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Het lijkt erop dat Adriaan in Zierikzee terecht is gekomen in het kielzog van zijn oom 

Anthonij van den Kieboom, een oudere broer van zijn moeder. Deze Anthonij wordt op 

3.12.1778 poorter van Zierikzee, trouwt een Zierikzees meisje, en zet een 

wagenmakersbedrijf op. Wanneer Anthonij op 24.4.1803 overlijdt, zet zijn weduwe in 

eerste instantie samen met de nog minderjarige zoon Cornelis het bedrijf voort. Wanneer 

op 19.5.1805 ook Cornelis overlijdt, zijn er geen andere kinderen die de wagenmakerij 

willen of kunnen continueren.1 De positie die daardoor vrijkomt is voor Adriaan 

economisch waarschijnlijk veel interessanter dan blijven hangen op het verarmde West-

Brabantse platteland. Adriaan trekt dan op zijn beurt naar Zierikzee, vindt een 

Zierikzeese vrouw, laat zich op 22.2.1806 in het bevolkingsregister inschrijven met een 

acte van decharge van Terheijden, trekt in bij zijn ooms weduwe op de Lammermarkt/ 

hoek Zuidwellestraat en wordt op 26.2.1806 poorter van Zierikzee. 

Dat er bij de vestiging in Zierikzee economische motieven in het geding zijn, lijkt te 

worden bevestigd doordat zijn halfbroer Cornelis Kouwens, broodbakker, rond dezelfde 

tijd eveneens zijn heil zoekt in Zierikzee. 

 

Op 3.4.1806 koopt Adriaan de wagenmakerij van Johanna de Wit, weduwe van Anthonij 

van den Kieboom voor een bedrag van f 900. Het gaat om: 

- een huis en pakhuis, erve en gevolgen van dien staande aan de noordzijde van de 

Baggershil (de oude naam van de Lammermarkt) te Zierikzee, grenzende aan (+1) 

  oost de wed A van den Kieboom 

  zuid de straat 

  west - 

  noord Johannes Bogerd. 

Voor de financiering van deze aankoop leent Adriaan van Hendrik Formenoij een bedrag 

van f 600, tegen een rente van 5% per jaar. Het aangekochte huis c.a. fungeert daarbij als 

onderpand.2 Op 10.2.1816 wordt de schuldvordering plus 3 jaar rente, tot een totaal van f 

690, tot zekerheid van Martina van der Giel, weduwe van Hendrik Formenoij, 

ingeschreven op het Bureau der Conservatie van de Hypotheken te Zierikzee. Deze 

inschrijving wordt nog eens vernieuwd op 9.2.1826. Pas op 4.5.1867 wordt de 

inschrijving doorgehaald op machtiging van vrouw Cornelia Catharina Roel, weduwe 

van Johannes Neleman.3 

 

Adriaan’s tante, de weduwe van de Kieboom, verdwijnt in juni 1806 weer uit beeld 

wanneer ze hertrouwt. 

Daar staat tegenover dat rond 1810 Adriaan's schoonmoeder Elisabeth de Romp en 

schoonzus Maria Janse intrekken bij het met de komst van een aantal kinderen snel 

groeiende gezin. Na het overlijden van Elisabeth in 1814 en van Maria in 1820 blijken 

Adriaan en zijn vrouw Catharina eigenaar van een pand op de 

- St. Anthoniesdam noordzijde, wijk A nr. 116 (+2) 

dat volgens het Zierikzeese huizenregister voordien toebehoorde aan (de weduwe van) 

Wouter Jansen. Vele jaren later zal worden vastgesteld dat het perceel op de St. 

Anthoniesdam door Adriaan en Catharina in eigendom is verkregen "voor invoering der 

wetten van registratie en eigendomsovergang, zonder dat eenig eigendomsbewijs 

                                                           
1 Zie over een en ander Archief Weeskamer Zierikzee, inv. nr. 148, de stukken 5 en 6. 
2 Zie resp. Zeeuws Archief, ORA Zierikzee, inv. nr. 3890, f. 20, 3.4.1806 voor de overdracht, en inv. nr. 

3898, akte 12, f. 7, 10.4.1806 voor de schuldbrief. 
3 Zeeuws Archief, Archief hypotheekbewaarder Zierikzee, inv. nr. 2098, register van hypotheken dl. 15, 

nr. 83, en inv. nr. 2116, register van hypotheken dl. 33, nr. 132. 
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voorhanden is, noch inschrijving ten kantore van hypotheken heeft plaats gehad".4 Het 

lijkt erop dat het pand zonder formaliteiten is overgegaan op Catharina, als enige 

erfgenaam van haar ouders. 

 

Op 27.2.1823 stelt Adriaan, ziek te bed liggende, zijn testament op. Hij benoemt zijn 

vrouw tot executrice en erfgename, voor zoodanig gedeelte als de wet ten hare behoeve 

zoo in eigendom als in vruchtgebruik heeft disponibel gesteld; voor het overige erven 

zijn kinderen.5 

Wanneer Adriaan de volgende dag overlijdt, net 44 jaar oud, bestaat zijn nalatenschap uit 

de helft van de gemeenschappelijke boedel. Het onroerend goed omvat: 

- Lammermarkt, wijk B nr. 272 en 273, woonhuis en erve, zijnde een wagenmakerij, 

in eigen gebruik (1) 

- St. Anthoniesdam , wijk A nr. 116, woonhuis en erve, verhuurd, (2) 

te Zierikzee;6 

het passief van de boedel telt: 

- een hypotheekbrief t.b.v. de heer Hubertus Petrus Schillemans te Oosterhout, groot 

in kapitaal f 600 tegen 5% interest per jaar, ingeschreven ten kantore van de 

hypotheken alhier 9.2.1826, deel 33 nr. 132 

- een onderhandse schuldbekentenis t.b.v. als voren d.d. 3.4.1816, groot f 320.7 

 

Na de dood van Adriaan laat zijn weduwe op 14.3.1823 via een annonce in de 

Zierikzeesche Courant weten dat zij "haar Wagenmakers Affaire blijft continueren; 

verzoekt een ieders gunst, met belofte van een prompte en civile bediening." 

De oudste zoon, Godefridus Jacobus, komt op enig moment ook in de zaak. Wanneer hij 

echter vrijstelling van dienstplicht probeert te krijgen omdat hij kostwinnende zoon is, 

wordt door de militieraad afwijzend beschikt "omdat, volgens het aveu van den loteling 

zelve, zijne moeder het bedrijf van wagenmakeres met één knecht uitoefent en als 

zoodanig is gepatenteerd en de laatste dus ... niet kan gezegd worden zonder middel van 

bestaan te zijn of geen bedrijf, nering of handtering uit te oefenen".8 Dit wordt bevestigd 

door het patentregister van Zierikzee, waar de wagenmakerij vanaf 1823 op naam staat 

van de wed. A. van Velthoven, en door het bevolkingsregister van Zierikzee, waar rond 

1831 op het adres Lammermarkt B 272 Jacobus Lokker als wagenmakersknecht wordt 

vermeld. 

 

Bij de invoering van het kadaster in 1832 blijkt Catharina Jansen, wed. A. van 

Velthoven, wagenmaakster, in eigendom te hebben: 

- kadastraal perceel A 200, Lammestraat, wijk B nr. 272-273, huis en erf, groot 2 are 

95 ca, belastbaar inkomen ongebouwd f 1,77 en gebouwd f 63,00 (1) 

                                                           
4 Het citaat is afkomstig uit de scheiding en deling van 29.11.1867 die later aan de orde komt. Zie verder 

het Bevolkingsregister Zierikzee 1798-1807, onder nr. C 40, het Register van huizen 1807-1811, onder nr. 

A 116 en het Bevolkingsregister 1812-1813 onder B 272. 
5 Zeeuws Archief, Notarieel archief, inv. nr. 2557, notaris Maarten de Rijcke te Zierikzee. 
6 Zeeuws Archief, Memories van successie, kantoor Zierikzee, 1823 nr. 93 en 1827 nr. 501. 
7 Een volledige becijfering van de waarde van de onverdeelde boedel, inclusief de schulden, vinden we 

in de memorie van successie na het overlijden van dochter Maria Cornelia op 10.6.1826. Zie Zeeuws 

Archief, Memories van successie, kantoor Zierikzee, 1827, nr. 501. 
8 GA Schouwen-Duiveland, Correspondentie van het gemeentebestuur stad Zierikzee, inv. nr. 1826, 

stuk 172, besluit Militieraad van 30.3.1826. 



Xa - 3 

 

- kadastraal perceel A 792, Lange Nobelstraat, wijk A nr. 116, huis en erf, groot 95 

centiare, belastbaar inkomen ongebouwd f 0,57 en gebouwd f 27,00.9 (2) 

 

Rond 1844 wordt Catharina bedlegerig.10 Vanaf dat moment vermeldt het 

bevolkingsregister op haar adres in de loop der jaren een hele reeks dienstbodes. Zie ook 

de advertentie van 13.9.1852 in de Zierikzeesche Nieuwsbode waarin de weduwe A. van 

Velthoven, op de Lammermarkt, vraagt om "eene burger-dienstmeid, die goed met de 

pot en wasch kan omgaan, van goed zedelijk gedrag en tusschen de 30 à 40 jaren oud." 

In de hoedanigheid van dienstbode treedt in 1855 Helena Romer, Ned. Hervormd, in 

dienst; met haar treedt Godefridus Jacobus twee jaar later in het huwelijk. 

 

Catharina maakt haar testament op op 17.10.1845.11 Zij legateert aan haar oudste zoon 

Godefridus Jacobus alle de voorhanden zijnde wagemakersgereedschappen, benevens 

een som van f 200; aan Wouterus Adrianus de som van f 200 die zij hem heeft verstrekt 

voor de aankoop van zijn huis op de Lammermarkt te Zierikzee; en aan Jacobus 

Hendrikus haar huis en erve op de Sint Anthonijs Dam, wijk A nr. 116, kadaster sectie A 

nr. 792, te Zierikzee. Al deze legaten dienen vooraf te gaan aan de scheiding en deling. 

Verder geeft ze aan Godefridus Jacobus de keuze om haar woonhuis met wagemakerij 

en gevolgen, staande en gelegen op de Lammermarkt wijk B nr. 272, kadaster sectie A 

nr. 200, uit haar boedel over te nemen voor een som van f 600. 

 

Godefridus Jacobus runt inmiddels de wagenmakerij. Hij wacht niet tot de dood van zijn 

moeder, maar koopt op 30.11.1856 de mede-eigenaren uit, te weten zijn moeder voor de 

helft en zijn twee broers elk voor een zesde. Voor f 800 wordt hij volledig eigenaar van 

- het woonhuis met wagenmakerij en gevolgen op de Lammermarkt, wijk B nr. 272, 

kadaster sectie A nr. 200.12 (-1) 

 

Op 16.12.1866 overlijdt Catharina, "na bijna twee-en-twintig jaren bedlegerig te zijn 

geweest, voorzien van de Heilige Sacramenten der Kerk, in den gezegenden ouderdom 

van bijna 90 jaar. ... Allen, die de overledene in haren Christelijken wandel gekend 

hebben, zullen beseffen hoe zwaar ons dit verlies treft." Zo melden Godefridus Jacobus 

en zijn twee inmiddels verweduwde schoonzussen in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 

22.12.1866. 

 

Op 29.11.1867 gaan de erfgenamen over tot de scheiding en deling van de nalatenschap 

van Adrianus van Velthoven en Catharina Janse. Omdat Wouterus Adrianus en Jacobus 

Hendrikus reeds zijn overleden, zijn hun legaten vervallen. Tot de te verdelen boedel 

behoort dan ook het woonhuis op de Sint Anthonijsdam. De baten van de 

gemeenschappelijke boedel bedragen f 2734,88 en de lasten f 2086,88, zodat het batig 

saldo uitkomt op f 648. Hiervan komt de ene helft toe aan de erfgenamen van Adriaan en 

de andere helft aan de erfgenamen van Catharina. Al met al komt van de nalatenschap 

als geheel 1/3 toe aan Godefridus Jacobus, 1/12 resp. 3/12 aan de weduwe en de 

                                                           
9 Zie de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, herdrukt in: Kadastrale Atlas van Zeeland 1832, Zierikzee 

Serie Schouwen-Duiveland deel 2, Stichting Kadastrale Atlas Zeeland, Middelburg, 1995, pp. 83, 39 en 45. 

Zie ook GA Schouwen-Duiveland, Kadastrale legger Zierikzee, art. nr. 406. 
10 Zoals valt op te maken uit de tekst van de overlijdensadvertentie in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 

22.12.1866. 
11 Zeeuws Archief, Notarieel archief 1842-1895, inv. nr. 306, notaris mr Jacob Jan Ermerins te Zierikzee, 

akte 1502. 
12 Zeeuws Archief, Archief hypotheekbewaarder Zierikzee, inv. nr. 2379, overschrijvingsregister dl. 90, 

nr. 56. 
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kinderen van Wouterus Adrianus, en eveneens 1/12 resp. 3/12 aan de weduwe en de 

kinderen van Jacobus Hendrikus. Uiteindelijk krijgt Anna Vorstenbosch 

- het woonhuis en erve op de Sint Anthonijsdam te Zierikzee wijk A nr. 116, groot 95 

ca, kad. A 792, geschatte waarde f 335 (-2) 

toebedeeld. De overbedeling die daarvan het gevolg is, wordt deels verrekend doordat ze 

de betaling van een deel van de lasten van de nalatenschap tot een bedrag van f 173,90 

op zich neemt, en wordt voor de overige f 107,10 verrekend met het erfdeel van haar 

kinderen.13 
 

                                                           
13 Zeeuws Archief, Memories van successie, kantoor Zierikzee, Reg. IV nr. 2/2088, 1866 en Archief 

hypotheekbewaarder Zierikzee, inv. nr. 2426, overschrijvingsregister dl. 137, nr. 2. 


