raad, zie hierna, kan echter een reconstructie worden gemaakt. Zie voor de 
vest zelf ORA Ginneken en Bavel, inv. nr. 85, f. 167v. 
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- een som van 200 gulden capitaal die Peter Grauwmans als huerder van hun stede 
gestaen en gelegen tot Heusdenhout over de achterstallige hueren van de jaeren 
verschenen halff meert 1718, 1719 ende 1720 schuldig is, 

- en alle vruchten ende gewasschen van de seizoenen 1721, 1722 ende 1723 op de 
landen en weijden soo die sij in toghte sijn besittende als degenen die sij staende 
huwelijck hebben gecogt, 

over te dragen, ter voldoening van een som van f 700 die Adriaen Lodders inmiddels als 
beschadigd borg op een obligatie ten gunste van dhr. Cornelis Knollaerts heeft voldaan, 
en ter meerdere zekerheid van een obligatie ten gunste van Johan van Opstal waarvoor 
Jan Lodders borg staat.14 
En bij het opmaken van de rekening van de nalatenschap van Cornelis van Dijck en 
Maria van Velthoven op 9.12.1721 sluit deze met twee niet onaanzienlijke vorderingen 
op Cornelis van Ham en Maria Everards van Velthoven. De reden is dat Cornelis Corsti-
aenssen van Dijck met zijn vrouw resp. Maria van Velthoven alleen na de dood van haar 
man zich borg hadden gesteld voor alles bijeen zo'n 9 obligatiën en de erfgenamen 
verplicht zijn geweest deze obligatiën als beschadigde borgen te kwijten. De vorderingen 
bedragen f 2258 vanwege de kinderen van Matthijs van Velthoven voor de ene helft en 
de kinderen van dhr. en mr. Cornelis Dingemans voor de andere helft, en f 1103 
vanwege de gezamenlijke erfgenamen van Cornelis Christiaenssen van Dijck.15 
 
In verband met de penibele financiële situatie richten schout en schepenen van Ginneken 
zich in 1724, als oppervoogden van weesen, tot de Raad van Brabant. Zij stellen vast dat 
Cornelis van Ham bij twee distincte octroijen van de Raad geautoriseert is om op de 
goederen van sijne kinderen te mogen negotieren ende lighten eene somme van f 8000. 
Twee van de crediteuren, die de laatste penningen van genoemde f 8000 hebben gescho-
ten samen f 1200 te pretendeeren hebben, presseren om restitutie en willen de verbonden 
panden executeren. "Sulks soude weesen seer nadeeligh, jae ruineus, voor de kinderen 
van de voorn. van Ham, dewijl ordinaris de goederen die bij executie vercogt werden in 
Barronnie van Breda weijnigh komen te gelden, ende bijsonderlijk in dese slegte 
conjuncture van tijden ende geldinge van graenen, bij nae geen coopers souden vinden". 
Schout en schepenen hebben daarom andere geldschieters aangezocht, die de 
vorderingen zouden kunnen overnemen. Maar omdat de f 1200 in kwestie de laatste 
gehypotheceerde bedragen zijn, zijn die daartoe alleen maar bereid als tot meerdere 
securiteit ook de 3 percelen land die eerder ingevolge het octrooi van 25.5.1716 door 
Cornelis van Ham in vrije eigendom aan zijn kinderen zijn overgevest, worden 
verbonden. Ze verzoeken de Raad zulks toe te staan, waarbij ze aantekenen dat ook de 
voogd Adriaen Boomaerts deze handelwijze verstandig vindt. De Raad gaat accoord op 
25.4.1724.16 
 
Een jaar later is de nood nog meer gestegen; enige der crediteuren willen absoluut hun 
geld terug. Bovendien, "nu stijgert de prijs van het graan en ook de landerijen nemen in 
valeur toe." Cornelis van Ham ziet geen andere uitweg dan de Raad van Brabant 
toestemming te vragen tot verkoop van grond, ten minste soveel als nodig is tot 
voldoening van de resp. presserende crediteuren. De Raad geeft op 31.12.1725 

                                                           
14 ORA Ginneken en Bavel, inv. nr. 73, f. 62v, 26.7.1720. 
15 ORA Ginneken en Bavel, inv. nr. 80, ff. 139 en 140v, 10.12.1721. 
16 RANB, Raad van Brabant 061.01, inv. nr. 220, Rekesten met appoinctementen en mandementen 1724, 
accoord Raad 25.4.1724; zie ook inv. nr. 66, Registers van notulen 1724, april f. 11. 
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toestemming, onder de mits van de laatst verleende authorisatie van 25.5.1716, ende mits 
de cooppenningen worden geemploieert tot aflossinge van de capitaale.17 
 
Inderdaad worden in februari, maart en april 1726 via publieke verkoop een aantal 
percelen grond te gelde gemaakt. Verkocht worden 
- een perceel zaaijlant, groot omtrent ½ bunder, gelegen in de Heijning tot Heusden-

hout onder Ginneken, genaamd het Lang Ackerken, op 23.2.1726 aan Dielis Adriaen 
Huijgens voor f 210 (-24) 

- een parceel in twee parceeltjes, groot omtrent 300 roede, tot Heusdenhout, genaamd 
Bettevelt, op 23.2.1726 aan Jan Adriaan Reijnvaarts voor f 355 (-26/27) 

- een parceel zaailand, groot omtrent 230 roede, gelegen tot Heusdenhout op den 
Ypelaerschen acker, op 23.2.1726 aan dheer Pieter Gillelong voor f 290 (-6) 

- een parceel zaailand, groot omtrent 220 roede, gelegen op de Molengracht te 
Teteringen onder Breda, genaamd de Geer, op 23.2.1726 aan Dielis Adriaen 
Huijgens voor f 200 (-2) 

- een huisinge, stal en kooij, hof en land met de bossen, groot 5 bunder 100 roede, tot 
Heusdenhout, genaamd de Heijning, op 2.3.1726 aan Adriaan Wouter Lodders voor 
een bedrag van f 1300 (-22/23) 

- een parceel land, groot omtrent 550 roede, te Heusdenhout, genaamd het Bos, op 
26.4.1726 aan Maria Kemmena huisvrouw van dhr. Engel Boone, schout te 
Ginneken en Bavel, voor f 620.18 (-13) 

 
In 1730 richten schout en schepenen van Ginneken zich opnieuw tot de Raad van 
Brabant. Cornelis blijft wederom in gebreke met de betalingen van de interest en de 
verponding. Gedwongen verkoop zou niet gunstig zijn vanwege de lage prijs en de hoge 
kosten. De kinderen zouden eraan tekort komen, evenals de Armen van Ginneken die de 
verbandbrief van de laatste f 500 onder zich hebben. Vandaar het verzoek om 
toestemming tot publieke verkoop van de rest van de grond, waarbij de voogd Adriaen 
Jacob Bomaerts zijn kosteloze medewerking toezegt. De meeropbrengst zal ten behoeve 
van de kinderen worden uitgezet tegen rente. De Raad verleent authorisatie tot verkoop, 
zij het voor zoveel nodig doch niet verder, bij besluit van 27.1.1730.19 
 
Daarop volgt in maart 1730 de publieke verkoop van de overige stukken grond. 
Verkocht wordt aan Jacob Dielis Bomaerts voor f 100 
- een parceel weilant, groot omtrent 3 quartier 38 roede, gelegen in de Vught tussen de 

dijken tot Teteringen onder Breda, grenzend aan (-3) 
  oost Corn. Claes Brocx 
  zuid de groenendijk 
  west Corn. van Alphen 
  noord juff. Biekens erfgen. 
aan de weled. heer Pierre d'Jaussaud lieutenant collonel van een regiment voetknegten 
ten dienste der Vereenigde Nederlanden en directeur der fortificatie der stadt en lande 
van Breda voor in totaal f 7267 

                                                           
17 RANB, Raad van Brabant 061.01, inv. nr. 221, Rekesten met appoinctementen en mandementen 1725, 
accoord Raad 31.12.1725. 
18 ORA Ginneken en Bavel, inv. nr. 206. Zie voor de vest van het perceel te Teteringen onder Breda ook 
ORA Breda, inv. nr. 582, f. 190, 8.4.1726. 
19 RANB, Raad van Brabant 061.01, inv. nr. 225, Rekesten met appoinctementen en mandementen 1730, 
accoord Raad 27.1.1730. 
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- een parceel lants, groot omtrent 320 roede, gelegen op de Molengracht onder 
Teteringhen, genaemt de huijswerff met het straatje ten W. en N., grenzend aan (-1a) 

  oost Pieter Raeijmakers 
  zuid de straat 
  west Adriaen Brocx erve 
- twee parceelen saeijlant, groot 420 roede, gelegen als voor, mede genaemt de 

huijswerff, grenzend aan (-1b) 
  oost Zuijlen 
  noord desselfs erve 
  west Adriaen Brocx 
- een parceel lant, groot 400 roede, als voor, grenzend aan (-1c) 
  oost Antonij van Miert 
  zuid en west desselfs erve 
  noord Aert Anssems 
- twee parcelen saeijlant, samen 420 roede, als voor, grenzend aan (-1d) 
  oost en zuid sijn selfs erve 
  west Adriaen Wijngaarden 
  noord Gerard Verbeij 
- een parceel saeijlant, groot 400 roede, als voor, grenzend aan (-1e) 
  oost Wouter Everts 
  zuid Pieter Raeijmakers 
  west en noord sijn selfs erve 
- een huijsinge, schuer, stallinge, kooij, backhuijs, hoff, boomgaart met een parceel 

weij genaamt den Crommenacker, groot 280 roede, gestaan en gelegen tot Heusden-
hout onder Ginneken aan het Cromveeken, grenzend aan (-4/5) 

  oost Adriaan Anssems 
  zuid de gebuerstraat 
  west Paulus Beenhackers 
  noord verdere vercogte erve 
- een parceel, groot 300 roede, als voor, genaamt de Hoogt, grenzend aan (-21) 
  oost Maria Corstiaanssen van Loon 
  zuid dheer Onderwater 
  west de wed. Hendriek Schippers 
  noord de gebuerstraat 
 belast met 6 stuiver aan het geestelijck comptoir tot Breda 
- een parceel saaijlant, groot 160 roede, als voor, genaamt Dielis acker, grenzend aan 
  oost Paulus Beenhackers (-16/17) 
  zuid de gebuerstraat 
  west de verdere vercogte erve 
  noord Cornelis Adriaan Robs 
 met het straatje aanden noordencant daaraangelegen 
- een parceel, groot 150 roede, als voor, genaamt het voorste weijken over het straatje 

gelegen, grenzend aan (-11) 
  oost, zuid, west en noord verdere vercogte erve 
- een parceel, groot 100 roede, als voor, genaamt het agterste weijken over het straatje, 

grenzend aan (-12) 
  oost, zuid, west en noord verdere vercogte erve 
  met d'helft van het straatje aan de zuijtzeijde 
- een parceel, groot 90 roede, als voor, genaamt het voorste weijken, grenzend aan 
  oost, west en noord verdere vercogte erve (-8) 
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  zuid Paulus Beenhackers 
- een parceel, groot 110 roede, als voor, genaamt het middelste weijken, grenzend aan 
  oost, zuid, west en noord verdere vercogte erve (-9) 
- een parceel, groot 105 roede, als voor, genaamt het agterste weijken, grenzend aan 
  oost, west en noord verdere vercogte erve (-10) 
  zuid Adriaan Anssems 
- een parceel, groot 170 roede, als voor, genaamt het lanckvelt, grenzend aan 
  oost, zuid en west verdere vercogte erve (-15) 
  noord den armen van Bavel 
- een parceel, groot 160 roede, als voor, genaamt het keijsersvelt, grenzend aan 
  oost, zuid en noord verdere vercogte erve (-14) 
  west Frans Claassen 
 belast met 3 gulden 13 stuiver aan Jacob Vincken 
- een parceel, groot 270 roede, als voor, genaamt den Haverhoff, grenzend aan 
  oost wed. Heijblom (-7) 
  zuid s heere straat 
  west en noord Adriaan Anssems 
- een parceel, groot 240 roede, als voor, genaamt de voorste raam, grenzend aan 
  oost Antonij Schoenmakers (-18) 
  zuid en noord desselfs vercogte erve  
  west d heer Onderwater 
- een parceel, groot 135 roede, als voor, genaamt de middelste raam, grenzend aan 
  oost Antonij Schoenmakers (-19) 
  zuid en noord desselfs vercogte erve  
  west d heer Onderwater 
- een parceel, groot 260 roede, als voor, genaamt de agterste raam, grenzend aan 
  oost (-20) 
  zuid d heer officier Santvoort 
  west d heer Onderwater 
  noord verdere vercogte erve 
- een parceel weijde, groot 430 roede, als voor op het Hoogeijnt, genaamt het Hool-

block, grenzend aan (-25) 
  oost verdere vercogte erve 
  zuid de Leij 
  west en noord Jan van Opstal erffgen. c.s. 
- een parceel lant, groot 225 roede, tot Heusdenhout onder Ginneken, genaamt den 

Clijnen Ypelaarsen acker, grenzend aan (-28) 
  oost wed. Hend. Schippers 
  zuid eigen grond 
  west Paulus Beenhackers 
  noord d'gebuerstraat 
 met het geheel straatje aan de westzijde alsmede de gebuerstraat aanden noortcant 
aan dezelfde Pierre de Jaussaud voor f 410 
- een parceel, groot 310 roede, tot Heusdenhout onder Ginneken, genaamt het Heijlaar, 

grenzend aan (-29) 
  oost eigen grond 
  zuid de armen van Bavel 
  west Francois Claassen 
  noord Peeter Cornelis Jaspers 
 belast met 2 gulden 11 stuiver aan het geestelijck comptoir tot Breda 
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en aan Paulus Hendrick Vlamincx voor f 222 
- een parceel weijde, groot 500 roede, tot Heusdenhout onder Ginneken op het 

Hoogeijnt, genaamt Den Beemt, grenzend aan (-30) 
  oost wed. Dingeman Anssems 
  zuid de Leij 
  west eigen grond 
  noord wed. Jan Cornelisse.20 
 
Opgemerkt zij nog dat met deze laatste verkopen een eind komt aan de anderhalve eeuw 
sinds de allereerste aankoop in 1580 door Peter Laureijs Lenaerts, dat de familie-Van 
Velthoven grond tot Heusdenhout onder Ginneken in bezit heeft gehad. 
 

                                                           
20 Zie voor de bepaling van de 40e penning ORA Ginneken en Bavel, inv. nr. 207, 10.3.1730, en voor de 
transporten ORA Breda, inv. nr. 585, ff. 217 en 218, 17.4.1730 en ORA Ginneken en Bavel, inv. nr. 88, ff. 
196v, 199v en 200v, 13.4.1730. 


