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Zoals onder Xb al is opgemerkt, zijn de twee broers Adriaan (Xb) en Pieter (Xc) van 

Velthoven getrouwd met de twee zusjes Elizabeth en Hendrika van der Westen. Beide 

zussen compareren op 21.5.1823, geassisteerd met hun respectievelijke echtgenoten, 

voor notaris Adriaan Romme te Terheijden, wanneer zij met hun vader en de overige 6 

kinderen de nalatenschap van hun moeder Maria Damen verdelen. Hendrica krijgt het 3e 

lot, bestaande uit 

- een parceel weijland en schaarbosch, groot omtrent 3 morgen oude of 2 bunder 54 

roede 79 el Nederlandse maat, genaamd het Zandland in Drimmelen, grenzend aan 

  oost den wegh (+1) 

  zuid de Wit 

  west Adriaan Wijnen 

  noord kinderen Schram, 

met een geschatte waarde van f 1200.1 

 

Wanneer twee jaar later ook de andere Maria Damen, de moeder van Pieter en Adriaan, 

overlijdt, bestaat het onroerend goed uit 

- een huis, schuurtje en tuingrond, te Hooge Zwaluwe, nr. 142, grenzend aan (+2) 

  oost erve van Adriaan Bijvoet 

  zuid de agterstraat 

  west het slob 

  noord de keiweg.2 

Adriaan en Pieter komen op 25.7.1825 tot een onderhandse verdeling van de erfenis, 

waarbij het zojuist genoemde huis onder Hooge Zwaluwe naar Pieter gaat. 

 

Blijkbaar als tegenprestatie verkopen Pieter van Velthoven, meester verwer te Hooge 

Zwaluwe, en Hendrica van der Westen, zijn huisvrouw, op 6.9.1825 

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

landse maat, in Drimmelen, grenzend aan (-1) 

  oost de weg 

  zuid de Wit 

  west Adriaan Wijne 

  noord de kinderen van Schram, 

dat afkomstig was uit de nalatenschap van Hendrica's moeder, voor f 550 aan hun 

broer/zwager Adriaan van Velthoven. Gegeven de eerder geschatte waarde van f 1200 

gaat het waarschijnlijk om een vriendenprijs, waarmee de aandelen van beide paren in de 

twee erfenissen worden geëgaliseerd.3 

 

Het onroerend goed bezit van Pieter en Hendrica in 1832 vinden we in de kadastrale 

legger4 omschreven als 

- kad. G 177, huis en erve, groot 1 roede 88 el (2a) 

- kad. G 177a, huis en erve, groot 49 el (2b) 

- kad. G 178, moestuin, groot 6 roede 30 el, (2c) 

te Hooge Zwaluwe. 

 

Op 21.4.1834 verkoopt Pieter voor f 35 aan Andries Oomens 

                                                           
1 Notarieel archief Terheijden, inv. nr. 135. 
2 RANB, Memories van successie, kantoor Zevenbergen, inv. nr. 7, memorie 193. 
3 RANB, Archief hypotheekbewaarder Breda, inv. nr. 46, register van formaliteiten dl. 30, art. nr. 17. 
4 Kadastrale legger Hooge en Lage Zwaluwe, art. nr. 492. 
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- 140 el tuingrond ter lengte langs de Keistraat te Zwaluwe, 10 el ter breedte, 14 el in 

de richting naar de onderstraat, grenzend aan (-2c.1) 

  oost Hr Adriaan Bijvoet 

  zuid en west Pieter van Velthoven 

  noord den dijk 

hem aangekomen uit de erfenis van zijn ouders.5 Het gaat hier om kad. G 706, groot 1 

roede 40 el, een deel van G 178; de rest van G 178, groot 4 roede 90 el, wordt 

omgenummerd in G 705. 

 

Op 30.10.1834 leent Pieter van Jan de Lint, apotheker te Breda, een bedrag van f 150. 

Enkele weken volgt inschrijving in het hypotheekregister van het onderpand, te weten 

- een huis, schuurtje en tuingrond te Hooge Zwaluwe, nr. 142, grenzend aan (2) 

  oost erve van Adriaan Bijvoet 

  zuid agterstraat 

  west het slob 

  noord de Keiweg.6 

 

Op 21.10.1835 transporteert Pieter van Velthoven, verwer te Hooge Zwaluwe, voor 100 

gld aan Govert Heijnen 

- een gering arbeidershuijsje met een klein schuurtje en erfje aan de Onderstraat te 

Hooge Zwaluwe, het erfje groot 5 el 4 palm, (-2b) 

dat afkomstig is uit de nalatenschap van zijn ouders. De koopsom bedraagt f 100.7 

 

En op 15.1.1836 verkoopt Pieter aan Andries Oomens voor f 35 nog eens 

- 126 el tuingrond te Hooge Zwaluwe, 9 el in de lengte langs de schuur van de koper, 

14 el in de breedte in de richting naar de onderstraat, grenzend aan (-2c.2) 

  oost Adriaan Bijvoet 

  zuid onderstraat 

  west de verkoper 

  noord de koper, 

eveneens afkomstig uit de erfenis van zijn ouders.8 De kadastrale legger maakt duidelijk 

dat Pieter en Andries Oomens bij deze gelegenheid het oorspronkelijke perceel G 178 

opnieuw verkavelen, nu in drie stukken, te weten 

- G 722 van 4 roede 13 el, grotendeels het voormalige G 705 van Pieter, 

- G 724 van 97 el, afkomstig uit het voormalige G 706 van Andries Oomens, en 

- G 723 van 1 roede 20 el, deels afgesplitst uit G 705 en deels uit G 706. 

Doordat Andries Oomens nog een stukje grond bijkoopt van Pieter, krijgt hij naast G 

724 ook G 723 in bezit; Pieter behoudt het perceel G 722. (2c.3) 

 

Uit de memorie van successie9 blijkt dat Hendrika van der Westen in 1855 ab intestato is 

overleden en als onroerend goed heeft nagelaten een huis, tuin en erf, groot 6 roede 1 el, 

bestaande uit: 

- een huis en erf, groot 1 roede 88 el, kad. G 177 (2a) 

- een tuin, groot 4 roede 13 el, kad. G 722, (2c.3) 

                                                           
5 RANB, Archief hypotheekbewaarder Breda, inv. nr. 120, register van formaliteiten dl. 104, art. nr. 61. 
6 RANB, Archief hypotheekbewaarder Breda, inv. nr. 283, register van hypotheken dl. 105, akte 153, 

inschrijving 24.11.1834. 
7 RANB, Archief hypotheekbewaarder Breda, inv. nr. 143, register van formaliteiten dl. 127, art. nr. 46. 
8 RANB, Archief hypotheekbewaarder Breda, inv. nr. 145, register van formaliteiten dl. 129, art. nr. 74. 
9 RANB, Memories van successie, kantoor Zevenbergen, inv. nr. 43, Reg. IV nr. 2657, memorie 148. 
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te Hooge Zwaluwe. 

 

Als Pieter enige jaren later in 1859 overlijdt, wordt vastgesteld dat hij naast onroerend 

goed kinderen nalaat, en dat de nalatenschap vrij is van opgave.10 Het onroerend goed uit 

de nalatenschap komt vervolgens rond deze tijd terecht bij zoon Segebertus (zie XIf). 

 

Zoon Thomas van Veldhoven, ongehuwd, broodbakkersknecht, wonend te Waalwijk, 

overlijdt in 1859, op zijn 34e verjaardag "tengevolge eener verongelukking in het water 

de Wetering te Oudheusden". Zijn nalatenschap omvat geen vaste goederen.11 

 
 

                                                           
10 RANB, Memories van successie, Alfabetische tafel van overledenen en schenkers, kantoor 

Zevenbergen, inv. nr. 346, Reg. IV nr. 4699. 
11 RANB, Memories van successie, kantoor Waalwijk, inv. nr. 58, memorie 6. 


