Opzet van het repertorium
In dit repertorium worden personen en families beschreven die in de periode augustus 1585 tot februari 1786
voor kortere of langere tijd verbleven in en rondom de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek. In het genoemde
tijdvak behoorden deze forten tot de Republiek der Verenigde Nederlanden, met uitzondering van een deel van
het jaar 1747 en het gehele jaar 1748, toen zij door Franse troepen waren bezet.
In bestuurlijk en militair opzicht waren Lillo en Liefkenshoek (en de bijbehorende steunforten Blauwgaren,
Frederik Hendrik en Kruisschans) innig met elkaar verbonden. De bewoningsgeschiedenis van het ene fort is niet
los te zien van die van het andere. Vele personen, zowel militairen als burgers, waren in de genoemde periode
zowel in het ene als in het andere fort actief. Zo berustte de verantwoordelijkheid voor de militaire gang van
zaken in beide forten primair bij de commandeur van Lillo, met name in de 18de eeuw (binnnen de kaders die
werden gesteld door de bestuurlijke autoriteiten van de Republiek als geheel en van het gewest Zeeland in het
bijzonder), fungeerde het college van gedelegeerde rechters te Lillo ook als een burgerlijke en gerechtelijke
autoriteit ten behoeve van Liefkenshoek, was er in beide forten één geweldige provoost actief, evenals een
auditeur-militair en een gerechtsbode, waren de veerlieden en de vrijschippers welhaast per definitie bij beide
forten betrokken, bediende de vroedvrouw van Lillo lange tijd ook Liefkenshoek, was er aanvankelijk voor beide
fortkerken slechts één predikant werkzaam en traden deze, toen er voor de forten aparte predikanten werden
aangesteld, over en weer regelmatig als vervangers op. Menige familie in en rondom het ene fort was in
genealogisch opzicht verwant met een of meer families in en rondom het andere fort. Ook in dit opzicht
bestonden er tussen de linker- en de rechteroever van de Schelde bij Antwerpen dwarsverbindingen. Leden van
een zelfde familie woonden zowel in en rondom Lillo als in en rondom Liefkensoek. Dat gold bijvoorbeeld in de
onderzochte periode voor de families Van Boven, Dronkers, Van den Ende, Kiemans, Kille, Van Oosdorp en
Pipping.
Het functioneren van de forten Lillo en Liefkenshoek als sociale systemen kan niet goed begrepen worden indien
de blik beperkt zou blijven tot de bewoners van de forten zelf. Er bestonden intensieve contacten met de
bevolking in de directe omgeving van de forten. Dat gold wel heel in het bijzonder voor dat deel van de
omgeving dat tot de jurisdictie van de forten behoorde en dat derhalve, evenals de forten zelf, in de door ons
onderzochte periode deel uitmaakte van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Maar ook de bewoners
rondom de forten die buiten deze jurisdictie bleven kwamen met de forten in aanraking, bijvoorbeeld wanneer zij
er naar kerk gingen, boodschappen deden, hun kinderen naar school stuurden, fungeerden als leverancier van
voedsel en stro, als ambachtsman betrokken waren bij onderhoudswerkzaamheden, de forten betraden als
kandidaten op een huwelijksmarkt, in een geschil verwikkeld raakten met burgers of militairen van binnen de
forten, schuilden in de forten in tijden van oorlog(sdreiging), de herbergen in de forten bezochten, gebruik
maakten van militairen bij het binnenhalen van de oogst op de velden rondom de forten, rooms-katholieke
burgers en militairen vanuit de forten toegang verleenden tot de parochie-gemeenschappen in de omgeving en de
daarmee verbonden armenzorg. De forten mochten dan qua militaire constructie relatief gesloten militaire
bouwwerken zijn, in sociologisch en economisch opzicht hadden zij het karakter van open sociale systemen; zij
functioneerden niet in een sociaal vacuüm. De bewoningsgeschiedenis van de forten kan kortom niet worden
losgezien van die van hun omgeving. Het omgekeerde is evenzeer het geval. De bevolking rondom de forten
werd bijvoorbeeld indringend met de aanwezigheid van deze vestingwerken geconfronteerd indien de leiding
van de forten besloot om het inundatiewapen te hanteren. Het onder water zetten van de polders rondom de
forten had voor de bewoners aldaar ingrijpende gevolgen. Landerijen werden overspoeld met zout water vanuit
de Schelde en waren gedurende enkele jaren onbruikbaar voor de landbouw. Velen die direct of indirect van de
landbouw afhankelijk waren verloren hun inkomsten. Boeren konden zich er niet voor verzekeren en
rampenfondsen waren er nog niet. Menige landbouwer die met inundaties te maken kreeg werd in economisch
opzicht geruïneerd. Knechten verloren hun baan. Inundaties gingen onvermijdelijk gepaard met een gedwongen,
soms definitieve verhuizing, met name richting Staats-Vlaanderen en West-Brabant.
Bij het traceren van de bevolking rondom de forten is op de linkeroever van de Schelde (ook wel aangeduid als
de Vlaamse zijde) gespeurd naar personen in de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse die op de ene of
andere manier met het fort Liefkenshoek in verbinding stonden. Deze polders werden in 1614 herbedijkt, nadat
ze in 1584 in het kader van de Tachtigjarige Oorlog waren geïnundeerd, waardoor bewoning gedurende 31 jaar
onmogelijk was. Tot de bevolking rondom Liefkenshoek werden in ons onderzoek ook de bewoners gerekend
van de Luyspolder en het poldertje het Peerdeschor; beide polders overstroomden tijdens de “hoge vloed” van 3
maart 1715 en bleven gedurende de rest van de 18de eeuw drijven. 1 Aanvankelijk is overwogen om in het
onderhavige repertorium de vanaf 1672 bewaard gebleven parochie-registers van Doel te incorporeren. Daarvan
is afgezien toen werd vastgesteld dat deze registers langs digitale weg toegankelijk zijn gemaakt (waardoor het
betrekkelijk eenvoudig is om koppelingen te maken met ons repertorium) en toen steekproeven uitwezen dat er
relatief veel personen en families in het repertorium zouden worden opgenomen waarvan de link met
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Liefkenshoek volstrekt onduidelijk was of mogelijk zelfs geheel ontbrak; daardoor zou de omvang van het
repertorium onnodig worden belast. Wel werd besloten om de door Gaston Roggeman gecompileerde en
geïndexeerde “staten van goed” van de ambachtsheerlijkheid van Doel en Kieldrecht integraal in het repertorium
te integreren. Deze staten (die bewaard zijn gebleven voor de periode 1622-1796) werden na het overlijden van
inwoners van deze ambachtsheerlijkheid opgemaakt en bevatten tal van gegevens over bezittingen, beroepen en
familie-betrekkingen van overledenen. Er is naar gestreefd om in het repertorium in elk geval de personen op te
nemen die in de onderzochte periode woonden binnen de jurisdictie van het fort Liefkenshoek zoals die in 1664
bij het Traktaat van Limietscheidingen is gedefinieerd. Deze personen zijn tot 12 februari 1786 als inwoners van
het gewest Zeeland te beschouwen.
Wat de directe omgeving van het fort Lillo betreft was het oog gericht op de bewoners van de polder van Lillo,
met een bijzondere aandacht voor personen die onder de jurisdictie van het fort ressorteerden. Deze polder was
in de periode 1584-1651 als gevolg van inundatie onbewoonbaar, met uitzondering van de forten Lillo en
Kruisschans en een deel van het relatief hooggelegen oorspronkelijke dorp Lillo dat na de aanleg van het fort
Lillo is betiteld als Oud-Lillo. Pas vanaf 1651 werd er in de polder van Lillo weer landbouw bedreven en was er
daardoor sprake van reguliere bewoning. De door ons onderzochte bewoningsgeschiedenis van de omgeving van
het fort Lillo bestrijkt dus een kortere periode dan die van de omgeving van het fort Liefkenshoek.
Gegevens over opgespoorde personen (militairen en burgers) die werkzaam waren in de steunforten Blauwgaren,
Kruisschans en Frederik Hendrik (dat gesitueerd was in de polder van Berendrecht) zijn in het onderhavige
repertorium verwerkt, al lieten de nog beschikbare bronnen slechts een partiële reconstructie van hun
bewoningsgeschiedenis toe. Incidenteel werden ook gegevens verwerkt betreffende de bemanning van het fort
Hoogerwerf (ook wel omschreven als het fort St. Martijn), omdat gedurende een bepaalde periode in de 17de
eeuw (vanaf de verovering ervan op de Spanjaarden in 1632 tot ca. 1678) dit fort mede werd aangestuurd vanuit
het fort Lillo en er, onder meer middels personele unies, intensieve dwarsverbindingen tussen beide forten
bestonden, vooral omdat met enige regelmaat uitwisselingen van militairen over en weer plaatsvonden. 2
Zowel in het fort Lillo, maar vooral in en rondom het gehucht Oud-Lillo (dat tot de jurisdictie van het fort
behoorde) woonden vele rooms-katholieken. Daarom is besloten de volledige parochie-registers van Lillo
betreffende de periode 1674-1796 in het repertorium te verwerken. 3 Toen deze beslissing werd genomen waren
overigens deze registers (anders dan die van Doel) nog niet langs digitale weg toegankelijk, hetgeen inmiddels
wel het geval is.
Bij de samenstelling van dit repertorium werd beoogd om de bevolking in en rondom de forten Lillo en
Liefkenshoek in de onderzochte periode zo volledig mogelijk te reconstrueren. Het ging daarbij zowel om de
min of meer vaste bewoners als om personen die slechts gedurende een beperkte tijd daar verbleven. Van veel
bewoners bleek hun verblijfsduur in de Scheldeforten onbekend. Het was daardoor onmogelijk om het
repertorium te beperken tot families en personen die er gedurende een vooraf bepaalde periode (bijvoorbeeld
meer dan een jaar) verbleven. Een dergelijk selectie-critrium bleek niet hanteerbaar. Er is daarom gekozen voor
de breedst denkbare definitie van bewoner: iedere persoon die op de een of andere wijze binnen het afgebakende
territoir (dus in of rondom de onderzochte Scheldeforten) en binnen de afgebakende periode van vrijwel
tweehonderd jaar kon worden getraceerd. Het gaat dus om bewoners met inbegrip van tijdelijk betrokkenen die
elders hun vaste woon- of verblijfplaats hadden.
Het bleek, spijtig genoeg, onuitvoerbaar om een compleet overzicht samen te stellen van de “gewone” soldaten
die in de Scheldeforten verbleven. Gegevens daarover waren slechts in beperkte mate beschikbaar of in
onvoldoende mate toegankelijk gelet op de tijd die voor het onderhavige onderzoek beschikbaar was. 4 Alle
gegevens over soldaten (die in de 17de eeuw ook wel worden omschreven als “het voetvolk”) die aanwezig
bleken in het bronnenmateriaal dat wel beschikbaar en analyseerbaar was, zijn evenwel in het repertorium
verwerkt. Het betreft dan veelal gegevens over soldaten die in een van de forten huwden, daar met hun gezinnen
woonden, daar overleden of die in aanraking kwamen met gerechtelijke militaire of burgerlijke autoriteiten of, in
een enkel geval, met de scherprechter. Leidinggevende militairen konden eenvoudiger worden getraceerd, al kan
volledigheid door het ontbreken van de benodigde bronnen evenmin worden gepretendeerd. In het overzicht van
de familienamen die in dit repertorium voorkomen zijn de families waarin een of meer militairen zijn getraceerd
(met een sterretje achter de naam) gemarkeerd. Wie specifiek of uitsluitend in de militaire
bewoningsgeschiedenis van de Scheldeforten is geïnteresseerd kan op deze wijze zijn weg in het repertorium
vinden.
Er is naar gestreefd om over de personen die in aanmerking kwamen voor opname in het repertorium de
volgende bijzonderheden te achterhalen:
• Voornaam (voornamen) en familienaam (achternaam)
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Genealogische herkomst (hun ouders en indien dit mogelijk bleek, gegevens over hun verdere
afstamming)
• Herkomst in sociaal opzicht (d.w.z. qua sociaal-economische kenmerken van hun ouders)
• Geografische herkomst
• De data en plaatsen van hun geboorte (veelal van hun doop), hun overlijden (veelal van hun begrafenis)
en hun huwelijk(en)
• Kerkelijke gezindte
• Beroep(en)
• Woonlocatie(s) en eventuele migraties
• Maatschappelijke functies, bijvoorbeeld in kerkelijk verband
• Bezittingen (met name van huizen en land)
• Betrokkenheid bij gerechtelijke kwesties
• Betrokkenheid bij bijzondere gebeurtenissen in en rondom de forten Lillo en Liefkenshoek (en hun
steunforten)
• Testamentaire bepalingen
• Boedelbeschrijvingen na overlijden
• Data van huwen en genealogische gegevens over de huwelijkspartners
• Genealogische gegevens over hun nageslacht, voor zover dit in of rondom de onderzochte forten
verbleef in de afgebakende onderzoeksperiode. 5
Door deze kenmerken bijeen te brengen heeft het repertorium een prosopografisch karakter. 6 Het beweegt zich
op de grensvlakken tussen de genealogie, de demografie, de sociologie en de geschiedwetenschap. Gepoogd is
om het leven en de levensomstandigheden van een bepaalde populatie in een bepaalde historische periode in
kaart te brengen met een nadrukkelijke focus op het micro-niveau; de mensen die de onderzochte
bewoningsgeschiedenis hebben belichaamd worden zo concreet mogelijk in beeld gebracht. Anders dan in
prosopografisch onderzoek gebruikelijk is wordt de aandacht niet exclusief gericht op een bepaalde
maatschappelijke bovenlaag (c.q. op de sociale kenmerken van een elite in een bepaald gebied of tijdvak), maar
op in beginsel alle bewoners die in de onderzochte periode binnen het territoriaal afgebakende gebied woonden
of verbleven, dus ook op “gewone” mensen waaronder velen die voor het functioneren van de onderzochte forten
niet van een zodanig belang waren dat ze er een betekenisvol stempel op hebben gedrukt. Op het belang daarvan
uit een oogpunt van een sociaal-wetenschappelijke reconstructie van het verleden is onder meer door Frijhoff
gewezen: “Was de genealogie in het verleden begrijpelijkerwijze vaak gericht op verheerlijking en legitimatie
van aanzienlijke families, of op onderzoek naar de wording van aanzienlijkheid, de sociale wetenschappen
interesseren zich minstens in gelijke mate voor het overgrote deel van de natie dat niet op enig maatschappelijk
aanzien kan bogen.” 7
De in dit repertorium gepresenteerde gegevens over personen en families hebben het karakter van compacte
biografische schetsen. Feiten worden met het oog op de omvang van het onderzoeksverslag zo beknopt mogelijk
weergegeven. Voorzover de gegevens betrekking hebben op de afstamming van personen hebben de biografieën
veelal het karakter van fragment-genealogieën.
Het bleek lang niet altijd mogelijk om voor elke afzonderlijke persoon die in of in de directe omgeving van de
onderzochte forten was gesignaleerd alle beoogde gegevens te verzamelen. Menigmaal liet het nog beschikbare
bronnenmateriaal ons in de steek. Soms bleek over een enkeling niet meer bekend dan één schamel feit,
bijvoorbeeld de datum van zijn of haar begrafenis. Ook dan is de betrokkene in het overzicht van bewoners
opgenomen. Hierdoor zijn er in het repertorium onvermijdelijk grote verschillen ontstaan; van sommige
personen en families kunnen (gelet op de geselecteerde variabelen) vrijwel complete overzichten worden
verstrekt, van andere weten we maar heel weinig. Door het gemis aan primaire DTB-bronnen (dit zijn bronnen
betreffende het dopen, trouwen en begraven van personen) was het in menig geval ook buitengewoon lastig om
de opgespoorde personen in genealogisch opzicht te verbinden.
•

In de door ons onderzochte periode bestond er nog geen bevolkingsregister of een burgerlijke stand zoals wij die
nu kennen. Het registreren van geboortes, huwelijken en overlijdens werd een taak geacht van de kerken. 8
Pastoors in de rooms-katholieke kerk waren sinds 1563 (krachtens een besluit tijdens het Concilie van Trente)
verplicht om dit te doen. Toen korte tijd later in de Noordelijke Nederlanden gereformeerde kerken ontstonden
namen deze dit registratie-systeem over en voegden er lidmatenregisters aan toe. Er bestonden geen uniforme
regels over de wijze waarop dopen, huwelijken en overlijdens dienden te worden ingeboekt. Ook in de forten
Lillo en Liefkenshoek was het registeren van mutaties in het bewonersbestand primair een taak van de kerken
aldaar. Aangezien de DTB-bronnen van hun fortkerken slechts gedeeltelijk bewaard zijn gebleven is een
reconstrcutie van de bewoningsgeschiedenis van Lillo en Liefkenshoek verre van eenvoudig en zo goed als
onmogelijk indien geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van secundaire (genealogische) bronnen.
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Bij het ordenen van gegevens over opgespoorde personen, met name bij de indeling van personen in familiegroepen, speelde menigmaal parten dat de familienaam van een zelfde persoon op uiteenlopende manieren is
genoteerd. Pas vanaf de 19de eeuw kregen familienamen een stabiel karakter; veranderingen daarin kwamen
vanaf de invoering van de burgerlijke stand alleen nog bij hoge uitzondering voor, veelal als gevolg van
schrijffouten van ambtenaren. In de 17de en 18de eeuw speelde bij het noteren van iemands achternaam de wijze
waarop deze naam werd uitgesproken een belangrijke rol, met name bij doop- en huwelijksinschrijvingen.
Afhankelijk van de helderheid waarmee een naam werd uitgesproken en de wijze waarop een naam werd
verstaan konden kinderen uit één gezin met verschillende familienamen worden ingeboekt. Als iemand
bijvoorbeeld d’ Ameau heette, dan kwamen we hem ook tegen als Dameau of als Hameau. Een familie D’ Oude
kwamen we ook tegen als Doude. Aan het einde van de 17de eeuw werd Cornelis van den Houwe ook genoteerd
als Van den Ouwe en Van den Oude. In diezelfde periode werden de kinderen van Nicolaes Wijlaerts in LilloKruisweg soms gedoopt met als familienaam Wellaert. Gedurende de 18de eeuw werd de familie Hubing
(Huibing) in Lillo ook aangetroffen onder de naam Ubing (Ubbing). Nazaten uit het schippersgeslacht Paulier
werden regelmatig ook omschreven als Poulier en Pollier. Personen die werden getraceerd met de achternamen
Berou, Berau, Berauw, Barou, Bar(r)au, Brauw, Brau, Brou en Brouw bleken tot dezelfde familie te behoren,
met als extra complicatie dat deze familie oorspronkelijk niet zo heette, maar geleidelijk aan, in de eerste helft
van de 17de eeuw, zo werd genoemd; in 1635 werd Nicolaas van Dries in Lillo omschreven als alias Barrau. 9
Personen met de namen Paradaens, Perredans en Perdaans bleken tot een zelfde familiegroep te behoren. Met
behulp van de fonetiek kon begrepen worden waarom de oorspronkelijke familienaam Prager (die verwees naar
iemand die zich vanuit Praag in of romdom het fort Lillo had gevestigd) veranderde in Brager.
Spelden in hooibergen ontstonden menigmaal indien een familienaam na een generatie-wisseling versprong; dat
gebeurde nogal eens indien een achternaam het karakter had van een patroniem. Als iemand bijvoorbeeld
aanvankelijk was genoteerd als Jansen en er werd in zijn gezin een zoon Pieter geboren (die als Pieter Jansen
werd ingeboekt) dan bestond de kans dat de familienaam in de volgende generatie evolueerde tot Pietersen en in
de daarop volgende generatie weer tot Jansen. Als gevolg van een dergelijke verschuiving veranderde gedurende
de 17de en 18de eeuw in de polder van Doel de familienaam Antheunissen (Teunisse) in Adriaensen (Arissen) en
later in Passchierse. Een dergelijke transformatie voltrok zich ook in de familie van Jan Jansen Jacobs; deze
familie bleek zowel onder de namen Jansen als Jacobs geboekstaafd te zijn. Zoon Simon van het echtpaar
Mattheus Symonsen en Martijnken Swijgers (geboren in of omstreeks 1661) ging verder door het leven als
Simon Matheussen. De kinderen van Ary Jacobsen van der Gijsen bleken te traceren onder de familienaam
Jacobse en incidenteel ook als Arisse; in deze familie fungeerde dus zowel de voornaam van de vader als die van
de grootvader (van vaderszijde) als achternaam.
Een vergelijkbare complicatie ontstond indien personen soms werden vermeld met een oorspronkelijke
familienaam en soms louter met het patroniem van hun vader. Zo kon, na enig gepuzzle, worden vastgesteld dat
de schipper Leendert Gerritse identiek was met Leendert Gerritse Stoop en dat Maria Geense dezelfde was als
Maria Geene Foppen. Andersoortige transformaties van achternamen zorgden ook voor complicaties bij het
samenstellen van het repertorium, bijvoorbeeld indien het patronymische karakter van een achternaam in een
toponymische richting evolueerde. Zo veranderde in de loop van de 17de eeuw de familienaam Gabriels in Van
den Doel (waar de familie Gabriels vandaan kwam).
Namen waarmee men, vooral vanwege hun onbekendheid ter plaatse, niet goed raad wist, bleken soms onder
uiteenlopende noemers terug te vinden. In en rondom de onderzochte forten kwam het geregeld voor dat
personen, vooral militairen, verbleven met namen die in de directe omgeving volstrekt onbekend waren.
Dergelijke namen werden dan nogal eens op uiteenlopende manieren verbasterd. Zo wist men in Lillo en
Liefkenshoek niet goed raad met de namen Surij, Surrij, Sury, Suerij, Seury, Sou(b)rij en Sueringh; ze werden
gebruikt voor een zelfde familie. De familienaam Boubly werd ook geschreven als Bobbeli en Bobbli. Soms was
een naam klaarblijkelijk dermate ongebruikelijk dat deze op een curieuze manier kon evolueren. Zo kwamen we
de naam Leezel ook tegen onder de noemer Sezel. Zo ook werd de naam van een soldaat in de compagnie van
Nicolaes Ockers te Liefkenshoek in 1667 genoteerd als Jan van Corshem en als Jan van Coechen, terwijl het
stellig om dezelfde persoon ging. 10 Dat gold ook voor Theodorus Hoefkint, die bij de doop van zijn dochter
Anna Elisabeth (op 3 april 1735 in Lillo-Kruisweg) werd genoteerd als Theodorus Hoekhimps. Zijn echtgenote
werd bij haar huwelijk ingeboekt als Wijnkelders en bij de doop van haar reeds gememoreerde dochter als
Veinhiller. Vermoedelijk was Theodorus een militair die bij de pastoor van Lillo-Kruisweg volstrekt onbekend
was. Kinderen van een zelfde militair zijn soms onder verschillende namen genoteerd. Een sergeant te Lillo liet
(in 1740) zijn ene dochter dopen met als achternaam Schattelion, terwijl zijn andere dochter (een jaar later) in het
begraafboek van de parochiekerk van Lillo-Kruisweg werd genoteerd als Sattelion. De omstreeks 1695 in
Liefkenshoek werkzame vroedvrouw kwamen we tegen onder drie verschillende achternamen: l’ Herbergten,
Hijbergen en Van Zevenberg. Alleen haar voornaam bleef stabiel: Janneke. In de tweede helft van de 18de eeuw
worstelde men in en rondom Oud-Lillo met de familienaam IJsackers. Veelvuldig werden personen met deze
naam omschreven als Eijseggers. 11
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Aannemelijk is dat uitheemse namen in de geraadpleegde bronnen veelvuldig foutief zijn opgetekend. Soms was
zo’n fout zo evident dat deze in ons repertorium niet werd gekopieerd maar werd hersteld. Zo is de echtgenote
van de militair Joannes Georgius Inniger in het parochieregister van Lillo-Kruisweg genoteerd als Cecilia
Ruferdy, terwijl uit een andere bron bekend was dat ze is geboren als Cecilia Raverdy. Maar het kwam ook voor
dat onduidelijk was op welke wijze een vermoedelijk foutief begrepen naam zou kunnen worden gerepareerd. In
die gevallen is er consequent voor gekozen om de desbetreffende naam te verwerken zoals deze in de
onderzochte primaire bron is aangetroffen. Zo worden in het repertorium vreemd klinkende namen aangetroffen
zoals Bouiaque, Erliolzer, Faspintersen, Geremeus, Mudescherm, Mussill, Van der Partereye, Pasi, Peruquiers,
Scrijder, Sergeijsels, Sneijtthever, Spilael, Teulboeij, Tre, Truijts, Viellefon, Waseyse, Wecheffrindt en
dergelijke. Vermoedelijk verwijzen deze namen veelal naar militairen en incidenteel naar rondtrekkende
boerenknechten die ter plaatse volstrekt onbekend waren.
Lastig naspeurbaar en plaatsbaar bleken ook personen te zijn die zowel een oorspronkelijke familienaam voerden
als een alias-naam. Een voorbeeld is het militaire geslacht Alvarez, dat veelal viel terug te vinden onder de naam
Hoemaker. En jonkheer Charles Peeters, luitenant te Liefkenshoek, bleek vooral genoteerd te zijn met als
achternaam Cats. Een vergelijkbare complicatie bij de ordening van familienamen deed zich voor indien een
naam op een zodanige wijze werd uitgesproken dat geleidelijk aan een nieuwe achternaam ontstond. Zo werden
leden van de familie Romeyn, kennelijk conform de manier waarop deze naam in het gangbare lokale dialect
werd uitgesproken, regelmatig ook genoteerd als Rommens.
Het bleek soms lastig om familienamen die werden aangetroffen met de toevoeging van een toponiem in te
delen. Als iemand bijvoorbeeld genoteerd was als Jacob Pieters van Antwerpen dan kon de toevoeging
Antwerpen louter verwijzen naar zijn plaats van herkomst en niet het karakter hebben van een familienaam. In
dit soort gevallen is ad hoc beslist of de betrokkene met een patronymische dan wel een toponymische
achternaam werd ingeboekt, rekening houdend met de manier waarop personen met een vergelijkbare naam in de
onderzochte documenten waren omschreven en met bijzonderheden over de herkomst van de betrokkene. Als
Jacob Pieters van Antwerpen bij zijn huwelijk zou zijn omschreven als een jonge man van Doel, dan zou hij in
het repertorium onder de naam Van Antwerpen zijn verwerkt.
Min of meer subtiele veranderingen in de schrijfwijze van namen kwamen veelvuldig voor. Zo veranderde de
familienaam Dronckaert geleidelijk aan in Dronckert en Dron(c)kers. Een dergelijke evolutie troffen we ook aan
in geval van namen met de beginletters “sw”; die werden in de 18de eeuw meer en meer veranderd in “zw”.
Incidenteel manifesteerde zich het verschijnsel latinisering van familienamen ook in en rondom de
Scheldeforten. Zo bleek de predikant Herman Mevius een zoon van de schoolmeester Herman Meeus(sen), de
predikant Jacob de Coninck werd ook wel Jacob Regius genoemd en de schoolmeester Jan Camerlinck
ondertekende brieven als Jan Camerarius.
Op elkaar gelijkende familienamen zijn in het repertorium in één rubriek samengebracht (zie bijvoorbeeld de
families met de namen Couwelier, Kouweleers en Cauwelaers). In die gevallen behoeft van familieverwantschap
geen sprake te zijn.
Bij het ordenen van de verzamelde gegevens is er na enige aarzeling voor gekozen om voor familienamen met de
beginletters C en K afzonderlijke rubrieken in het repertorium op te nemen. Het kwam in de 17de en 18de eeuw
vaak voor dat namen zowel met de ene als de andere beginletter werden genoteerd. Deze gewoonte troffen wij
ook in en in de omgeving van de Scheldeforten aan. Toch waren er namen die consequent hetzij met de ene,
hetzij met de andere beginletter werden aangetroffen. Om die reden zijn er in dit repertorium twee afzonderlijke
rubrieken voor ingeruimd. In geval van namen die wisselend gespeld werden gaf de frequentie waarmee een
bepaalde spelling voorkwam in de overgeleverde documenten bij de indeling de doorslag. Dit neemt niet weg dat
het aanbevelenswaardig is om bij het zoeken naar een familienaam die begint met de letter C zekerheidshalve
ook de rubriek namen met de beginletter K te raadplegen en omgekeerd.
Namen die voorzien zijn van voorzetsels (als “de” en “van”) zijn in het repertorium verwerkt onder de
beginletter van de achternaam en niet, zoals in België gebruikelijk was en is, onder de beginletter van het
voorzetsel. Bovendien is de eerste letter van een voorzetsel, eveneens in afwijking van de gewoonte in België,
met een kleine letter geschreven. Dit is gebeurd vanwege het belang van standaardisatie van het repertorium, in
het volle besef dat daarmee niet steeds recht is gedaan aan de wijze waarop familienamen in België formeel
behoren te worden omschreven.
Indien onder een bepaalde familienaam meer dan één persoon werd aangetroffen dan werden de getraceerden in
chronologische volgorde cijfermatig geordend, zo mogelijk met een duiding van hun genealogische
verwantschap. Teneinde een tijdrovende hernummering van personen te vermijden zijn ingevoegde personen, die
werden opgespoord nadat de eerste (originele) versie van het repertorium gereed was gekomen, gewoonlijk
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voorzien van een cijfer en een toegevoegde letter (een persoon die is ingevoegd tussen de nrs. 1 en 2 verkreeg
bijvoorbeeld het nummer 1a). Dit kan verwarring scheppen omdat de kinderen van opgespoorde personen ook
zijn voorzien van een letter. Tussen hun nummer en hun letter is echter steeds een spatie gebruikt. 1 a betekent
dan kind van nr. 1, anders dus dan 1a (dat is iemand die na nr. 1 wordt ingevoegd). Indien onder een familienaam
slechts enkele personen zijn vermeld is van een dergelijke systematiek afgezien. In dat geval is veelal wel voor
een (complete) hernummering van personen gekozen.
Sommige familienamen werden onderverdeeld in genealogisch verwante subgroepen. Terwille van de
overzichtelijkheid is in geval van familienamen waaronder relatief veel personen konden worden gerangschikt
incidenteel besloten om de personen in te delen in twee hoofdgroepen: in en rondom fort Lillo en in en rondom
fort Liefkenshoek.
Om te voorkomen dat het repertorium door zijn omvang onhanteerbaar zou worden zijn doublures zoveel
mogelijk vermeden. Indien bijzonderheden over een vrouw zijn vermeld onder het trefwoord van de familienaam
van haar echtgenoot dan worden deze niet nog eens herhaald onder haar eigen familienaam.
De bronnen waaruit bij het samenstellen van de biografische schetsen is geput zijn per persoon middels noten
verantwoord. Indien gebruik kon worden gemaakt van een primaire DTB-bron bleef, zoals gebruikelijk in de
verslaglegging van genealogisch onderzoek, de verantwoording van zo’n bron gewoonlijk achterwege; deze
werd dan als bekend en traceerbaar verondersteld.

6

1

R. van Gerven, De Scheldepolders van de Linkeroever, Beveren, 1977, p. 453.
Het fort Hoogerwerf lag in de Anna-Mariapolder (bedijkt in 1897) nabij de grens met de polder NieuwHinkelenoord en Hoogerwerf (bedijkt in 1801). Het lag op een strategisch belangrijke locatie in de
scheepvaartverbinding tussen de Rijn en de Schelde (J.M.G. Leune, Fort Sint Martijn op Hoogerwerf, Brussel,
Algemeen Rijksarchief, 2011; in dit boek zijn de personen die bij het fort betrokken waren in de periode 16321683 uitgebreider behandeld dan in het onderhavige repertorium).
3
Uitgezonderd personen waarvan de doop of het overlijden in het parochie-register is opgetekend zonder
vermelding van een familienaam.
4
Met het analyseren van monsterrollen en vergelijkbare documenten over de bemanning van compagnieën van
het Staatse leger die aanwezig zijn in het archief van de Raad van State (dat bewaard wordt in het National
Archief te Den Haag) is vele jaren werk gemoeid, waarbij menigmaal niet onomstotelijk vaststaat of een
bepaalde compagnie op een bepaald moment in een bepaalde garnizoensplaats verbleef. Zowel in de 17de als in
de 18de eeuw werden compagnieën veelvuldig verplaatst, soms zelfs enkele malen per jaar. Uit de bewaard
gebleven stamboeken van de regimenten van het Staatse leger waarvan vaststaat dat onderdelen in Lillo of
Liefkenshoek en de steunforten Frederik Hendrik en Kruisschans verbleven, kan niet met zekerheid worden
afgeleid welke manschappen uit die regimenten deel uitmaakten van de daar gelegerde garnizoenen. Slechts
incidenteel kon dit wel worden vastgesteld, bijvoorbeeld indien werd genoteerd vanuit welk garnizoen een
militair deserteerde. Van verreweg de meeste legeronderdelen die in de Scheldeforten verbleven zijn overigens
geen stamboeken bewaard gebleven. De wel bewaard gebleven boeken zijn ten behoeve van het onderhavige
onderzoek integraal geanalyseerd. Dit betreft de boeken met de inventarisnummers 1949, 1953, 1955, 1956,
1960. 1961, 1964, 1965, 1969, 1973 en 2024 uit het archief van de Raad van State, aanwezig in het Nationaal
Archief te Den Haag. De daaruit gedestilleerde gegevens zijn in het repertorium verwerkt.
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Slechts incidenteel zijn in het repertorium gegevens vermeld over de ontwikkeling van het nageslacht van de
opgespoorde bewoners na 1786.
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Toen deze familie aan het begin van de 19de eeuw op Walcheren belandde veranderde de achternaam in
IJzaker.
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