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Onder XIa hebben we gezien dat J.J.A. nog geen 5 jaar oud was, toen zijn vader 

overleed, terwijl zijn broer Godefridus Woutherus net 7 was. Bij gebrek aan een 

opvolger was zijn moeder verplicht de wagenmakerszaak van de hand te doen. Gevolg is 

dat J.J.A. zijn eigen bedrijf van de grond af moet opbouwen. 

Wel verkrijgt hij op 3.6.1876 uit de nalatenschap van zijn vader 

- een huis en erf aan de Minnebroerstraat, wijk B nr. 227, groot 0,72 are, kad. A 164.1 

 

Hij moet eerst in dienst, omdat hij, wanneer hij in 1883 de dienstplichtige leeftijd 

bereikt, (nog) niet de enige zoon is (zijn oudere broer Godefridus Woutherus overlijdt 

in 1884). Hij trekt bij de loting voor de Nationale Militie lichting 1883 no. 58 en 

wordt op 1.6.1883 ingelijfd bij het 3e Regiment Infanterie. Op 12.9.1884 gaat hij met 

groot verlof. Vervolgens is hij van 11.8 tot 14.9.1886 voor herhalingsoefening terug. 

Zijn signalement: lengte 174,9 cm, bruine ogen, zwart haar, ovaal gezicht, laag 

voorhoofd, gewone neus en mond, ronde kin, geen merkbare tekenen.2 

Aansluitend op dit signalement kan worden vermeld dat J.J.A. een fel, vurig, schiftig 

sprekend man geweest schijnt te zijn. 

 

J.J.A. van Velthoven is wagenmaker/timmerman. Volgens de familie-overlevering is hij, 

om dat vak onder de knie te krijgen, in Bruinisse en in Ouwerkerk in de leer geweest. In 

die tijd betekende dat dat hij aan het begin van de week op zijn klompen van Zierikzee 

naar zijn baas liep, en aan het eind van de week weer terug naar huis. 

Het lijkt erop dat hij na zijn trouwen in 1889 enkele jaren aan de Lammermarkt B 272, 

bij zijn moeder, woont. Daar worden in elk geval zijn eerste twee kinderen geboren. 

Wanneer hij op 25.11.1890 van timmerman Willem Koole zijn eerste pandje koopt, te 

weten 

- een woonhuisje en erf te Zierikzee, groot 0,50 are, kad. A 1795 

wordt hij nog aangeduid als timmermansknecht.3 Gegeven de koopsom van f 100 zal het 

pandje overigens niet al te best zijn geweest. 

Niet veel later is J.J.A. blijkbaar volleerd en neemt hij, zo lezen we in de Zierikzeesche 

Nieuwsbode van 9.1.1892, de wagenmakerszaak van F.C. de Roo over. J.J.A. beveelt 

zich "beleefd aan in dezelfde gunst, die mijn voorganger zoo ruimschoots heeft genoten, 

belovende eene accurate en solide bediening." Op 20.2.1892 volgt de mededeling dat 

ook de zaak van wijlen den heer M. Lucas is overgegaan aan J. van Velthoven.4 

Dat laatste vinden we terug in een notariële akte van 15.2.1892 waarin de erfgenamen 

van wagenmaker Maurits Lucas 

- een woonhuis, wagenmakerij en erf op de Lammermarkt, groot 2,58 are waarvan 

0,10 are in erfpacht van de gemeente Zierikzee, kad. A 1723, 

 met de bijbehorende wagenmakersgereedschappen 

na een publieke verkoop voor resp. f 1.250 en f 100 overdragen aan J.J.A. van 

Velthoven5 In dit pand, Lammermarkt B 268, vestigt hij zich. 

Naar verluidt heeft hij als wagenmakersteken op de schilden aan de achterkant van 

karren en koetsen een mossel gevoerd. 

 

                                                           
1 GA Schouwen-Duiveland, Kadastrale legger Zierikzee, art. nr. 3190. 
2 NA, Stamboeken onderofficieren en minderen, 3e Regiment Infanterie, inv. nr. 879, stamboeknummer 

72360. 
3 Kadaster Zierikzee, Algemeen register 241, nr. 46. 
4 Advertenties bewaard op het GA Schouwen-Duiveland. 
5 GA Schouwen-Duiveland, Notarieel archief 1842-1895, notaris J.C. van der Lek de Clercq, inv. nr. 

735, akte 3258. 
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In later jaren koopt J.J.A. ook de aangrenzende panden op de Lammermarkt. In eerste 

instantie is zijn werkplaats aan de straatkant van B 268 en dient de rest van het pand als 

woning. In 1910 verhuist hij met zijn gezin naar B 267 en wordt B 268 in zijn geheel als 

werkplaats ingericht.6 Op 18.3.1913 krijgt hij vergunning om daar een benzinemotor te 

plaatsen van 3½ pk, merk Victoria, voor het aandrijven van de zaagmachine.7 

In mei 1927 dient J.J.A. bij het gemeentebestuur van Zierikzee het verzoek in om het 

onbewoonde woonhuis Lammermarkt B 269 te mogen afbreken en er een nieuwe 

werkplaats te maken. B&W gaan accoord, mits de dubbele naar buiten openslaande 

deuren goed tegen de gevel vastgezet kunnen worden.8 

Eind december 1927 constateert de arbeidsinspectie dat de benzinemotor is vervangen en 

de werkplaats is uitgebreid, echter zonder vergunning. J.J.A. dient alsnog een 

verzoekschrift in om de wagenmakerij te mogen uitbreiden door plaatsing van een 

benzinemotor van 9 pk voor het drijven van een zaag- en een gecombineerde 

schaafmachine in de percelen Lammermarkt B 268 en 269. Uit de bijgevoegde tekening 

blijkt dat de muur tussen de panden B 268 en 269 inmiddels is weggebroken. De 

gevraagde toestemming wordt op 18 februari 1928, zonder veel problemen, verleend.9 

 

J.J.A. is een buitengewoon ondernemend persoon, die in de loop der jaren een flink 

aantal panden weet te verwerven. Van lieverlee stort hij zich, met inzet van zijn zoons, 

ook op het (ver)bouwen van huizen. In dat verband is onder andere vermeldenswaard dat 

hij voor eigen rekening rijtjes woningen aan het Hofferplein en het Roode Dorp neerzet. 

Niet al zijn zoons zijn echter gelukkig in de zaak. Enkele jaren nadat Fridus in 1916 aan 

een blindedarmontsteking is overleden, stapt J.J.A. jr. er in 1919 als eerste uit. In 1921 

beginnen ook Piet en Bernard voor zichzelf. Toon en Kees blijven wel. Datzelfde geldt 

voor Levinus, die echter psychisch niet helemaal in orde is en met een zekere regelmaat 

in een gesticht wordt behandeld. In de jaren dertig zullen Toon en Kees het bedrijf van 

hun vader overnemen en dat voortzetten onder de naam C&A van Velthoven. 

 

Van J.J.A.'s omvangrijke aan- en verkopen van onroerend goed en van de vele sloop-, 

verbouw- en nieuwbouwactiviteiten wordt pagina's lang verslag gedaan in de kadastrale 

legger van Zierikzee.10 Samengevat (waarbij de jaartallen verwijzen naar het dienstjaar 

van de kadastrale boeking; de feitelijke actie is in het algemeen steeds van een jaar 

eerder) ontstaat het volgende beeld: 

- de koop in 1893 van het pakhuis en erf, groot 0,27 are, kad. A 73 

- de koop in 1894 van het huis en erf aan de St. Anthoniesdam, groot 1,15 are, kad. A 

1532 (eigendom van zijn nicht en neef); na herbouw in 1906 in 1907 samengevoegd 

met een stukje erf van 0,20 are op naam van Arnoldus Plaum tot een huis en erf, 

groot 1,56 are, kad. A 2106 

- de koop in 1895 van een huis en erf aan de Ravenstraat, groot 1,14 are, kad. B 1620 

- de koop in 1896 van een huis en erf aan de Karnemelksvaart, groot 0,62 are, kad. A 

962; vernieuwd in 1909 

- de koop in 1899 van een huis en erf, groot 0,64 are, kad. B 888 

                                                           
6 GA Schouwen-Duiveland, Kadastrale legger Zierikzee, art. nrs. 3920 en 3929, en het Huizenregister 

Zierikzee 1909-1938. 
7 Zeeuws Archief, Collectie hinderwetvergunningen afkomstig van de arbeidsinspectie te Breda 

1897-1960, inv. nr. 117. 
8 Correspondentie gemeentebestuur Zierikzee 1927, nr. 508. 
9 Zeeuws Archief, Collectie hinderwetvergunningen afkomstig van de arbeidsinspectie te Breda 

1897-1960, inv. nr. 117. 
10 GA Schouwen-Duiveland, Kadastrale legger Zierikzee, art. nrs. 3190, 3920, 3929, 4647, 4972, 5134, 

5953, 6328, 6602, 7227, 7288, 7354 en 7390. 
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- de koop in 1900 van twee huizen en erf aan het Gat van West Noordwest, groot 1,32 

en 0,48 are, kad. B 1248 en 1249; vernieuwd in 1932 resp. verbouwd in 1917 

- de koop in 1901 van twee huizen en erf aan de Lammermarkt, groot 0,46 en 1,94 are, 

kad. A 193 en 194; in 1911 vindt herbouw plaats, waarbij kad. A 194 (ofwel 

Lammermarkt B 267) wordt hernummerd tot kad. A 2201; 

 uiteindelijk resteert uit deze percelen in 1942 een huis en erf, groot 1,22 are, kad. A 

2952, dat wordt verkocht aan zoon Cornelis Willem, en een huis en erf, groot 1,19 

are, kad. A 2953 

- de koop in 1903 van een huis en erf aan de Verrenieuwstraat, groot 1,17 are, kad. A 

2020; dit pand wordt in 1916 doorverkocht 

- de koop in 1904 van een huis en erf aan de Minnebroerstraat/Koekinderstraat, groot 

0,63 are, kad. A 145; dit pand wordt in 1904 vernieuwd en in 1916 doorverkocht 

- de koop in 1904 van een huis en erf aan de Korte Nobelstraat, groot 0,85 are, kad. A 

1765; in 1910 vindt stichting plaats, waarna in 1932 verkoop volgt 

- de koop in 1904 van een stuk bouwland van 2,30 are aan de Verrenieuwstraat, kad. 

A 2041; in 1909 vindt stichting plaats van twee huizen; in 1910 wordt een huis en 

erf, groot 0,77 are, kad. A 2152 afgesplitst; op het andere perceel, huis en erf, groot 

1,53 are, kad. A 2153 wordt in 1916 een tweede huis gebouwd, waarna in 1917 

splitsing plaatsvindt in huis en erf, groot 0,76 ca, kad. A 2334 en huis en erf, groot 

0,77 ca, kad. A 2335 

- de koop in 1904 van een huis en erf, groot 0,46 are, en een pakhuis en erf, groot 2,36 

are aan de Lammermarkt, kad. A 75 en 76; in 1916 volgt sloop van het pakhuis en 

herbouw van een bergplaats; in 1917 worden de percelen verenigd met 0,12 are 

afkomstig van een aangrenzend perceel dat eigendom is van zijn zus Levina 

Johanna, waarna splitsing plaatsvindt in een bergplaats en erf A 2340, groot 2,47 are, 

en het huis A 2341, groot 0,47 are; in 1926 wordt het stukje grond van 0,12 are door 

koop eigendom van J.J.A.; het huis A 2341 krijgt in 1927 de bestemming van 

pakhuis 

- de koop in 1904 van twee huizen en erf aan de Zuidwellestraat, groot 0,28 en 0,30 

are, kad. A 17 en 18 (uit de erfenis van zijn in 1884 overleden broer); na herbouw en 

aankoop van een stukje aanpalende grond worden deze percelen in 1905 

omgenummerd in kad. A 2057 en 2058, groot 0,40 en 0,38 are 

- de koop in 1905 van een huis en erf aan de Venkelstraat, groot 0,61 are, kad. B 562 

- de koop in 1905 van een huis en erf, groot 0,69 are, kad. B 887 

- de koop in 1906 van een huis en erf aan de Lange St. Jansstraat, groot 1,06 are, kad. 

B 698 

- de koop in 1906 van een huis en erf aan de Korte Nobelstraat, groot 0,85 are, kad. A 

1910; het pand wordt in 1925 vernieuwd 

- de koop in 1907 van een huis en erf, groot 0,70 are, kad. A 1383 

- de koop in 1908 van een huis en erf aan de Nieuwstad, groot 0,90 are, kad. B 914; in 

1924 volgt bijbouw 

- de koop in 1909 van een huis en erf aan de Lange St. Jansstraat, groot 1,41 are, kad. 

B 693 

- de koop in 1910 van een huis en erf aan de Minnebroerstraat, groot 0,60 are, kad. A 

1311 

- de koop in 1910 van een huis en erf, Lammermarkt B 269, groot 1,44 are, kad. A 

1034; in 1928 vindt sloop, herbouw en samenvoeging plaats met het aanpalende, 

reeds in 1892 (zie hierboven) gekochte perceel kad. A 1723, Lammermarkt B 268; er 

ontstaat een werkplaats en erf, groot 4,02 are waarvan 0,10 are in erfpacht van de 

gemeente Zierikzee, kad. A 2659; in 1939 volgt verkoop aan C&A van Velthoven 
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- de koop in 1913 van een huis en erf aan de Scheepstimmerdijk, groot 1,47 are, kad. 

E 236; in 1913 volgt sloop, omnummering van het erf in kad. E 556 en verkoop 

- de koop in 1913 van een huis en erf aan de Bagijnestraat, groot 0,95 are, kad. B 802; 

in 1935 volgt verkoop 

- de koop in 1913 van 12,75 are moesland aan het Roode Dorp, kad. A 2203; in 

1913/1914 volgt stichting van een reeks huizen en erf, resp. 

 - groot 1,39 are, kad. A 2216, verkoop in 1924 

 - groot 1,33 are, kad. A 2248, verkoop in 1926 

 - groot 1,28 are, kad. A 2249, verkoop in 1926 

 - groot 0,48 are, kad. A 2250, verkoop in 1925 

 - groot 0,48 are, kad. A 2251, verkoop in 1924 

 - groot 0,48 are, kad. A 2252, verkoop in 1922 

 - groot 0,49 are, kad. A 2253, verkoop in 1922 

 - groot 0,47 are, kad. A 2254, verkoop in 1922 

 - groot 0,48 are, kad. A 2255, verkoop in 1920 

 - groot 0,48 are, kad. A 2256, verkoop in 1918 

 - groot 5,40 are, kad. A 2257 (incl. 0,01 are afkomstig van Pieter Gzn. Aleman); 

het huis en erf op dit perceel, groot 1,05 are, kad. A 2402, wordt verkocht in 

1919, evenals een stukje erf van 0,45 are, kad. A 2401, waarna een erf overblijft, 

groot 3,90 are, kad. A 2400; in 1920 wordt dit erf gesplitst, om de erven van de 

huizen aan het Roode Dorp te vergroten met resp. 

 - 0,56 are erf bij A 2255, verkoop 1920 

 - 0,58 are erf bij A 2254, kad. A 2477, verkoop 1922 

 - 0,63 are erf bij A 2253, kad. A 2478, verkoop 1922 

 - 0,65 are erf bij A 2252, kad. A 2479, verkoop 1922 

 - 0,71 are erf bij A 2251, kad. A 2480, verkoop 1924 

 - 0,77 are erf bij A 2250, kad. A 2481, verkoop 1925 

- de koop in 1914 van een huis en erf aan de Minnebroerstraat, groot 2,19 are, kad. A 

166; in 1936 volgt vernieuwing 

- de verwerving in 1914 (uit de erfenis van zijn moeder, zie onder Xa) van een huis, 

groot 1,25 are, kad. A 1793, een huis, groot 0,40 are, kad. A 1953, en een huis met 

erf, groot 1,45 are, kad. A 1954, met het erfpachtsrecht van 0,75 are tuin, kad. A 

1161  

- de koop in 1917 van een huis, schuur en erf aan de Verrenieuwstraat, groot 15,10 

are, kad. A 2019; 

 in 1919 volgt stichting van 4 huizen die worden afgesplitst resp. 

 - huis, groot 0,46 are, kad. A 2447 

 - huis, groot 0,46 are, kad. A 2448 

 - huis, groot 0,36 are, kad. A 2449 

 - huis, groot 0,49 are, kad. A 2450 

 op de rest, een kwekerij, groot 13,33 are, kad. A 2446 vindt in 1925 stichting plaats 

van nog eens 9 huizen, Schotskamertjes of Godskamertjes, 

 - huis, groot 0,44 are, kad. A 2576 

 - huis, groot 0,44 are, kad. A 2577 

 - huis, groot 0,44 are, kad. A 2578 

 - huis, groot 0,44 are, kad. A 2579 

 - huis, groot 0,44 are, kad. A 2580 

 - huis, groot 0,44 are, kad. A 2581 

 - huis, groot 0,44 are, kad. A 2582 
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 - huis, groot 0,46 are, kad. A 2583; dit laatste pand raakt vernield in 1946, maar 

wordt hersteld 

 terwijl een huis met de rest van de grond, 9,79 are, wordt overgeboekt naar een ander 

artikelnummer (6104) om te worden samengevoegd met 1,70 are grond in erfpacht 

van de gemeente voor onbepaalde tijd, kad. A 2575 

- de koop in 1918 van 11,25 are moesland, kad. E 649; in 1923 volgt stichting van 4 

huizen, te weten 

 - huis, groot 0,51 are, kad. E 694, met verkoop in 1923; in 1924 uitgebreid met een 

stuk tuin afkomstig uit E 697 tot 3,28 are, kad. E 700 

 - huis, groot 0,51 are, kad. E 695; in 1924 uitgebreid met een tuin tot 2,65 are, kad. 

E 701, waarna in 1926 verkoop volgt 

 - huis, groot 0,49 are, kad. E 696; in 1924 uitgebreid met een tuin tot 2,60 are, kad. 

E 702, waarna in 1931 verkoop volgt 

 - huis en erf, groot 9,74 are, kad. E 697; na afsplitsing van tuinen voor E 694, 695 

en 696 verkocht in 1924 als kad. E 703, groot 2,80 are 

- de koop in 1919 van een huis en erf aan de Wevershoek, groot 0,75 are, kad. B 73; in 

1937 volgt vernieuwing 

- de koop in 1920 van een loods aan de Engelsche kade, groot 0,72 are, kad. F 96; in 

1941 volgt verkoop aan zijn zoon J.J.A. jr. 

- de verkoop in 1920 van het in 1890 (zie hierboven) gekochte huis en erf, groot 0,50 

are, kad. A 1795 

- de koop in 1921 van een huis en erf aan de Karnemelksvaart, groot 1,53 are, kad. A 

1788 

- de koop in 1921 van 3 percelen aan de Lammerstraat, resp. een werkplaats, groot 

0,42 are, kad. A 81, een huis en erf, groot 2,77 are kad. A 190, en een pakhuis en erf 

groot, 3,25 are, kad. A 191; de eerste twee worden doorverkocht in 1921, het derde 

wordt in 1926 verkocht aan zijn zoon Antonie Levinus 

- de koop in 1922 van een huis en erf, wijk D nr. 173, groot 0,72 are, kad. B 549; in 

1929 volgt herbouw 

- de koop in 1923 van een huis en erf, wijk C nr. 117, groot 0,67 are, kad. B 142; in 

1943 gaat dit pand als legaat naar zijn weduwe Johanna Elisabeth Verkaart, waarop 

verkoop volgt 

- de koop in 1924 van een huis en erf aan de Melkmarkt, groot 0,92 are, kad. A 323; in 

1925 volgt verkoop 

- de koop in 1925 van een tuin aan de hoek Minnebroerstraat/Lombardstraat, groot 

4,75 are, kad. A 2588, een gedeelte van het vroegere perceel kad. A 1654 (de rest 

van dat perceel, kad. A 2589, wordt gekocht door zijn zoon Bernardus Levinus); in 

1927 volgt stichting van 2 huizen aan de Minnebroerstraat en verkoop van een van 

beide, kad. A 2645, groot 1,10 are; J.J.A. behoudt het huis en erf, groot 3,65 are, kad. 

A 2646; in 1930 volgt stichting van nog eens 3 huizen; na verkoop van 2 huizen en 

erf, kad. A 2708, groot 1,20 are en A 2709, groot 0,70 are in 1931 resteert 

 - een huis en erf, groot 0,70 are, kad. A 2710 

 - een huis en erf, groot 0,70 are, kad. A 2711 

 - een schuur, groot 0,20 are, kad. A 2712; in 1931 volgt stichting en in 1936 

gedeeltelijke vernieuwing tot pakhuis 

- de koop in 1926 van een huis en erf, groot 0,87 are, kad. A 162; verkoop volgt in 

1926 

- de koop in 1926 van een huis en erf, wijk A nr. 96, groot 1,97 are, kad. A 1492; in 

1931 volgt afstand naar artikelnummer 6693 

- de koop in 1926 (uit het bezit van zijn zus Levina Johanna) van 



XIIa - 6 

 

 - een huis en erf, wijk B nr. 272b, groot 0,59 are, kad. A 1314 (het voormalige 

woonhuis van zijn moeder) 

 - een huis en erf aan de Lammermarkt, groot 3,30 are, kad. A 2339 

 - een aangrenzend stukje erf van 0,12 are, onderdeel van kad. A 2340 (zie 

hiervoor) 

- de koop in 1927 van een huis en erf aan de Minnebroerstraat, groot 0,75 are, kad. A 

2341; in 1933 volgt verkoop aan zijn dochter Maria Pieternella 

- de koop in 1927 van een huis en erf, wijk D nr. 159, groot 0,72 are, kad. B 530 

- de koop in 1927 van een pakhuis en erf aan de Karnemelksvaart, groot 0,80 are, kad. 

A 1836; in 1928 volgt verkoop 

- de koop in 1928 van twee huizen en erf aan de Minnebroerstraat, resp. groot 1,03 

are, kad. A 2642, en groot 0,99 are, kad. A 2643; in 1928 volgt stichting en verkoop 

- de verwerving van een huis en erf aan de Lammermarkt, groot 1,45 are, kad. A 2671 

(op 14.10.1927 kopen J.J.A. en smid A.C. Bolle uit de erfenis van Adriaan Meerse 

Corneliszoon de panden kad. A 1312 en A 2187, woonhuis, schuur en erf naast de 

smederij aan de Zuidwellestraat, samen groot 3,31 are; smid Bolle is geïnteresseerd 

in de schuur en erf op het noordelijke gedeelte, J.J.A. in het woonhuis en erf op het 

zuidelijke deel; de splitsing wordt in 1929 doorgevoerd11); in 1938 en 1943 volgt 

herbouw 

- de koop in 1931 van een huis en erf aan de Lange St. Jansstraat, groot 0,69 are, kad. 

B 737; verkoop volgt in 1937 

- de koop in 1934 van een huis en erf aan de Lammermarkt, groot 0,68 ca, kad. A 

2815; na gedeeltelijk sloop in 1934 gaat dit pand in 1942 als legaat naar zijn weduwe 

Johanna Elisabeth Verkaart, waarop verkoop volgt 

- in 1935 worden de panden aan de Lammermarkt 

 - het pakhuis en erf, groot 0,27 are, kad. A 73 

 - het huis en erf, groot 3,30 are, kad. A 2339 

 - de bergplaats en erf, groot 2,47 are, kad. A 2340 

 - het pakhuis, groot 0,47 are, kad. A 2341 

 verenigd op een kadastraal nummer A 2871, 6,51 are; in 1935 volgt gedeeltelijke 

sloop enz., in 1938 verandering van bestemming, in 1939 splitsing en in 1940 

gedeeltelijke verkoop; de schuur met erf, groot 1,95 are, kad. A 2944, wordt verkocht 

aan C&A van Velthoven, in eigen bezit blijft (incl. 0,22 are overgenomen van smid 

A.C. Bolle) het huis en erf, groot 1,66 are, kad. A 2945 en de 3 huizen en erf, groot 

2,85 are, kad. A 2943 

- in 1943 wordt in de panden aan de Lammermarkt 

 - huis en erf, groot 1,45 are, kad. A 2671 

 - huis en erf, groot 0,59 are, kad. A 1314 

 herbouw gepleegd; van A 2671 wordt een stuk grond afgesplitst, het restant, huis en 

erf, groot 0,88 are wordt omgenummerd tot kad. A 2962; 

 het afgesplitste stuk grond wordt gevoegd bij A 1314; het resultaat is een huis, 

schuur en erf, groot 1,16 are, kad. A 2961. 

 

Ook anderszins is J.J.A. actief. In 1928 blijkt hij commissaris van de vereniging 

Onderling Hulpbetoon, die uitkeringen verstrekt aan zieke en invalide leden.12 

 

                                                           
11 Kadaster Zierikzee, Algemeen register 402, nr. 88. 
12 Zo blijkt uit een verslag in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 28.5.1928. 
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Wanneer J.J.A. van Velthoven en zijn vrouw J.E. Verkaart uiteindelijk op de mooie 

leeftijd van 78 resp. 80 jaar overlijden, omvat de nalatenschap zo'n 50 huizen in Zierik-

zee: 

1. Minnebroerstraat, huis en erf, groot 0,72 are, kad. A 164 

2. Minnebroerstraat, huis en erf, groot 2,19 are, kad. A 166 

3. Karnemelksvaart B 477, huis en erf, groot 0,62 are, kad. A 962 

4. Minnebroerstraat, huis en erf, groot 0,60 are, kad. A 1311 

5. Kinderstraat, huis en erf, groot 0,70 are, kad. A 1383 

6. Karnemelksvaart B 478, huis en erf, groot 1,53 are, kad. A 1788 

7. Korte Nobelstraat, huis en erf, groot 0,85 are, kad. A 1910 

8. Gravenstraat, twee huizen en erven, samen groot 3,10 are, kad. A 1953, 1954 en 

1793, met de erfpacht van de tuin, groot 0,75 are, kad. A 1161 

9. Zuidwellestraat, huis en erf, groot 0,40 are, kad. A 2057 

10. Gravenstraat (Zuidwellestraat) B 302, woning en erf, groot 0,38 are, kad. A 2058 

11. St. Anthoniesdam, huis en erf, groot 1,56 are, kad. A 2106, waarvan 0,20 are te boek 

staan voor de erven van wijlen Josephus Mattheus Plaum 

12. Roode Dorp B 142b, huis en erf, groot 0,77 are, kad. A 2152 

13. Roode Dorp B 142a, huis en erf, groot 0,76 are, kad. A 2334 

14. Roode Dorp, huis en erf, groot 0,77 are, kad. A 2335 

15. Hofferstraatje B 147, huis en erf, groot 0,46 are, kad. A 2447 

16. Hofferstraatje B 146, huis en erf, groot 0,46 are, kad. A 2448 

17. Hofferstraatje B 145, huis en erf, groot 0,36 are, kad. A 2449 

18. Hofferstraatje B 144, huis en erf, groot 0,49 are, kad. A 2450 

19. Hofferplein hoek Hofferstraatje, huis en erf, met een aantal afgepaalde stukken 

grond, groot in totaal 11,49 are, waarvan 1,70 are in erfpacht van de gemeente 

Zierikzee, kad. A 2575 

20. Hofferplein B 151d, huis en erf, groot 0,44 are, kad. A 2576 

21. Hofferplein B 151c, huis en erf, groot 0,44 are, kad. A 2577 

22. Hofferplein B 151, huis en erf, groot 0,44 are, kad. A 2578 

23. Hofferplein B 151a en 150d, twee naast elkaar liggende huizen en erven, samen 

groot 0,88 are, kad. A 2579 en 2580 

24. Hofferplein B 150c, huis en erf, groot 0,44 are, kad. A 2581 

25. Hofferplein B 150b, huis en erf, groot 0,44 are, kad. A 2582 

26. Hofferplein B 150a, huis en erf, groot 0,46 are, kad. A 2583 

27. Lombardstraat B 419b, huis en erf, groot 0,70 are, kad. A 2710 

28. Lombardstraat B 419a, huis en erf, groot 0,70 are, kad. A 2711 

29. Lombardstraat, pakhuis, groot 0,20 are, kad. A 2712 

30. Gravenstraat hoek Lammermarkt, huis en erf, groot ongeveer 0,70 are, westelijk 

gedeelte van kad. A 2943 

31. Lammermarkt, huis en erf, groot ongeveer 0,70 are, middengedeelte van kad. A 2943 

32. Lammermarkt, huis en erf, groot ongeveer 1,45 are, oostelijk gedeelte van kad. A 

2943 

33. Lammermarkt, huis en erf, groot 1,66 are, kad. A 2945 

34. Lammermarkt, huis en erf, groot 1,19 are, kad. A 2953 

35. Lammermarkt hoek Zuidwellestraat, huis en erf, groot 1,16 are, kad. A 2961 

36. Lammermarkt, huis en erf, groot 0,88 are, kad. A 2962 

37. Wevershoek C 58, huis en erf, groot 0,75 are, kad. B 73 

38. Venkelstraat, huis en erf, groot 0,72 are, kad. B 530 

39. Venkelstraat D 173, woning en erf, groot 0,72 are, kad. B 549 

40. Venkelstraat, huis en erf, groot 0,61 are, kad. B 562 
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41. Lange Sint Janstraat, huis en erf, groot 1,41 are, kad. B 693 

42. Lange Sint Janstraat C 235, huis en erf, groot 1,06 are, kad. B 698 

43. Gat van West Noordwesten, huis en erf, groot 0,69 are, kad. B 887 

44. Gat van West Noordwesten, huis en erf, groot 0,64 are, kad. B 888 

45. Schuttershofstraat, huis en erf, groot 0,90 are, kad. B 914 

46. Gat van West Noordwesten, huis en erf, groot 1,32 are, kad. B 1248 

47. Gat van West Noordwesten, huis en erf, groot 0,48 are, kad. B 1249 

48. Ravenstraat, huis en erf, groot 1,14 are, kad. B 1620. 

 

De scheiding en deling van de nalatenschap van J.J.A. en zijn vrouw, die in algehele 

gemeenschap van goederen waren getrouwd, vindt plaats op 10.12.1947.13 Omdat het 

testament van J.J.A. van Velthoven, dat een vruchtgebruik toekende aan zijn echtgenote, 

bij de scheiding en deling geen gevolg meer heeft, krijgen de nog in levende zijnde 

kinderen elk een gelijk negende deel. Van het onroerend goed krijgt: 

P.B.: 10, 20 + deel grond van 19, 28, 39 en 42 

H.E.: 12, 15, 19, 21 + deel grond van 19, 29, 41 en 45 

J.J.A.: 2, 13, 22 + deel grond van 19, 38, 40 en 43 

B.L.: 5, 11, 23 + deel grond van 19, 44 en 48 

A.L.: 1, 7, 14, 18 + deel grond van 19, 33 en 36 

E.A.: 4, 9, 24 + deel grond van 19, 30 en 46 

C.C.M.: 6, 17, 25 + deel grond van 19, 27 en 37 

C.W.: 8, 32, 34 en 35 

M.P.: 3, 16, 26 + deel grond van 19, 31 en 47. 

 
 

                                                           
13 Zie de akte van scheiding en deling opgemaakt voor candidaat-notaris Jan de Vries te Zierikzee, en 

ingeschreven ten hypotheekkantore onder nr. 475/25 


