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In de Zierikzeesche Courant van 20.5.1836 maakt J. van Veldhoven "aan zijne geëerde 

Stad en Landgenooten bekend, dat hij thans begonnen is met de affaire van 

BROODBAKKER, en verzoekt de gunst van alle, welke hem hiermede gelieven te 

vereeren, hun verzekerende van eene prompte en civiele bediening."1 

 

Rond 1843 koopt hij van Abraham Jacobus Koole 

- een pakhuis en erf aan de Nieuwe Bogerdstraat, groot 61 ca, kad. B 617. 

In 1852 verkoopt hij dit pand weer aan Johan Hendrik Ochtman Jz.2 

 

Onmiddellijk na zijn huwelijk laat J.H. van Veldhove in de Zierikzeesche Courant van 

2.6.1852 weten "dat hij zijne Affaire als BROOD- en KOEKBAKKER zal openen op 

den 3 Junij aanstaande. Beveelt zich in ieders gunst en aanbeveling, met belofte van eene 

goede en zindelijke bediening." Hij woont dan op de Schuithaven wijk A nr. 3.3 

 

Vanaf ca. 1857 woont het gezin volgens het bevolkingsregister van Zierikzee op de St. 

Anthoniesdam wijk A nr. 116. Het is dit 

- woonhuis en erve op de Sint Anthonijsdam wijk A nr. 116, groot 95 ca, kad. A 792 

dat de weduwe Anna Vorstenbosch op 29.11.1867 krijgt toebedeeld uit de nalatenschap 

van de ouders van Jacobus Hendrikus (zie onder Xa). 

In 1869 blijkt de grootte van het perceel ineens 5 are 8 ca te zijn. In 1875 wordt een 

aanzienlijk deel daarvan verkocht aan Theodorus Gerardus Gilden, waarna een huis en 

erf van 1 are 15 ca, wijk A nr. 116, kad. A 1532 overblijft.4 

 

Met de kinderen gaat blijkbaar niet alles naar wens. In de Zierikzeesche Nieuwsbode van 

10.10.1876 waarschuwt de wed. J.H. van Velthoven geb. Vorstenbos "diegenen, welke 

zich nu of vroeger hebben schuldig gemaakt aan verregaande onfatsoenlijke laster in 

gesprekken omtrent de kinderen van onder getekende, terwijl 600 gulden wordt 

uitgeloofd aan hem of haar die bewijzen kan dat die laster waarheid bevat." 

 

Volgens de memorie van successie5 overlijdt Anna Vorstenbosch ab intestato. Haar twee 

dan nog in leven zijnde kinderen Catharina Sophia en Adrianus Johannes erven elk de 

helft van de nalatenschap ter waarde van f 456,50, met name bestaande uit: 

- een huis en erf, groot 1,15 are, op de St Anthoniesdam te Zierikzee, kad. A 1532. 

Enkele jaren later, op 29.4.1893, verkopen zij het pand aan hun neef Johannes Jacobus 

Andries van Velthoven (zie XIIa) voor een bedrag van f 300.6 

 

Adrianus Johannes heeft een ernstig drankprobleem. Hij wordt door het Kantongerecht 

vanaf 1903 een aantal keren veroordeeld voor het feit dat hij zich in kennelijke staat van 

dronkenschap op de openbare weg te Zierikzee heeft bevonden. Bestaat de straf bij de 

eerste veroordeling op 21.10.1903 nog uit een boete van f 3, bij de volgende 

gelegenheden wordt hij veroordeeld tot hechtenis van 3 dagen (25.7.1904), via 7 dagen 

(26.7.1905), 20 dagen (6.12.1905) en 21 dagen (19.12.1906) oplopend tot 2 x 3 weken 

                                                           
1 Advertentietekst bewaard op het GA Schouwen-Duiveland. 
2 GA Schouwen-Duiveland, Kadastrale legger Zierikzee, art. nr. 1442. 
3 Advertentie bewaard op het GA Schouwen-Duiveland. 
4 Vgl. GA Schouwen-Duiveland, Kadastrale legger Zierikzee, art. nr. 2676. Zie voor een beschrijving 

van het huisje en een tweetal foto’s de Zierikzeesche Nieuwsbode van 15.9.1972. 
5 Zeeuws Archief, Memories van successie, kantoor Zierikzee, Reg. IV nr. 3/2648, 1885. 
6 Zeeuws Archief, Archief hypotheekbewaarder Zierikzee, inv. nr. 2540, overschrijvingsregister dl. 

251 nr. 39. 
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(4.12.1907). De hechtenis wordt doorgebracht in het Huis van Bewaring te Zierikzee. 

Zijn signalement wordt beschreven als: 

 lengte 1.76 

 haar zwart grijzend 

 wenkbrauwen id 

 voorhoofd laag 

 oogen grijs 

 neus groot 

 mond idem 

 kin spits 

 baard knevel 

 aangezicht lang 

 kleur bleek 

 bijz. teekenen-.7 

 
 

                                                           
7 Zeeuws Archief, Archief Kantongerecht Zierikzee, inv. nr. 79, rol 1904 no. 323, en inv. nr. 85, rol 

1907 no. 435, en Archief Strafinrichtingen Zeeland, inv. nr. 440, 1904 nr. 179, 1905 nr. 127 en 1906 nr. 20, 

en inv. nr. 441, 1907 nr. 10 en 1908 nrs. 28 en 60. 


