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Elisabeth compareert op 21.5.1823, geassisteerd met haar echtgenoot, voor notaris 

Adriaan Romme te Terheijden, wanneer zij met haar vader en de overige 7 kinderen de 

nalatenschap van moeder Maria Damen verdeelt. Elisabeth krijgt het 6e lot, bestaande uit 

- een parceel schaarbosch, groot omtrent 1 morgen oude of 84 roede 93 el Nederlandse 

maat, in het Noordeinde van de Made, grenzend aan 

  oost de straat 

  zuid hr Dominicus Pelletier 

  west Johannes de Laat 

  noord Johannes Vermeulen, 

 met een geschatte waarde van f 600 

- een parceel weijland, groot omtrent 1 morgen oude of 84 roede 93 el Nederlandse 

maat, te Drimmelen op het Willigen wegjen, grenzend aan 

  oost wed. Marijnis van Ent 

  zuid Adriaan Anemaat 

  west gasthuijs van Geertruijdenberg 

  noord den wegh 

 met een geschatte waarde van f 500 

- een parceel schaarbosch, groot omtrent 100 roede oude of 32 roede 29 el 

Nederlandse maat, in het Vierendeel van Steenbergen onder Made, grenzend aan 

  oost den wegh 

  zuid Johannes van der Vaart 

  west erfgenamen Willem van Venrooij 

  noord Bastiaan Klijs, 

 met een geschatte waarde van f 100.1 

 

Wanneer twee jaar later ook de andere Maria Damen, moeder van Adriaan, overlijdt, zijn 

Adriaan en zijn broer Pieter de enige erfgenamen. Het onroerend goed bestaat uit een 

huis met schuurtje en tuingrond te Hooge Zwaluwe. Adriaan en Pieter komen op 

25.7.1825 tot een onderhandse verdeling van de erfenis, waarbij dit huis met toebehoren 

aan Pieter toevalt (zie verder onder IXc). 

 

Blijkbaar als tegenprestatie kan Adriaan, meester verwer te Hooge Zwaluwe, op 

6.9.1825 van zijn broer Pieter en diens vrouw Hendrica van der Westen (de zus van 

Elisabeth) 

- een perceel weiland en schaarbosch, groot omtrent 2 bunder 54 roede 79 el Neder-

landse maat, in Drimmelen, grenzend aan 

  oost de weg 

  zuid de Wit 

  west Adriaan Wijne 

  noord de kinderen van Schram, 

kopen voor het vriendenprijsje van f 550.2 Het perceel is afkomstig uit de nalatenschap 

van de moeder van Elisabeth en Hendrica en werd daar geschat op f 1200. 

 

In de kadastrale leggers3 vinden we het onroerend goed van Adriaan en Elisabeth vanaf 

1832 verantwoord. In 1832 bezitten ze 

onder Made en Drimmelen 

                                                           
1 Notarieel archief Terheijden, inv. nr. 135. 
2 RANB, Archief hypotheekbewaarder Breda, inv. nr. 46, register van formaliteiten dl. 30, art. nr. 17. 
3 Kadastrale leggers Made en Drimmelen, art. nrs. 436 en 1245 en Hooge en Lage Zwaluwe, art. nrs. 

495 en 1245. 
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- een perceel eikenschaarbosch, in het vierde deel van Oosterhout, groot 10 roede 40 

el, kad. H 119 

- een perceel eikenschaarbosch, in het West Noordeinde, groot 95 roede 20 el, kad. H 

506 

- een perceel weiland, in de Prinsenpolder, groot 93 roede 50 el, kad. I 212 

- een perceel eikenschaarbosch, in de Prinsenpolder, groot 1 bunder 15 roede 90 el, 

kad. I 213 

- een perceel weiland, in de Prinsenpolder, groot 66 roede 60 el, kad. I 214 

- een perceel weiland, in het Malleland, groot 1 bunder 13 roede 50 el, kad. I 248 

en onder Zwaluwe 

- een huis met moestuin, in Hooge Zwaluwe, groot resp. 1 roede 53 el en 2 roede 21 

el, kad. G 259 en 260. 

 

Blijkens de memorie van successie is Adriaan ab intestato overleden, d.w.z. zonder een 

testament op te maken. Zijn nalatenschap omvat - Adriaan en Elizabeth zijn blijkbaar in 

gemeenschap van goederen getrouwd - de helft van:4 

1. een werf, groot 1 roede 53 el, te Hooge Zwaluwe, kad. G 259 

2. een moestuin, groot 2 roede 21 el, te Hooge Zwaluwe, kad. G 260 

3. een perceel eikeschaarbosch, groot 10 roede 40 el, in het vierendeel van Oosterhout 

te Made en Drimmelen, kad. H 119 

4. een perceel eikeschaarbosch, groot 95 roede 20 el, Westnoordeinde te Made en 

Drimmelen, kad. H 506 

5. een perceel weiland, groot 93 roede 50 el, in de Prinsenpolder te Made en Drimme-

len, kad. I 212 

6. een perceel eikeschaarbosch, groot 1 bunder 15 roede 90 el, gelegen als voor, kad. I 

213 

7. een perceel schaarbosch, groot 66 roede 60 el, gelegen als voor, kad. I 214 

8. een perceel weiland, groot 1 bunder 13 roede 50 el, op Malleland te Made en 

Drimmelen, kad. I 248 

9. een perceel elsebosch, groot 1 bunder 12 roede, op de Worp te Made en Drimmelen, 

kad. I 410 

10. een perceel willegebosch, groot 45 roede 80 el, gelegen als voor, kad. I 429. 

De laatste twee percelen zijn, voorzover uit de kadastrale leggers valt op te maken, in 

1843 gekocht van Catharina van der Westen. 

 

Elisabeth zet na het overlijden van Adriaan het bakkersbedrijf voort. Volgens de 

kadastrale leggers verkoopt zij rond 1851 aan Cornelus Hagers 

- een aantal percelen onder Made en Drimmelen, kad. H 506 en I 212, 213 en 214, 

en verwerft ze in de plaats daarvan  

- een huis en erf, met moestuin, bouwland en hakhout, onder Zwaluwe, groot samen 

10 roede 3 el, kad. resp. G 86, 87, 88 en 89. 

 

Bij het jong overlijden van Hendrik in 1852 en van Sigebertus Thomas in 1857 blijkt dat 

zij bij testament gepasseerd voor notaris Cornelis Johannes van Dijk te d.d. 9.7.1851 en 

10.11.1856 hun moeder Elisabeth van der Westen, broodbakster te Zwaluwe, wonend 

wijk B nr. 17, tot enige universele erfgenaam hebben gesteld.5 Hun nalatenschap bestaat 

uit 1/16 in: 

                                                           
4 RANB, Memories van successie, kantoor Zevenbergen, inv. nr. 31. 
5 RANB, Memories van successie, kantoor Zevenbergen, inv. nr. 41, Reg. IV nr. 1396, memorie 313, en 

inv. nr. 44, memorie 219. 
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1. een arbeidershuisje, schuurtje, tuintje en erf, bestaande uit: 

  een huis en erf, groot 2 roede 10 el, kad. G 86 

  een moestuin, groot 3 roede 74 el, kad. G 87 

  bouwlanden, groot 2 roede 24 el, kad. G 88, en 

  hakhout, groot 1 roede 95 el, kad. G 89, te Hooge Zwaluwe 

2. een huis, tuin en erf, groot 1 roede 53 el, kad. G 259, met 

 een moestuin, groot 2 roede 20 el, kad. G 260, te Hooge Zwaluwe 

3. een perceeltje schaarbos, groot 10 roede 40 el, in het Vierendeel onder Made en 

Drimmelen, kad. H 119. 

4. een perceel weiland, groot 1 bunder 13 roede 50 el, op Mallenland te Made, kad. I 

248 

5. een perceel bos, groot 1 bunder 57 roede 80 el, op de Worp onder Made en 

Drimmelen, kad. I 410 en 429. 

Het genoemde aandeel van 1/16 wijst erop dat de ouderlijke boedel nog onverdeeld is. 

 

Elizabeth maakt haar uiterste wilsbeschikking op d.d. 19.6.1857 voor notaris Cornelis 

Johannis van Dijk te Zwaluwe. Daarbij legateert zij f 500 aan haar dochter Cornelia. 

 

Het lijkt erop dat rond deze tijd de gemeenschappelijke ouderlijke boedel wordt opge-

deeld. Onder Made en Drimmelen wordt 

- een drietal percelen, kad. I 248, 410 en 429 

verkocht, terwijl de overige percelen worden overgeschreven op het aparte nummer ten 

name van Elisabeth van der Westen, broodbakkeresse te Hooge Zwaluwe. 

 

Elisabeth en dochter Cornelia overlijden in 1859, een week na elkaar. Tot de 

nalatenschap van Elizabeth behoren:6 

1. een arbeidershuisje, schuurtje, tuin en erf benevens hakhout, groot samen 10 roede 3 

el, te Hooge Zwaluwe, kad. ongedeeld G 86, 87, 88 en 89 

2. een huis, schuur, moestuin en erf, groot samen 3 roeden 74 el, te Hooge Zwaluwe, 

kad. G 259 en 260 

3. een perceeltje schaareikenbos, groot 10 roede 40 el, onder Made, kad. H 119. 

 

Het genoemde onroerend goed wordt deels rond 1860, deels rond 1869 verkocht, waarbij 

het perceel H 119 onder Made terechtkomt bij zoon Cornelis. 

 

                                                           
6 RANB, Memories van successie, kantoor Zevenbergen, inv. nr. 46, Reg. IV nr. 4697 en 4703. 
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Generatie Xb-5 

 

 ANNA ELIZABETH VAN VELTHOVEN, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 

11.2.1815, dr. van Adrianus van Velthoven en Elizabeth van der Westen, overl. 

Hooge en Lage Zwaluwe 4.3.1885, 

 

 tr. Hooge en Lage Zwaluwe 23.8.1855 

 

 ANTONIE DAMEN, ged. Hooge en Lage Zwaluwe 14.10.1801, zn. van Antonius 

Damen en Joanna Beljaars, weduwnaar van Adriana Nuijten, bouwman, winkelier te 

Zwaluwe, overl. Hooge en Lage Zwaluwe 5.5.1866 

 

 

Wanneer Anna Elisabeth in 1885 overlijdt, heeft zij geen erfgenamen in de directe lijn. 

Ingevolge het testament verleden voor notaris Van Dijk te Zwaluwe op 12.12.1856 is de 

gemeenschappelijke boedel na het eerdere overlijden van haar echtgenoot in 1866 

onverdeeld gebleven. Nu gaan de twee helften van de nalatenschap elk hun eigen weg. 

De gemeenschappelijke boedel omvat: 

- een huis, schuurtje en erf, tuin en boomgaard, te Zwaluwe, groot 9,80 are, kad. C 

1290, 1291 en 1292, geschat op f 1750, en 

- een perceel bouwland in de Oude Moeren, onder Zwaluwe, groot 1,14 ha, kad. F 

144, geschat op f 1285. 

Het batig saldo van Anna Elisabeth's deel, ter waarde van f 1139,65, komt toe aan: 

1. Adrianus van Velthoven, zoon van haar broer Cornelis, voor 1/3 

2. Jacobus Adrianus Dekkers, zoon van haar zuster Goverdina, voor 1/3 

3. Adriaan, Govert, Cornelia Elisabeth, Pieternella en Elisabeth van Velthoven, 

kinderen van haar broer Jan, elk voor 1/5 van 1/3.7 

 

Volgens de kadastrale legger wordt het genoemde onroerend goed rond 1885 verkocht.8 
 

                                                           
7 RANB, Memories van successie, kantoor Zevenbergen, inv. nr. 60, Reg. IV nr. 2/8892, memorie 43. 
8 Kadastrale legger Hooge en Lage Zwaluwe, art. nr. 1362. 


