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Cornelis wordt als loteling van de lichting 1831 van Hooge en Lage Zwaluwe met nr. 14 

op 30.3.1831 ingedeeld als milicien bij de 7e Afdeling Infanterie. Op 5.12.1833 gaat hij 

over naar de 13e Afdeling Infanterie. Bij gelegenheid van de Belgische Opstand dient hij 

in 1831 en 1832 te Grave, in 1833 te 's-Hertogenbosch, en in 1834 te Maastricht. Op 

5.4.1832 krijgt hij het metalen kruis uitgereikt. Hij verlaat de dienst met paspoort op 

15.9.1839. Zijn signalement luidt: lengte 162,0 cm, ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, 

blauwe ogen, gewone neus en mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen, geen 

merkbare tekenen.1 

 

Volgens de kadastrale legger2 koopt Cornelis van Veldhoven, verwer op den Hoek, rond 

1857 van Josephus van der Made 

- een huis en erf, groot 1 roede 70 el, in de Elderspolder onder Zevenbergen, kad. 

F 182. 

 

Na de dood van Cornelis is zoon Adriaan de enige erfgenaam. Het nagelaten onroerend 

goed wordt gevormd door:3 

- een huis en erf, groot 1 roede 70 ellen, staande en gelegen aan den Hoek onder 

Zevenbergen, kad. F 182. 

 

Adriana Prinse hertrouwt met Arnoldus Beljaars in gemeenschap van winst en verlies, 

volgens de huwelijksvoorwaarden opgemaakt op 28.7.1864 voor notaris Daamen te 

Tilburg. Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen voortgekomen, zodat zoon Adriaan 

na het overlijden van Adriana Prinse de enige erfgenaam is. Haar nalatenschap bestaat 

uit een privé gedeelte, met name wat bouwland onder Made, te weten: 

- kad. F 138, groot 96.80 are 

- kad. H 526, groot 76.60 are 

- kad. J 667 groot 1.40.90 hectare 

en de helft van de gemeenschap van winst en verlies met Arnoldus Beljaars, die onder 

andere bestaat uit een reeks huizen onder Zwaluwe, te weten: 

- kad. C 424 en 425, huis, erf en tuin, groot 4.37 are 

- kad. C 1329, huis, schuur en erf, groot 1.52 are 

- kad. C 1357,  huis en erf, groot 2 are 

- kad. C 1380, huis en erf, groot 1.10 are 

- kad. C 1738, huis en erf, groot 1.81 are 

- kad. C 1783 en 1784, het recht van erfpacht en de opstaande gebouwen, groot 1.45 

are 

en een aantal aandelen in Russische spoorwegmaatschappijen. Het zuiver saldo van de 

nalatenschap wordt becijferd op f 6587,10.4 
 

                                                           
1 NA, Stamboeken onderofficieren en minderen, 3e Regiment Infanterie, inv. nr. 109, stamboeknummer 

21736. 
2 Regionaal archief West-Brabant, Kadastrale legger Zevenbergen, serie 1, art. nr. 1665. 
3 RANB, Memories van successie, kantoor Zevenbergen, inv. nr. 46, Reg. IV nr. 5190. 
4 RANB, Memories van successie, kantoor Zevenbergen, inv. nr. 62, Reg. IV nr. 3/209. 


