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Vooraf
Om de delen 1 en 2 van het onderhavige onderzoeksverslag te kunnen samenstellen zijn
velerlei authentieke documenten betreffende Lillo en Liefkenshoek gecompileerd en
getranscribeerd. Aanvankelijk is overwogen om deze bewerkingen louter als hulpmiddelen
te hanteren en ze buiten de onderzoeksrapportage te houden. Toen zich de mogelijkheid
aandiende om ze aan het eindverslag toe te voegen is deze kans om uiteenlopende redenen
aangegrepen. Allereerst hebben de vervaardigde compilaties en transcripties het karakter
van verantwoordingsdocumenten. Diverse malen wordt er in de delen 1 en 2 naar verwezen.
Daar komt bij dat de bronbewerkingen in historiografisch opzicht de moeite waard kunnen
worden geacht. Het is goed denkbaar dat zij andere onderzoekers houvast bieden om vanuit
een of meer alternatieve gezichtspunten de geschiedenis van Lillo en Liefkenshoek en/of de
daarmee verband houdende geschiedenis van de contexten waarbinnen deze vestingwerken
zich bewogen (zoals de geschiedenis van de betrekkingen tussen de Zuidelijke en de
Noordelijke Nederlanden ten tijde van de Republiek) te reconstrueren. In de derde plaats is
overwogen dat er onvermijdelijk bij het ‘invlechten’ van gegevens uit de bewerkte
brondocumenten in de delen 1 en 2 details verloren gingen, die via deel 3 bewaard konden
blijven. Voorts zijn de diverse overzichten van bewoners die in deel 3 (met name in de
delen 3 b en 3 c) zijn opgenomen van belang voor geïnteresseerden in de genealogische
geschiedenis van de onderzochte forten. In dit deel komen namelijk diverse overzichten
voor van personen die bij het leven in en rondom de onderzochte forten betrokken waren.
Uiteraard komen genealogen vooral aan hun trekken in deel 2, maar daarin komen per
bewonerscategorie (bijvoorbeeld geordend naar beroep of functie) geen overzichten van
personen voor, gegeven de opzet van het repertorium, dat is geordend op basis van
familienaam.
De in deel 3 opgenomen transcripties betreffen veelal brondocumenten die vanwege het
handschrift waarmee ze werden vervaardigd lastig toegankelijk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende Lillo en
Liefkenshoek (die bovendien pas vanaf 1719 geïndexeerd zijn) en de acta van de classis
Tholen en Bergen op Zoom van de gereformeerde kerk. Door deze documenten te
transcriberen kon worden bijgedragen aan de ontsluiting van bronnen betreffende de
Scheldeforten die voor menige geïnteresseerde in hun geschiedenis vermoedelijk anders
gesloten boeken zouden blijven. Het werd als onbevredigend beschouwd indien de
resultaten van de tijdrovende inspanningen die waren gepleegd om bronnen te ontsluiten
buiten het eindverslag zouden blijven.
Daar kwam een louter praktische overweging bij. De opname van compilaties en
transcripties in een afzonderlijk deel 3 maakte het mogelijk om de omvang van het beoogde
deel 1 te beperken en te voorkomen dat ook dit deel in een of meer subdelen zou moeten
worden gesplitst. Overzichten, tabellen, schema’s e.d. die aanvankelijk waren bedoeld voor
opname in deel 1 konden worden verplaatst naar deel 3. Dit maakte het mogelijk om de
onderzoeksbevindingen toch zo gedetailleerd mogelijk te rapporteren. Een voorbeeld betreft
de diaconierekeningen van Liefkenshoek in de periode 1690-1786. Deze zijn uitgebreid
onderzocht, maar het hoofdstuk over de armenzorg in deel 1 bood slechts in globale zin
ruimte om die resultaten te publiceren; deel 3 bood uitkomst (zie hoofdstuk 5 in deel 3 c).
Een ander voorbeeld betreft de resultaten van het onderzoek naar de convooien en licenten
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(belastingen op het scheepvaartverkeer) in het ontvangstkantoor te Lillo. Die zijn globaal
weergegeven in hoofdstuk 11 van deel 1 en gedetailleerd in hoofdstuk 2 van deel 3 c.
Tenslotte bood de toevoeging van een derde deel aan het onderzoeksverslag de
mogelijkheid om inventarissen van enkele specifieke, belangrijke archiefbestanden
betreffende Lillo en Liefkenshoek (zoals bewaard in het Rijksarchief te Antwerpen, het
Rijksarchief te Beveren en het Zeeuws Archief te Middelburg) bijeen te brengen, vooral ten
behoeve van eventueel vervolgonderzoek.
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1.

H. Uil
Aantekeningen uit de resoluties van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende
Lillo en Liefkenshoek 1586-1633

Archief Staten van Zeeland, inv. nr. 471, Resoluties Gecommitteerde Raden, 15861589
269r., 21.10.1589 – Rekest van Philips Gruwels, kanonnier geweest te Liefkenshoek. Hij
heeft zich naar elders begeven.
270r., 7.11.1589 – Rekest van Jan de Wavere, kanonnier geweest te Liefkenshoek. Kolonel
Michiel heeft hem in zijn dienst geschorst. Hij wordt geacht te zijn afgedankt en mag zich
naar elders begeven.
270r., 7.11.1589 – Rekest van Jan Nolde, kanonnier geweest te Liefkenshoek, met dezelfde
strekking. Ook hetzelfde besloten.
Archief Staten van Zeeland, inv.nr. 472, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1589-1592
16r., 29.12.1589 – Rekest van Ginis van Berghe, timmerman te Lillo, verzoekend betaling
van 20 ponden wegens het maken van hutten en logementen te Lillo etc. aan hem
opgedragen. Moet schriftelijk bescheid overleggen van kapitein Tutelaer dat dit loffelijk is
volbracht.
27v., 16.2.1590 – Rekest van Jaspar van Kessele, kanonnier en bakker op het fort van Lillo.
131, 19.1.1590 – Op het rekest van Gerardus Schepens, beroepen minister te Lillo en de
forten daaromtrent, besloten hem aan te nemen voor het bedienen van het ministerium des
Goddelijken Woords en hetgeen daarbij behoort te Lillo, Liefkenshoek en de forten daarbij
waarvoor hem wordt toegelegd 400 gulden per jaar m.i.v. 1 januari 1591 per kwartaal te
betalen door de commies Gillis Heylinck en last gegeven hem te accommoderen te Lillo met
een redelijke woning. Hij krijgt 6 pond voor reiskosten.
153r., 9.4.1591 – Gillis Heilinck, commies over de vivres enz. op de forten van Lillo,
Liefkenshoek etc. moet rekening doen.
162r., 6.5.1591 – De commies Melckebeke gelast te kopen en te zenden naar Lillo ten
behoeve van de kerk een predikstoel met zijn hemel en andere toebehoren alsmede drie
glazen vensters.
177v., 21.6.1591 – Rekest van Job Cornelisz. c.s. om vrijelijk te mogen vissen in het
verdronken land van Doel. Voor advies naar de sergeant-majoor van Lillo, kapitein Jaques
Tutelaer.
197v, 3.9.1591 – Rekest van Pieter Jansz., biersteker van Delft, pachter van de impost van
de bieren van Lillo en Liefkenshoek.
221r., 13.12.1591 – Een zesde deel van de pacht wordt hem kwijtgescholden (hij had een
derde deel verzocht).
256v., 2.4.1592 – Rekest van Jan Schotte, inwoner van Veere, om admissie als kanonnier
op het fort Liefkenshoek i.p.v. Michiel Heymans, overleden, voor advies naar de sergeantmajoor van Liefkenshoek.
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266r., 17.4.1592 – Rekest van de sergeant-majoor van Liefkenshoek, Anthonis Richard, om
betaling van zijn pensioen [= gage].
272v., 2.5.1592 – Rekest van Hendric Pietersz., poortier te Lillo, om verhoging van zijn
gage omdat hij nu het kostersambt aldaar bedient. Besloten dit te verhogen van tien gulden
per maand tot dertien gulden per maand m.i.v. 1.4.1592 waarvoor hij beide functies moet
bedienen.
296r., 7.7.1592 – Rekest van Merten Goessens, bakker te Lillo, om aldaar te mogen blijven
bakken zoals hij nu vier jaar gedaan heeft op Middelburgs gewicht….Toegestaan.
299v., 8.7.1592 – In de lange lijst van allerlei maatregelen met betrekking tot Lillo,
Liefkenshoek en andere forten o.a. besloten dat de commies Heylinck zal doen maken de
predikstoel ‘ende accommodatie van boucken verzocht tottet doen ende hooren van
predicatie op Liefkenshouck’ (NB: bedoeld zal zijn voor de kerk van Lillo).
334r., 1.10.1592 – Rekest van Pierre la Pieriere, kanonnier en timmerman te Bergen op
Zoom, om aangenomen te worden op de forten van Lillo en Liefkenshoek. Daarover nader
advies te vragen…
349v., 22.10.1592 – Gezien dit advies besloten dat hij geduld moet hebben.
364v., 24.11.1592 – Op het rekest van Jaspar van Kessele, kanonnier, om te mogen
verhuizen van Liefkenshoek naar Bergen op Zoom; besloten dit toe te staan.
365r, 24.11.1592 – Onder meer besloten Mahieu Crop als kanonnier te Liefkenshoek te
plaatsen.
Inv.nr. 1203 I en II, Ingekomen stukken Gecommitteerde Raden, 1589
* Inventaris van de munitie, die Geervaert Le Leu op 14.1.1589 heeft geleverd aan de forten
van Lillo en Liefkenshoek in aanwezigheid van Guilliam Mersys, Pieter Janssen, Jan de
Wavere, Joos Nolde, Adam Scheeltkens en Balten Cornelisz., allen kanonniers aldaar.
Anthoine Richarts is sergeant-majoor van het fort van Liefkenshoek. Jacques Tutelert is
sergeant-majoor van het fort van Lillo.
*Brief van Gillis Heylinc, Lillo, 4.11.1589
Lijst van hetgeen gewenst is op het fort van Lillo. De lange lijst eindigt met: ‘Een minister
voer Lillo die in Walsch ende Duytsch predicken can’.
*Inventaris van munitie te Lillo, 3.10.1589
Guillaume Merchijs en Adam Schellekens zijn kanonniers te Lillo.
Inv.nr. 3177.1, Brieven ingekomen bij Chr. Roels, pensionaris
Hierin diverse brieven van verschillende personen geschreven vanuit Lillo en Liefkenshoek.
*Brief van Jacques Tutelert, Lillo, 2.7.1591
Verzoekt toezending van 60 delen voor het afbouwen van de kerk waarvan er 20 bestemd
zijn voor de banken in deze kerk.
*Brief van Gerardus Petri Schepens, Lillo, 5.7.1591
Zendt een klein flesje 'Aqua Zumperi' toe als blijk van dank. Het is afkomstig van zijn
vrouw, die dit maakt. Het dient vooral tegen kwade en slechte luchten. Men kan een lepeltje
nemen na een boterham te hebben gegeten. Het heeft een goede en lange welriekende adem
en verdrijft allerlei kwade dingen via de urine en is vooral goed tegen koortsen en graveel.
Hij heeft het nieuwe huis betrokken maar er moet nog het nodige aan gebeuren. Vraagt de
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overkomst van de commies Melckebeecke om dit af te krijgen en om diverse materialen
voor dit huis. Daaronder ook glazen omdat het huis nog aan alle kanten openligt. Er is ook
een regenbak bij.
*Brief van Gerard Schepens, Lillo, 24.5.1593
Voor de binnenkort vacante post van sergeant-majoor beveelt hij aan kapitein Richard,
thans sergeant-majoor te Liefkenshoek en dat wegens diens ouderdom die een meer
comfortabele plaats vereist als Liefkenshoek. Dit mede gelet op zijn goede en getrouwe
diensten.
Archief Staten van Zeeland, inv.nr. 473, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1593-1597
21r., 12.4.1593 – Rekest van de ingezetenen van Santvliet en Berendrecht om sauvegarde
van de Staten-Generaal om het fort van Lillo te mogen bezoeken voor het kopen en
verkopen van hun waren. Zij blijven bij hun vorige sauvegarde en verder niet.
33r., 25.5.1593 – Jaques Tutelaer is sergeant-majoor te Lillo
38v., 4.6.1593 – Rekest en doleantie van de huisvrouw van Merten Goossens, bakker te
Lillo, over betaling vanwege leveranties aan militairen.
44v., 9.7.1593 – Rekest van Pieter Daems, provoost op Lillo, om verbetering van zijn gage.
Besloten dat hij geduld moet hebben.
45r., 9.7.1593 – Huis en boedel door Jan Hennisart te Lillo verlaten. Deze is voortvluchtig.
In de marge: 'banquerouttie'.
45v., 16.7.1593 – Rekest van Merten Goossens, bakker, en Joris Waseyse, schoenmaker, uit
het fort te Lillo, verzoeken tegemoetkoming enz.
49v., 25.9.1593 – Rekest van Pieter Jans, kanonnier te Lillo, om zijn hut te maken. In
handen van de commies Heylinck voor advies.
67r., 2.11.1593 – Rekest van Gillis Lambrechtz., onlangs aangenomen als bakker te Lillo.
Hem wordt het bakken op het fort van Lillo toegestaan.
67r., 2.11.1593 – Pieter van Zele, kanonnier op het fort van Lietkenshoek, verzoekt twee
maanden gage om die te gebruiken tot zijn nering van het bakken. Verwezen naar de
thesaurier Valcke.
67v., 2.11.1593 – Rekest van Marten Goossens om het bakkersambt te Lillo en een woning
aldaar. Omdat in het bakkersambt voorzien is moet hij geduld hebben. Niettemin wordt het
hem toegestaan in Lillo te wonen niettegenstaande het geschil aldaar voorgevallen.
92v., 23.2.1594 – Pieter Jansen biersteker kwijtschelding verleend van 20 pond van de
pacht van de bieren te Lillo.
Rekest van Anthoine Richard, sergeant-majoor te Lillo, die Tutelaer opvolgde.
107v., 13.5.1594 – Rekest van Pieter van Zeele om verplaatsing van Lietkenshoek naar
Bergen op Zoom. Toegestaan.
143, 11.11.1594 – Rekest van Andries de Winter, waard 'in de Roose' te Lillo, verzoekt
handhaving in het gebruik van zijn huis de Roose. Gezien de door hem overlegde attestaties
hiermee ingestemd. Het staat op grond van de gemene zaak.
147v., 148r., 26.11.1594 – Rekest van Jacob Jansz. Cuyper met verzoek om oktrooi om te
mogen bedijken en beversen zekere gemeten schor liggende gemeen met de zee 'in den
leeghen Doel'. Moet zich wenden tot de Staten van Zeeland.
152r., 12.12.1594 – Rekest van Cornelis Gheertsz. Bysterman c.s., pachters van de schorren
in Saaftinge en den Doel om consent om sauve garde te verkrijgen van de vijand. Moeten de
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verpachtingsvoorwaarden overleggen. Rekest van dezelfde, Sacharyas de Jonghe c.s. om
brieven van sauve garde opdat hun schapen en beesten niet meer gehaald worden van de
schorren in Saaftinge bij den Doel. Hetzelfde besloten.
167r., 25.2.1595 – Op het rekest van Cornelis Cornelisz. Zuyrendonck, kanonnier op
Liefkenshoek, om verandering van plaats, besloten dat hij geduld zal hebben.
175v., 19.4.1595 – Rekest van Willem Davitsz. Schotsman, wonende te Liefkenshoek, met
verzoek om zijn bieren, die hij dagelijks opdoet, te mogen kopen bij personen, die hij wenst
mits betalend vanaf het hoofd tot in zijn logement van elke ton drie stuivers. Voor advies
naar de pachters van Lillo en Liefkenshoek.
176r., 20.4.1595 – Andermaal hierop besloten dit rekest in handen te stellen van de majoor
van Liefkenshoek, Anthoine Gout, om binnen 8 dagen advies uit te brengen.
178v., 28.4.1595 – Rekest van Arnout Lippens, 'facteur liggende voor de cooplieden op den
fortte van Lillo', met verzoek aldaar een huis te mogen bouwen en bij zijn vertrek aan een
ander te mogen overlaten. Voor advies naar de commandeur Haene en de commies
Heylinck.
181v., 8.5.1595 – Beslissing hierop. Nu verwoord als 'facteur liggende voor de cooplieden
in de vlote voor Lillo'. Gezien het advies wordt Lippens toegestaan op de plaats van het
vervallen huis een andere op zijn kosten een ander te laten bouwen als woning, mits hij bij
vertrek dit huis eerst aan de gemene zaak zal aanbieden alvorens het te laten veilen om
alsdan voor een redelijke prijs over te nemen.
192v., 11.7.1595 – Rekest van Everart Willemsz. Prince, wijnverkoper te Dordrecht, om
betaling van Andries Commers, wonende te Lillo, van een bedrag van 120 gulden 6 stuivers
wegens levering van wijnen. Deze gelast te betalen en daarvan binnen acht dagen bericht te
geven.
200r., 22.8.1595 – Rekest van Hans Bouwens, timmerman, om een 'huysken ofte hutte voor
syne wooninge op den forte van Lillo' voor advies in handen van de commanderende
kapitein van dit fort.
211v., 24.10.1595 – Rekest van Mayken Commers, huisvrouw van Andries Commers,
wonende te Lillo, om enige assistentie [= geld] tot lossing van haar man, die door de vijand
is gevangen. Besloten: hablat patientiam (moet geduld hebben).
223v., 2.12.1595 – Op het rekest van kapitein Gout, sergeant-majoor op het fort van
Liefkenshoek, om verhoging van zijn traktement, besloten dat hij geduld moet hebben.
224r., 5.12.1595 – Het rekest van Andries de Winter, waard 'in de Roose' te Lillo, om
toestemming om naast zijn woning op het fort een leeg erf te mogen betimmeren, voor
advies naar commies Heylinck.
224v., 8.12.1595 – Rekest van Merten Heyndrickssen, kramer, wonende te Lillo, om een erf
om daarop te mogen maken een klein huisje tot zijn woning, voor advies naar de sergeantmajoor en de commies Heylinck te Lillo.
225v., 11.12.1595 – Rekest van Merten Heyndericx Scheyner, wonende te Lillo, om
uitvoering van een contract t.a.v. het onderhouden van de kramwerken te Lillo. Opdracht tot
betaling gegeven.
230r., 9.1.1596 – Op het rekest van Andries de Winter (zie 5.12.1595), gezien het
ingekomen advies, besloten toestemming te verlenen. Moet de nieuwbouw ‘decken met
hardt deck’ en onder voorwaarde dat de gemene zaak het gebouwde mag aanvaarden tegen
de waarde ervan of van de materialen.
230v., 10.1.1596 – Joos van Borre, wonende te Liefkenshoek, verzoekt het kanonnierschap
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te Lillo i.p.v. de overleden Adam Schellekens. Mag zijn proef doen voor de konstabels te
Vlissingen om daarna een besluit te nemen.
232r., 19.1.1596 – Rekest van Marchelis Caneel, inwoner op het fort van Lillo, om het
kanonnierschap aldaar. Idem besloten.
233v., 29.1.1596 – Rekest van Magdaleene Schellekens, weduwe van Adam Schellekens,
kanonnier geweest op het fort van Lillo, om de maand gage waarin haar man is overleden.
Uit zonderlinge gratie haar deze maand gage toegekend.
246v., 20.4.1596 – Rekest van Cornelis de Vos om het kanonnierschap op Liefkenshoek.
Zal proef doen voor de constabels te Vlissingen om daarna nader te beslissen.
256r., 18.6.1596 – Op het rekest van de weduwe van Pieter Janssen de Voorde, kanonnier te
Lillo, om een hut aldaar door haar man gemaakt, terug te geven. Commies Heylinck zal met
haar accorderen en nader advies geven.
257r., 21.6.1596 – Op het rekest van Magdalena Adriaensdochter, weduwe van wijlen
Adam Schellekens, kanonnier te Lillo, om de hut door man getimmerd op het fort en aan
haar nagelaten, aan te kopen voor de gemene zaak, besloten dat de commies Heylinck met
haar zal accorderen en advies te geven.
257v., 21.6.1596 – Rekest van Joos van Weymersch, 'smeth ende orlogestelder' op het fort
van Lillo, om augmentatie van zijn gage wegens het stellen van het uurwerk, voor advies
naar commies Heylinck.
257v., 21.6.1596 – Rekest van Heyndrick Pieters, portier te Lillo, om augmentatie van gage,
voor advies naar commies Heylinck.
264r., 21.8.1596 – Rekest van Adriaentken Janssen, moeder van Comelis de Vos, kanonnier
geweest te Hulst en aldaar doodgebleven, om een maand gage waarin hij is overleden, voor
advies naar de commies Vos, tresorier.
281v., 19.11.1596 – Rekest van Pieter Mannes, schoenmaker, om zijn ambacht te mogen
uitoefenen op het fort van Lillo. Toestemming verleend.
297v., 10.2.1597 – Rekest van Martin Heindricxz., aardewerker te Lillo, verzoekt om
opneming van zijn delfwerk tot het leggen van een sluis aldaar. [Dijkgraaf] Cornelis
Dignussen zal dit opnemen en rapport uitbrengen.
314r., 12.5.1597 – Rekest van Anthoni Gout, sergeant-majoor te Liefkenshoek, om
verhoging van zijn gage. Verwezen naar de Raad van State.
316r., 27.5.1597 – Rekest van Jacques van Blyenburgh, metselaar te Lillo, om betaling van
een partij zinksteen die hij geleverd zou hebben aan dijkgraaf Cornelis Dignusz. tot het
maken van de blauwgarendijk in januari 1.1. voor advies naar de genoemde dijkgraaf
316v., 27.5.1597 – Rekest van Adriaen Adriaenssen de Vos om een toelage i.v.m. het kopen
van een nieuwe 'chalouppe' te Lillo, voor advies naar commies Heylinck.
316v., 27.5.1597 – Rekest van Cornelis Adr. de Vos om vanwege het overlijden van Marten
Goossens, kanonnier geweest te Liefkenshoek, in zijn plaats aangesteld te worden. Hij zal
zijn proef doen voor de konstabels te Vlissingen, die daarvan schriftelijk rapport zullen
doen om daarna nader te beslissen.
316v., 28.5.1597 – Rekest van Philips van Coolhem, collecteur van de ontvangst van de
inkomende goederen te Lillo, om voor hem aldaar een kantoor te maken. De raden Meyros
en Jacobi, die naar de aanbesteding van de fortifikatie te Lillo gaan, worden gemachtigd
hetgeen tot het meeste nut van het land is.
319v., 6.6.1597 – Gelezen een rekest van kapitein Haene uit Lillo van 4 juni en besloten
hem te schrijven dat men nader in bedenken zal nemen datgene betreffende de molen en dat
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hij order mag stellen opdat aldaar genoeg brood zal komen.
322v., 24.6.1597 – Nu blijkt de inhoud van het rekest duidelijker: kapitein D'hane wil op
eigen kosten een windmolen bouwen te Lillo. Het verzoek wordt aangehouden.
327r., 11.7.1597 – N.a.v. het rekest van Geerard de Maresch, dienaar des Woords te
Neuzen, wordt hem i.p.v. 14 pond toegelegd 20 pond per jaar.
Inv.nr. 1207, Ingekomen stukken Gecommitteerde Raden, 1593
*Opgave van lasten van Zeeland. O.a. Pieter Daems, provoost te Lillo. Jacques Tutelaer,
sergeant-majoor te Lillo. Anthoni Richardt, sergeant-majoor te Liefkenshoek. Gillis
Heijlinck, commies te Lillo. Hr. Pietersz., poortier te Lillo.
Inv. nr. 1210 II – Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1595
* Brief van Pijeter Janssen, pachter en Joris Govaertsz., medepachter te Lillo, 13.6.1595
Zij zijn impostmeesters [pachters daarvan derhalve] en geven advies n.a.v. het rekest van
Willem Davidts Schotsman, wonende te Liefkenshoek… Wensen onder andere
zaakwaarnemers te kunnen aanstellen. Uit het bijgevoegde rekest blijkt dat Schotsman
levensmiddelen, bieren enz. verkoopt t.b.v. het garnizoen. Hij klaagt over het feit dat hij de
bierdragers 14 schellingen per last moet betalen. Hij wil zelf kunnen bepalen wie het bier
zal vervoeren.
Inv.nr. 3177.2, Brieven ingekomen bij Chr. Roels, pensionaris
*Brief van Gerardus Schepens, Lillo, 28.10.1596
Uitvoerige brief met excuses, met veel bijzonderheden over het leven in de beide forten. Hij
klaagt over het goddeloze leven aldaar.
Archief Staten van Zeeland, inv.nr. 474, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1597-1600
1r., 2.8.1597 – Ontvangen brieven van kapitein Haen van 31.7 dat hij de drie kanonniers uit
Lillo namelijk Franchois van der Stocke, Marcelis Canneel en Guilliame van der Straten
met een uit Liefkenshoek genaamd Claes Pauwelsz. in plaats van degenen die hem door de
Raad van State verzocht en gezonden heeft. De schuitman van Haen gelast deze naar
Dordrecht te vervoeren.
13r., 7.11.1597 – De kanonnier Guillaume Verstraten gelast zich naar Ostende te begeven
om aldaar zijn ambt uit te oefenen.
24v., 14.2.1598 – Rekest van Franchois Verstoct, kanonnier op het fort Lillo, om een
toelage om een hut te maken aangezien de zijne is gebleven in de fortifikatie. De
gedeputeerden, die erheen gaan i.v.m. de verpachting zullen nadere informaties inwinnen
over de kosten.
28v., 13.3.1598 – Rekest van Gerard Schepens, minister te Lillo, om een kamer aan zijn
huis te maken. Raadsheer Meyros zal met Jacob Joosz. dit nader bezien. 21.4.1598 – Zij
worden gemachtigd dit af te doen.
29r., 20.3.1598 – Kapitein Bievrij die het fort Lillo commandeert op het fort Lillo in plaats
van kapitein Hane zal worden getrakteerd zoals deze vorige.
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30r., 7.4.1598 – Rekest van de weduwe van wijlen Mahieu de Crop, busschieter geweest op
Lillo, om betaling van de hut die haar man liet bouwen op het fort. Nader accoord met haar
te maken.
33r., 13.5.1598 – Rekest van Philips van Colhem om reparatie van zijn huis te Lillo.
Commies Heijlinck daartoe machtiging gegeven.
46r., 8.9.1598 – Jacob Joosz., timmerman, verzoekt enigen aan te wijzen om op te nemen de
kamer enz. gemaakt voor de minister te Lillo. Daartoe benoemd kapitein Bievrij en
commies Heijlinck.
52r., 16.10.1598 – Rekest van Anthoni Gout, majoor te Liefkenshoek, om een veerschuit of
sloep ten behoeve van het fort. De equipagemeester Cornelis Claijsz. wordt gelast het fort te
voorzien van een nieuw roeischuit met toebehoren mits hij naar zich trekt de oude roeischuit
voor hergebruik.
52r., 16.10.1598 – Kapitein Prince verzoekt reparatie van het huis daarin hij gelogeerd is te
Liefkenshoek. Commies Heijlinck daartoe gemachtigd.
58r., 10.11.1598 – Rekest van Cornelis Blanckaert en Wilm Schotsman, pachters van het
slaan van de beesten over Lillo en Liefkenshoek, klagen over Jan Baken te Vlissingen die te
Lillo beesten aanvoert en verkoopt en deze heffing weigert te betalen. Besloten dat in alle
gevallen deze impost moet worden betaald te Lillo.
10.8.1599 [geen folionummers meer in het origineel] – Verzoek van minister mr. Gerard
Schepens om verlof voor een reis naar Holland waarvoor een maand nodig is. Akkoord mits
hij zo spoedig mogelijk terugkeert.
28.9.1599 – N.a.v. het rekest van Gerardus Schepens, dienaar des Woords te Lillo en
Liefkenshoek, om verhoging van zijn traktement ‘mids de redenen in ’t lang in zyn requeste
gementioneert’ hem toegekend 50 pond.
21.10.1599 – Tot het opnemen van het door Jacob Joosz. gebouwde ammunitiehuis en
andere werken benoemd commies Heylinck en majoor Antoni Goudt.
22.10.1599 – Rekest van de kerkenraad van Lillo en Liefkenshoek. Omdat de licenten thans
zijn opgehouden [i.v.m. de oorlog] en zij daaruit een deel ontvingen tot onderhoud van de
armen aldaar en ter dekking van andere onkosten van de kerk verzoeken zij te mogen heffen
een stuiver op elke honderd ‘riets’ dat aldaar met schepen of schuiten gehaald wordt, te
betalen door de koper. Idem van elk schip of schuit die aldaar steen zal laden een schelling
en dat de commandanten zal worden aangeschreven hen niet alleen te hinderen bij het
ontvangen, maar dit ook te bevorderen. Toegestaan gedurende een jaar.
9.11.1599 – Rekest van Marten Hendricx, ‘erdwercker’ [aardwerker] en rijswerker te Lillo.
Besloten kapitein Walraven en commies Heylinck aan te wijzen om zijn twee werken op te
nemen.
9.11.1599 – De met riet gedekte hutten en stallen in het midden van het fort Lillo te laten
staan en die te dekken met pannen zonder die buiten het fort te mogen verplaatsen zoals
commies Heylinck had verzocht.
Commies Heylinck gemachtigd om stro en glui te mogen kopen in den Doel en de
landlieden van Doel opgedragen hun stro en glui alleen te mogen verkopen aan deze
commies.
6.12.1599 – Verzoek namens de weduwe van de sergeant-majoor van Liefkenshoek om een
toelage vanwege diens getrouwe diensten aan het land. Besloten haar toe te kennen een
maand gage van 50 gulden zoals gebruikelijk is en voorts 100 gulden waarvan 25 pond op
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tresorier Valcke. T.a.v. haar woning zullen Gecommmitteerde Raden gaarne zien dat daarin
de nieuwe officier gedurende een of twee maanden wordt ondergebracht.
13.12.1599 – Raad van State heeft Michiel Meyers als sergeant-majoor van Liefkenshoek
benoemd i.p.v. Antoni Goudt. In zijn commissiebrief staat een fout waarover geschreven zal
worden aan de gedeputeerden in Holland.
6.1.1600 – Kapitein Walraven gaat naar Terneuzen, kapitein [Maximiliaen] Reijniers naar
Lillo.
25.4.1600 – Hans Louwerissen verzoekt i.p.v. Cornelis Adrijaenssen het kanonnierschap te
Liefkenshoek. Hij zal voor de kanonniers te Vlissingen een proef afleggen, die daarover hun
advies zullen uitbrengen.
1.8.1600 – Verzoek van Hans Waerseggers. Hij heeft een vordering van 22 pond op een
zekere zoetelaar, die in Lillo verblijft, wegens levering van vis en haring. Hij weet niet voor
welke rechtbank hij zijn debiteur moet dagen omdat er op Lillo geen civiele justitie is.
Besloten om machtiging te geven aan de majoors van Lillo en Liefkenshoek alsmede de
commies Heylinck en de predikant om zijn schuldenaar voor deze commissarissen in rechte
te betrekken.
2.10.1600 – Rekest van mr. Geerard Schepens, minister te Lillo, om zijn augmentum over
1600. Besloten hem 50 gulden toe te kennen.
2.10.1600 – Rekest van Anthonij Richard, sergeant-majoor van het fort van Lillo, om een
regenbak aan zijn logies te maken, hetgeen ongeveer 5 pond kost. Uitgesteld.
2.10.1600 – Raadsheer Meijros rapporteert dat hij volgens de hem toegezonden akte in
plaats van Geerard Schepens heeft gecommitteerd de schoolmeester en naast deze Aert
Lippens om recht te administreren tussen Hans Waerseggers en zijn partij en andere
dergelijke zaken aldaar zullen beslissen waartoe zij provisioneel worden gemachtigd.
2.10.1600 – Rekest van Cornelis van Hoorne, mededienaar geweest van de schuitvoerder
van de commiezen op Lillo, om hem te vergunnen het gebruik van een hut die wegens het
vertrek van Pauwels de B[r?]uijne, commies geweest namens Holland, nu leeg staat. [er
wordt niet vermeld waar die hut stond]. Akkoord mits hij deze zal onderhouden.
2.10.1600 – Rekest van Willem Davidtssen Schodtsman, wonende op het fort van
Liefkenshoek, en aldaar wel 12 jaar zoetelaar geweest. Om zijn verderf zo veel mogelijk te
ontgaan, die zou ontstaan als hij gevangen wordt genomen, vraagt hij te mogen schuilen
onder een van de compagnieën aldaar in garnizoen liggende. Echter dat de kapitein hem dan
niet zal verplichten om vast soldaat te moeten blijven. Toegestaan.
2.10.1600 – Ten aanzien van het verzoek van Herman France en Marcus Caveel, kanonniers
te Lillo om vanwege het gevaar van het buspoeder een dubbele hut voor hen te maken
besloten dit uit te stellen.
31.10.1600 – Op het rekest van kapitein Regnierssen besloten hem als attentie voor zijn
dienst als commandant van Lillo gedurende een half jaar 15 pond toe te kennen.
17.11.1600 – Meyers, majoor te Liefkenshoek.
8.12.1600 – Gelezen een brief van kapitein Catz over de misbruiken die geschieden te
Woensdrecht en Ossendrecht door de inwoners aldaar en over die uit de omgeving, die
onder contributie zijn. Hij voegt bij een brief geschreven door de auditeur van zijne
majesteit, Mechelman, aan Jacob Strijen, woonachtig in den Doel, waarbij deze binnen twee
dagen wordt opgeroepen op straffe van dadelijke executie omdat hij hem spoedig moet
spreken over zaken betreffende de dienst van zijne majesteit. Deze persoon heeft kapitein
Catz in hechtenis genomen. Besloten kapitein Catz aan te schrijven de gevangene naar
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Middelburg te laten overbrengen. Voorts te schrijven aan de kapiteins van de garnizoenen
en oorlogsschepen met de mededeling dat het verboden is aldaar enige schepen zullen laden
of lossen. Zo er arriveren, zullen deze worden opgezonden [naar Middelburg].
Archief Staten van Zeeland, inv.nr. 1215 – Ingekomen stukken bij Gecommitteerde
Raden, 1600
*Brief van Gillis Heylinc, Lillo, 19.4.1600
Te Liefkenshoek is overleden de kanonnier Cornelis Adriaensz., met verzoek een ander in
zijn plaats aan te stellen, waarvoor hij aanbeveelt de brenger van deze brief: Hans Bauwens,
een jong sterk man en van beroep timmerman.
Archief Staten van Zeeland, inv.nr. 475, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1601
2.2.1601 – Gelezen het vertoog van Joris de Witte, commies [op de vloot] te Lillo, opdat
die van den Doel toestemming zouden krijgen hun graven [bedoeld wordt lijken] langs de
vloot naar Antwerpen te vervoeren mits zij licenten betalen. Afgewezen.
1.3.1601 – Voorstel van mr. Geeraerd Schepens, dat hij aan enigen heeft geschreven, om
betere orde te stellen op het fort van Lillo en waarbij hij wees op de ongeregeldheden als
gevolg van het ontbreken van de voortdurende aanwezigheid van een commandant.
Besloten kapitein Catz [= jhr. Abel van Cats] aan te schrijven dat hij zich terstond derwaarts
moet begeven en daarvan niet mag vertrekken zonder toestemming van Gecommitteerde
Raden. Huyssen en Ollars, leden van Gec. Raden, die aldaar zijn i.v.m. de uitwisseling van
gevangenen, zullen dit bericht worden. Ook zal mr. Geerard Schepens worden ingelicht.
9.3.1601 – Gelezen een brief van Geeraerd Schepens, minister, waarin hij mededeelt hoe
naar zijn mening het fort moet worden bewaard van ongeregeldheden en zwarigheden.
10.5.1601 – Vijf rekesten voor de vacante plaats van de overleden Heylinck, commies te
Lillo. Deze vergund aan Joris de Witte.
16.5.1601 – Heylinck laat een weduwe na.
19.6.1601 – Staat binnen de minister van Lillo en Liefkenshoek en deelt mee de vele zaken
die nodig zijn voor een goede bewaring van beide forten. Hij acht zich bezwaard vanwege
de wanorde. Voor alles is nodig een commandeur die daar woont. Vraagt voorts 16 gulden
14 stuivers voor een reparatie n.a.v. een eerder ingediend rekest van predikant en
ouderlingen van Lillo en Liefkenshoek. Dit laatste verleend met dien verstande dat geen
reparaties meer mogen worden uitgevoerd dan na voorafgaande kennisgeving. Op de andere
zaken zal nader worden gelet, de vergadering is nu incompleet. Hij wordt bedankt voor zijn
goede intenties.
21.6.1601 – Rekest van Syken Turcx weduwe van Herman Franssen, in zijn leven
kanonnier te Lillo, vraagt betaling van een maand gage waarin haar man stierf. Akkoord.
22.6.1601 – Het salaris van Joris de Witte als commies en onder meer belast met de
administratie van de munitie wordt bepaald op 400 gulden per jaar.
25.6.1601 – Hij legt de eed af. Zijn borgtocht wordt bepaald op 200 ponden Vlaams.
26.6.1601 – N.a.v. hetgeen de minister Schepens inbracht besloten hierin niet te treden.
Niettemin aan kapitein Catz te schrijven dat hij bij zijn compagnie moet blijven en zich
alleen met voorkennis van de raad mag verwijderen. N.a.v. de klachten van Schepens over
de ongerechtigheden als gevolg van de ongelijkheid in maten en gewichten, het tolereren
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van het drinken onder de preek, zondags te laden en te lossen en dergelijke besloten te
schrijven aan de majoors aldaar om deze wanorde te beletten. Schepens blijkt gepleit te
hebben voor het instellen van een magistraat. Ook klaagt hij over het openen van een
buitenpoortje waarmee onvoorzichtig wordt omgegaan. Te schrijven dat dit alleen mag
worden geopend in aanwezigheid van de majoor.
Gelezen de remonstrantie overgegeven door de predikant en kerkenraad van Lillo en
Liefkenshoek en daarop als volgt besloten:
1. het 'begrooten' van de kerk te Lillo. In deze gelegenheid van de tijd [er is nog volop
oorlog] en de schaarsheid aan middelen, kan hierin niet worden getreden.
2. voor het begraven van de doden naar een bekwame plaats te mogen omzien en dit Gec.
Raden bekend maken. Alsmede het maken van een hut te Liefkenshoek 'om alleen tot den
Godtsdienst gebruijct te worden'. Vooralsnog idem.
3. te Lillo een schuurtje maken opdat de diakenen daarin enige turf zouden mogen leggen
voor de armen in de a.s. winter. Idem.
4. om een middel ter dekking van de onkosten van brood en wijn voor het avondmaal. De
commies De Witte zal opdracht worden gegeven dit voor hen te verzorgen.
5. dat de jongeman, die het kostersambt te Liefkenshoek bedient, een gage zal ontvangen.
Zij moeten de Raad mededelen hoe dit tot dusverre is gegaan en of deze opdracht is
gekoppeld aan het majoorschap of een andere functie om deze taak te vervullen.
2.8.1601 – Joris de Witte gemachtigd de kruittoren te Lillo te repareren en de schaliedekker
er heen te zenden.
7.8.1601 – Rekest van Anthoni Richart, sergeant-majoor te Lillo, vraagt brand en kaarsen.
De commies De Witte moet opgeven op grond waarvan dit door de majoor en
schoolmeester wordt gepretendeerd.
25.9.1601 – Rekest van Paulus Costerius om hem op het fort van Lillo te willen vergunnen
het logement van Pijeter Janssen. Accoord.
Archief Staten van Zeeland, inv.nr. 476, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1601
9.10.1601 – Ingekomen de remonstrantie van minister Geeraert Schepens betreffende het
vergroten van de kerken te Lillo en Liefkenshoek. Voor advies naar commies Jooris de
Witte. 25.10.1601 – Ordonnantie afgegeven tot uitbetaling van £ 8.10 aan schaliedekker
Jacob Symons wegens het repareren en dekken van de kruittoren.
1. 11. 1601 – Brieven van commies De Witte van 24. 10 met een begroting van de kosten
tot het oprichten van 'een nieuw kercxken' te Liefkenshoek alsmede de reparatie van de kerk
te Lillo. Commies De Witte te schrijven om een exacte begroting in te zenden.
13.11.1601 – Gezien het advies van de kanonniers te Bergen op Zoom n.a.v. de proef door
Corne1is van Hom als kanonnier in plaats van Mercelis Canee1 overleden te Oostende,
wordt hij toegelaten en als standplaats Lillo aangewezen (Uit Inv.nr. 1216 II, Ingekomen
stukken bij Gec. Raden, 1601, blijkt dat de nieuwe kanonnier heeft gediend als
schuitvoerder van de commiezen; hij woonde ongeveer 12 jaar te Lillo. Vanwege het sluiten
van de licenten was hij zijn belangrijkste broodwinning kwijt. Brief van o.a. Joris de Witte
d.d. 23.10.1601 ter aanbeveling van hem. Ook blijkt uit een ingekomen rapport dat hij de
proef goed doorstaan heeft.).
30.11.1601 – Rekest van Pieter Claessen om admissie als kanonnier i.p.v. Maerten N., die
diende als zodanig te Liefkenshoek. Zal zijn proef doen te Bergen op Zoom.
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7.12.1601 – Rekest van Jacob Joossen timmerman te Vlissingen om in Lillo een
windkorenmolen te mogen bouwen. Uitgesteld omdat ook anderen een verzoek hebben
ingediend.
Inv.nr. 907, Ingekomen stukken Staten, 1601
* Brief van Prins Maurits, Den Haag, 25.1.1601
De konstabels uit o.a. Liefkenshoek, Joost van den Borne en Franchois van der Stock,
krijgen opdracht om naar Oostende te gaan.
*Brief van de Staten-Generaal, 21.11. 1601
Toezending van een rekest ingediend namens de gemene ingeërfden van den Doel naast
Liefkenshoek, die om oktrooi verzoeken om een deel van Doel te mogen bedijken. Zij
vragen nadere informatie in het bijzonder of dit kan worden toegestaan met het oog op de
forten.
Inv.nr. 1216 II, Ingekomen stukken bij Gec. Raden, 1601
*Brief van J. de Witte, Lillo, 24.10.1601
Advies n.a.v. het rekest van Gerardi Schepens, minister te Lillo. Joos Weijmersch, smid
alhier, woont met een afhang ten dele tegen de kerk en met het andere deel tegen het
munitiehuis. De smid heeft kleine kinderen waardoor er overlast ontstaat voor de kerk
omdat er slechts een 'oudt berderen schutsel' is tussen de panden. Hij is positief ta.v. het
verzoek om een kerkje te Liefkenshoek te bouwen. Thans wordt er gekerkt in het corps de
garde van de adelborsten.
Inv.nr. 908, Ingekomen stukken Staten, 1602
*Brief van Prins Maurits, 21.2.1602
Reactie op hem toegezonden brieven met kopieën van de brieven die de predikant van Lillo
schreef aan een koopman te Antwerpen. Hij keurt af dat deze dit deed zonder de overheid
daarin te kennen. Daarom verzoekt hij de predikant opdracht te geven niet meer te schrijven
aan de koopman.
*Brief van de Raad van State, 11.5.1602
Opdracht om onder meer naar Oostende te zenden de kanonniers Joost van de Boorne,
Cornelis van Hoorne en Frans van der Stock uit Lillo en Liefkenshoek.
* Brief van Prins Maurits, Den Haag, 17.10.1602
Zendt toe het rekest van Willem Martini en andere ingelanden in de bedijkte polder van de
Hoogen Doel. Zij reageren op het voornemen om te herroepen de sauve garde. Zij vrezen
dat daaronder ook hun polder zal vallen, die zeven jaar geleden is bedijkt. Dat zou tot grote
schade van hen zijn. Zij hebben de grond in cultuur gebracht en er woningen gebouwd,
terwijl de inkomsten nog gering waren. Zij vragen daarom handhaving van de sauve garde.
Erbij zit een afschrift van het verbaal door Amelis van Hoogeveen op verzoek van de
gegoeden in Doel met een begroting om de bedoelde grond te bedijken, opgemaakt op
6.3.1594. Daarbij behoorde ook een kaart. Ook zit erbij een brief van Willem Martini, d.d.
18.10.1602, die geheel afhankelijk is van de inkomsten. In zijn brief noemt hij het een
'polderken'. Uit de brief van Maurits blijkt dat Martini raad ordinaris in de Raad van
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Brabant is en dat hij aldaar 300 morgen land heeft liggende. Maurits adviseert positief
omdat de verdedigingswerken geen gevaar lopen.
Inv.nr. 1631, Minuten van akten en uitgegane brieven, 1601-1604.
*Aan Commandant Catz, 18.9.1602
Minister mr. Geeraert Schepens moet ten spoedigste, binnen uiterlijk 10 of 12 dagen,
vertrekken naar de plaats waar hij is beroepen [= Vossemeer]. De commandant moet
daarvoor zorgdragen. Ook de predikant krijgt een brief met een identieke inhoud.
Inv.nr. 1217, Ingekomen stukken Gecommitteerde Raden, 1602
*Brief van P. van Coolhem en P. Costerius, Lillo, 5.1.1602
Te Lillo is gekomen Joost de Harduyn of Harduwyn die door de Staten-Generaal is
aangesteld als chercher i.p.v. Jan Pietersz. Schryver. Moet hij zich eerst niet presenteren te
Middelburg? Uit het bijgevoegde afschrift blijkt dat Paulus Costerius, notaris is.
* Brief van G.?? van der Does, 22.7.1602
Opgave van kanonniers. Te Lillo: Fransoijs van der Stock, Joost van den Born en Corne1is
van Hoorn.
Inv. nr. 477, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1602
11.12.1602 – Mr. Comelis Busschard, gekomen in de plaats van Geraedt Schepens als
minister te Lillo, 500 gulden per jaar als gage toegekend en vijf pond als verhuiskosten.
Inv.nr. 1590 II, Minuten van uitgegane brieven van Gecommitteerde Raden, 15991601,1603
* Brief aan de commandant van Lillo en Liefkenshoek, 1.10.1603
Vanwege het overlijden van mr. Jan Dregge, pestmeester te Lillo, is aangenomen als zijn
opvolger Herry Godaet, die deze brief brengt. Hij is zowel belast met de chirurgie als het
genezen van pestlijders.
*Akte van Gec. Raden, 16.5.1603
De commies Pauwels de Bruyne te Lillo mag als zijn woning en logement gebruiken het
luitenantshuis aldaar, naast het huis van de controleur Costerius. In voorkomend geval moet
hij dit ontruimen voor officieren.
*Akte van Gec. Raden, 16.8.1603
Commies Jooris de Witte wordt gemachtigd om buiten het fort van Lillo een bekwame hut
te maken t.b.v. de pestlijders.
*Brief aan de commandant te Lillo, 31.8.1603
Omdat de pest dagelijks te Lillo zeer toeneemt en de door commies Jooris de Witte
aangenomen chirurgijn vertrokken is en er nu buiten het fort een hut is ter verpleging van de
lijders wordt de commandant uitdrukkelijk gelast deze daarin spoedig over te brengen.
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Inv. nr. 909, Ingekomen stukken Staten, 1603
* Rekest van de ingezetenen van Zandvliet, 27.8.1603.
Aldaar zijn vier schepen, die (brand)hout laden en aldaar verkopen. Soldaten maken dat
hout afhandig, waartegen zij maatregelen verzoeken. Eronder staan de handtekeningen van
Wilhelmus Tyberius, secretaris van Zandvliet, en Peeter Janssen.
In de bijlage worden genoemd Adriaen Mathyssen, schipper binnen Zandvliet; Jan
Comelisz., ongeveer 24 jaar; Gabriel Meeusz., vorster binnen Zandvliet, 53 jaar; Baltazar
Bogaert, 30 jaar; Jacop Jansz., ongeveer 28 jaar; voorts Adriaen Scellekens, ongeveer 38
jaar, die verklaringen hierover aflegt. Als getuigen genoemd Gysbrecht Pieters en Comelis
Jacopsz., schippers. Schout is Adr. Tyberius.
Inv.nr. 1218, Ingekomen stukken Gecommitteerde Raden, 1603
*Brief van J. de Witte, Lillo, 2.4.1603
Advies n.a.v. het rekest van Damiaen Roeloff, die ongeveer 14 dagen gediend heeft in de
compagnie van kapitein jhr. Abel van Cats. Hij verzoekt om binnen het fort van Lillo een
huisje te mogen timmeren i.p.v. een vervallen rieten hut. Dit is onbewoonbaar geworden.
Het staat bovendien dichtbij het magazijn. Verwijdering van de rieten hut is daarom ook
nodig. Kortom: positief advies.
*Brief van idem, Charles Rassart en Anthoine Richart, Lillo, 18.4.1603
Advies n.a.v. het rekest van Amandt Franck om te mogen bedienen het provoostschap
binnen de forten Lillo en Liefkenshoek. De huidige provoost is vanwege zijn ouderdom en
ziekte vaak in bed. Positief advies, met de aanbeveling de thans in functie zijnde persoon
zijn traktement te laten behouden.
*Brief van J. de Witte, Lillo, 30 juli 1603
Verzoek om een chirurgijn te zenden vanwege een begonnen ziekte. Gistermorgen is de
dochter van majoor Richardt overleden. Vraagt ook maatregelen voor besmetting.
*Brief van idem, 18.8.1603
Wil buiten het fort van Lillo een houten hut laten bouwen met l0 of 12 'coutsen' om daarin
de zieken op te nemen. Onder andere heerst er pest.
*Brief van idem, 11.9. 1603
Advies n.a.v. het verzoek van Anthonis Lievens, ordinaris schipper van Lillo, om een erf op
de kaai te mogen hebben nabij de nieuwe 'gordijne' t.b.v. het bouwen van een huis. Positief
advies ... Uit het bijgevoegde rekest blijkt dat hij wil gaan wonen in Lillo.
* Brief van idem, 13.9. 1603
Uit deze brief blijkt dat er velen overlijden in Lillo.Vier mannen en twee vrouwen begraven
dagelijks de doden buiten het fort. Ook brief hierover van Anthoine Richart, 16.9.1603.
*Rekest van Mathys Wijmmes, schoenmaker, lidmaat te St. Maartensdijk, 27.10.1603
Is voornemens zich te vestigen in Lillo om aldaar te werken voor het garnizoen en de
ingezetenen. Vraagt toestemming. Hij plaatst een merk. Met een attestatie van Henderick
van Hensberch, predikant te St. Maartensdijk, d.d. 21.10.1603. Daarin wordt hij genoemd
Matthijs Weems. Hij heeft aldaar twee jaar het avondmaal genoten.
*Brief van J. de Witte, Middelburg, 28.10.1603
Advies n.a.v. het rekest van Willem Hovenier om te mogen verkopen t.b.v. zijn drie wezen
een huisje bij Jan Woutersz., in zijn leven te Lillo opgeslagen. Acht het verstandig dit aan te

21

kopen voor de genoemde 8 pond, te meer omdat het een hard dek heeft. Het is zeer geschikt
als woning voor Hans Boterdroge, die in september 1.1. is aangenomen als kanonnier i.p.v.
de overleden Joos van de Borre, die een eigen woning te Lillo bezat.
* Brief van J. de Witte, Middelburg, 20.11.1603
Advies n.a.v. het rekest van Catharina Putters weduwe van mr. Jan Dregge, aangenomen
'pestmr.' op de forten Lillo en Liefkenshoek. Jan Dregge is uit Goes vertrokken en met zijn
gezin en meubilair naar Lillo gegaan waar hij de zieken gedurende een maand heeft
verzorgd met medicamenten enz. Daarna is hij aan de 'contagieuse sieckte' overleden
nalatende een koffer met medicamenten, die door mr. Anthoni Hul, Fransman, door die van
Lillo voor een maand aangenomen en betaald, is gebruikt om daarmee de zieke soldaten te
genezen in afwachting van een pestmeester. De weduwe komt daarom alleen 5 pond wegens
een maand gage toe en een toelage voor het verhuizen en de verbruikte medicamenten.
Inv.nr. 1716 – Register van afgegeven ordonnanties op de ontvanger-generaal
(NB: niet integraal doorgenomen !)
25.11.1603 – Ordonnantie afgegeven aan Adriaen Matthysz. smid te Lillo in plaats van Joos
Wymersch het traktement van 12 pond per jaar mits hij gehouden blijft het horloge
[uurwerk] aldaar te onderhouden.
2.11.1604 – Idem aan Heyndrick Olivier, scholaster te Lillo, 25 pond per jaar m.i.v.
1.10.1604 met last zich te vestigen in het huis waar de vorige schoolmeester woonde.
Inv.nr. 478, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1603-1605
25.10.1603 – Arnoult Hellebuyck, schoenmaker, toegestaan om in Lillo te mogen wonen.
28.10.1603 – Het verzoek van Mathys Wynes, schoenmaker, om te mogen wonen op het
fort Lillo om zijn nering aldaar te doen, afgewezen omdat daarin is voorzien.
28.10.1603 – Commies Jooris de Witte gemachtigd aan te kopen het huis van Willem
Hovenier, afkomstig van Jan Woutersz., en dit voor de gemene zaak te gebruiken. Moet
rapport doen.
31.10.1603 – Rekest van de weduwe van Jacob Joosz. timmerman te Vlissingen om
ontheffing van het contract tot het maken van een watermolen te Lillo. Besloten dat zij die
moet bouwen volgens het bestek. 30.12.1604 – Alsnog onder voorwaarden toegestaan.
17.11.1603 – Rekest van Hubrecht Janssen, pachter van de impost op de bieren te Lillo en
Liefkenshoek om vermindering van de pachtsom vanwege de ziekte [pest]. Aangehouden.
26.11.1603 – Aan de weduwe van mr. Jan Dregge, pestmeester geweest te Lillo, conform
het advies van de commies De Witte, haar boven de maand gage toegekend 5 pond
toegekend.
27.11.1603 – Rekest van Adriaen Matheeusen bij provisie smid te Lillo i.p.v. de overleden
Joos Meyners vraagt om gage, alsmede voor het repareren van het uurwerk. Gezien de
attestatie van de majoor en de minister t.a.v. zijn bekwaamheid wordt dit toegestaan.
30.3.1604 – Op verzoek van commies Joris de Witte onder meer een verbod uitgevaardigd
tot het houden van beesten binnen het fort Lillo ter wering van infecties.
24.5.1604 – Cornelis van Hoorn, kanonnier te Lillo, opgeroepen om voor Gecommitteerde
Raden te verschijnen.
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25.6.1604 – Rekest van kanonnier Cornelis van Hoorne om uit zijn garnizoen te Oostende
te mogen blijven i.v.m. de ziekte van zijn vrouw tot zij aan de beterende hand is. Besloten
dat hij te Oostende moet blijven op straffe van schorsing.
25.6.1604 – N.a.v. de brief van commandant Catz besloten dat de ingezetenen hun stallen
en beesten ‘in ’t incomen van den voorschreven forte tusschen d’eerste ende tweede
pallissade’ moeten plaatsen.
29.7.1604 – Minister Cornelis Busschart te Lillo en Liefkenshoek als augmentum over 1604
toegekend 50 pond te betalen door de ontvanger-generaal.
17.8.1604 – Cornelis van Horen en Joos Jooris, kanonniers van Zeeland te Oostende,
verzoeken aflossing. Advies te vragen aan de gouverneur.
30.9.1604 – De commandant Catz, de sergeant-majoor en de commies Joris de Witte
gemachtigd op te nemen het huis waarin Jacques van Assche heeft gewoond alsmede de
corps de gardes gemaakt door Pr. Slinders op het fort.
22.12.1604 – Rekest van Hubrecht Janssen, wonende op het fort van Lillo, pachter van de
impost op de zware bieren gedurende de voorleden zomer, verzoekt om een lastgeving tot
het betalen van impost door degenen die vanwege de pest en de vrees daarvoor op het water
hebben getapt. Besloten dat ook zij, zowel als die te land, de impost moeten voldoen.
27.12.1604 – Kapitein jhr. Abel van Catz 2 of 3 weken verlof uit Lillo naar Zeeland
toegestaan mits kapitein Saladyn aldaar blijft.
22.2.1605 – Rekest van Phlips van Coolem, collecteur van de licenten te Lillo, voor de
collecte van de tol te Lillo toegekend 6 pond.
31.3.1605 – Rekest van Abraham de Neve, bakker te Lillo, die vraagt om de woning waarin
Gillis Lambrechtz., eveneens bakker, heeft gewoond. Afgewezen.
29.4.1605 – Rekest van Hendrick Willemssen, wonende te Liefkenshoek, om admissie als
kanonnier i.p.v. de overleden Pieter Claessen. Hij zal zijn proef doen te Bergen op Zoom.
1.7.1605 – Minister Busschaert te Lillo evenals vorig jaar als augmentum over 1605 50
pond toegekend.
3.7.1605 – Er dreigt een aanval op Lillo. Enkelen van de vijand zijn genaderd tot aan de
palissaden van het fort. Aan de Prins zal gevraagd worden een van de Zeeuwse
compagnieën erheen te zenden [dit werd uiteindelijk een aanval op Bergen op Zoom].
9.9.1605 – Een nieuwe dreiging.
8.7.1605 – Rekest van Cornelis Busschaert, dienaar des Goddelijken Woords te Lillo. Hij
moet diverse malen verschijnen op de classikale vergaderingen waarvoor hij nu drie jaar
niets heeft genoten terwijl hem dit wel 21 pond heeft gekost. Hem toegekend over de
afgelopen drie jaar 100 gulden en in het vervolg 5 pond per jaar, te betalen door de
ontvanger-generaal Teellinck.
26.7.1605 – Rekest van Cornelis Stevens, commies te Lillo, om enige reparaties aan zijn
logement. Voor advies naar commies Joris de Witte.
28.7.1605 – Rekest van Heyndrick Willemssen van Arnemuyden, wonende te Liefkenshoek,
om te worden aangenomen als kanonnier op het fort aldaar in plaats van Pieter Claessen of
Claes Pauwelsz., beiden kanonniers aldaar, maar nu overleden. Gezien de door hem
afgelegde proef wordt hij toegelaten in plaats van Pieter Claessen.
11.8.1605 – Rekest van Jan Diericxz., schipper in den Doel, die klaagt dat de huislieden van
den Doel volgens het met hem aangegane contract hem niet gebruiken [als schipper]. Hij
verzoekt handhaving van dit contract. Hem verwezen naar de Raad van Vlaanderen of
elders.
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23.8.1605 – Gezien het advies van commies De Witte betreffende het ‘opmaken’ van een
achterhuisje van stro, verzocht door de commies Cornelis Stevens, wordt dit
overeenkomstig het advies toegestaan.
30.8.1605 – Verzoek van Pauwels de Bruyne, commies te Lillo, die verzoekt om restitutie
van de onkosten wegens reparatie aan het huis, dat hem door Gec. Raden werd toegewezen,
en die hij begroot op 300 gulden. Het rekest gesteld in handen van de raden Jacobi en
Oillarts, die naar Lillo reizen, om informatie in te winnen en de raad daarover te
rapporteren.
27.10.1605 – Te schrijven aan de commandant te Lillo om in hechtenis te nemen Paulus
Costerius, commies aldaar.
4.11.1605 – Gelezen een brief van de baljuw van Goes, die vraagt ten behoeve van justitie,
de informatie die Gec. Raden hebben aangaande het begane feit door Costerius. Besloten
hem toe te sturen de informatie die kapitein Catz hen deed toekomen.
4.11.1605 – Rekest van Amand Hellebuc, schoenmaker te Lillo, namens zijn huisvrouw,
haar broers en zusters, erfgenamen en nagelaten wezen van Gillis Lambrechtsz., bakker te
Lillo, om het huis dat hij met toestemming van Gec. Raden gebruikte om te bakken, in
eigendom te mogen hebben wegens de daaraan gedane reparaties en verbeteringen.
Beslissing uitgesteld.
8.11.1605 – Besloten dit huis te behouden om daarin onder te brengen door de commendant
aldaar aan te wijzen personen, zonder dat dit zal worden afgebroken of veranderd.
8.11.1605 – Desgevraagd krijgt kapitein Le Duc het door hem voorgeschoten bedrag terug
wegens onkosten in het vervolgen van Costerius.
14.11.1605 – Besloten de commandant te Lillo aan te schrijven om niemand uit het land van
de vijand of degenen die op contributie zitten in het fort te Lillo toe te laten… Kapitein Le
Duc moet voor Gec. Raden verschijnen. Kapitein Van Damme zal hem vervangen als
commandant op Lillo [deze is commandant te Liefkenshoek].
13.12.1605 – Meyers, majoor te Liefkenshoek, vraagt om meer krijgsvolk nu de halve
compagnie van kapitein Van Damme is vertrokken en alleen de compagnie van kapitein
Bouillon aldaar is overgebleven.
Inv. nr. 910-912, Ingekomen stukken Staten, 1604-1606
Geen bijzonderheden.
Inv.nr. 1591, Minuten van uitgegane brieven van Gecommitteerde Raden, 1604-1605,
1607, 1609-1610
Geen bijzonderheden.
Inv. nr. 1219, Ingekomen stukken Gecommitteerde Raden, 1604
*Lijst van uit te voeren werken te Lillo en Liefkenshoek, ingediend door commies De Witte,
29.4.1604
Onder andere dat de woning van de commies Van Asse op de Markt van ouderdom in
elkaar is gestort en daardoor onbewoonbaar is geworden. Een verklaring van A. van Cats en
Anthoine Richart bevestigt dit.
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*Brief van Jooris de Witte en A. van Cats, Lillo, 22.5.1604
Onder meer delen zij mede dat een van de kanonniers, Cornelis van Hoorn, begin maart
opdracht had om zich naar Oostende te begeven en daar de plaats in te nemen van Joos
Verstock, die daar een jaar had gediend. Weliswaar is Van Hoorn naar Oostende
vertrokken, maar is daar maar 6 of 7 dagen geweest en onder een voorwendsel teruggekeerd
naar Lillo. De kapitein Le Ducq gaf hem opdracht terug te gaan naar Oostende. Daarop is
hij wederom vertrokken, maar verbleef gedurende zes weken in Vlissingen en keerde weer
terug. Hij verklaarde mondeling opdracht te hebben gehad van Joos Nol.
*Brief van J. de Witte, Lillo, 11.12.1604
Momenteel zijn in het fort te Lillo drie kanonniers, te weten: Franchoijs Stock, Cornelis van
Hoorne en Hans Boterdroge. De vierde, Hans Bouwens, is de gehele afgelopen zomer in
Vlaanderen gebruikt. Met de verovering van Sluis is hij door Joost Nolde als kanonnier te
Sluis aangesteld. Daarom moet er een plaats vervuld worden, mede vanwege de zwakheid
van Stock. Te Liefkenshoek zijn momenteel in dienst Niclaijs Pauwels en Anthoni van
Gijstel. De derde, Pieter Claisz., is de afgelopen zomer gewond uit Oostende gekomen en te
Middelburg in het gasthuis aan zijn verwondingen overleden. Ook zijn vacature moet
worden vervuld.
Inv. nr. 1220, Ingekomen stukken Gecommitteerde Raden, 1605
*Brief van Jacob de Witte, [baljuw te] Goes, 4.11.1605
Hij heeft enige dagen geleden in hechtenis genomen Paulus Costerius, controleur op het fort
van Lillo. Hij was voortvluchtig 'overmits zeeckere vrouwe vercracht op 't selfdde fort by
hem gecommitteert in een onbejaerde dochter van welck enorm feijt uwer Ed. als ick
verstae volcome informatie sijt hebbende'. Voegt te stellen vragen bij [niet aangetroffen].
Inv. nr. 1221, Ingekomen stukken Gecommitteerde Raden, 1606
*Brief van J. de Witte, Lillo, 15.2.1606
In antwoord op de brief inzake het onderkomen van de commies Carlier deelt hij mede dat
deze ter stond na zijn aankomst zich graag ondergebracht zag 'beneffens' zijn collega
Willem Nicolai. Deze was daartoe echter niet bereid. Daarom heeft hij de volgende dag
hem ondergebracht in het Gouvernementshuis bij afwezigheid van kapitein Buvrij.
Ondertussen verwacht De Witte het vertrek van de weduwe van Pieter Comelisz. Noom.
*Memorie voor de gedeputeerden van de Staten inzake de fraude vanwege de
schuitvoerders die zich in en bij de ingedijkte polder in den Doel ophouden, 18.3 .1606
Hierin worden onder andere genoemd de twee veerschippers aldaar, Jannen Dierixsz.
Appelman en Cornelisen Marinusz., 'getrouw ende beproefde veerluyden'. Zij varen op
Holland en Zeeland.
*Brief van J. de Witte, Lillo, 30.3.1606
Rapport over de gevolgen van storm en de aangerichte schade te Lillo en Liefkenshoek [op
27 maart), die zeer omvangrijk is. Onder andere is het huis van de commandant te Lillo
zwaar beschadigd. De gevel en het dak zijn ingestort. Hij vraagt o.a. om 4000 dakpannen te
sturen.
*Brief van J. de Witte, Lillo, 14.4.1606
Negen maanden geleden is de derde kanonnier van Liefkenshoek, Claijs Pauwels, aan de
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pest overleden. Zijn plaats moet worden opgevuld.
*Brief van Corn. Busschart, Lillo, 20.4.1606
Hij vraagt vergeving inzake het verhandelen van Antwerps bier naar Middelburg. Hij was
onbekend met het verbod en had een vriend in Middelburg dit beloofd. Het was de eerste
keer dat hij een ton bier liet verzenden en deed dit in navolging van Paulus de Bruijn,
commies, en Joris de Witte, die ook bier verzonden.
*Brief van J. de Witte, Lillo, 26.4.1606
Over hetzelfde onderwerp. Hij dacht dat twee tonnetjes wel kon. Belooft het niet meer te
doen.
* Brief Raad van State, 1.6.1606
Lastgeving dat zes kanonniers zich naar Dordrecht moeten begeven waaronder Pieter de
Vries te Lillo.
*Brief van Jacques de Buvrij, commandant; Anthoine Richart, sergeant-majoor, en J. de
Witte, Lillo, 14.10.1606
De pachters van de imposten op de bieren hebben hun pacht opgezegd nu de Staten hebben
besloten tot een verbod tot aanvoer van Antwerps bier op het fort, hoewel de verpachting op
de oude voet was geschied door de gedeputeerden van de Staten-Generaal.
*Brief van J. de Witte, Lillo, 15.11.1606
Advies n.a.v. het verzoek van Henrick Pieters. Hij ontvangt 16 gulden per maand waarvoor
hij elke morgen alle deuren van het fort open moet doen en 's avonds moet sluiten. Hij moet
zorgen voor turf en kaarsen in de corps de garde. De hekken dagelijks openen en sluiten en
driemaal per dag de klok luiden, te weten de poortklok, de bezetting van de sentinellen.
Moet ook voor de predikatie luiden. Is ook mede koster van de kerk en bode van de plaats.
Zijn dienst is verzwaard doordat hij nu ook de nieuwe hekkens moet sluiten waarvoor hij
een roeiboot heeft moeten kopen. Hij vraagt een toelage van 3 pond per jaar.
Inv. nr. 1222, Ingekomen stukken bij Gec. Raden, 1607
Geen bijzonderheden. Slechts weinig stukken zijn bewaard.
Inv.nr. 1223, Ingekomen stukken bij Gec. Raden, 1608
Rekest van Joris de Witte ten aanzien van behoeften te Lillo, onder andere dat op 16.8.1607
door Gec. Raden besloten was tot de bouw van een nieuwe kerk van steen. Hij verzoekt
thans aanbesteding. Nu komt men samen in een ruimte waar de munitie wordt bewaard.
Inv.nr. 479, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1606-1607
12v., 4.2.1606 – Rekest van Daniel Carlier, commies in de vloot te Lillo, om voorzien te
worden van een huis. Te schrijven aan de commies De Witte waar hij van een woning kan
worden voorzien.
21r., 22.2.1606 – Akte verleend aan kapitein Bieuvrij om te commanderen over de forten
Lillo en Liefkenshoek.
42v., 18.4.1606 – Uit het bericht van de ontboden schuiteman op Lillo wordt begrepen dat
aan hem ettelijke tonnen Antwerps bier werden meegegeven door Jooris de Witte, Pauwels
de Bruyne, minister Busschaert en de luitenant van kapitein Menten. Aan hen te schrijven
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dat zij hiermee tegen het uitdrukkelijk verbod hebben gehandeld. Zij moeten mededelen op
wiens last of autoriteit zij dit hebben gedaan.
44r., 20.4.1606 – N.a.v. de lijst van commies Jooris de Witte o.a. besloten de bouw van een
nieuwe kerk uit te stellen.
44v., 21.4.1606 – Zijn verschenen Franchoys van der Stock, Cornelis van Hoorn, Hans
Boterdrige, Pieter Wouters, De Vries [zo staat er allemaal letterlijk], kanonniers te Lillo, en
Henrick Willems en Anthony van Gastel te Liefkenshoek. Zij zijn gelast naar huis terug te
keren [blijkt dus niet wat zij daar kwamen doen].
45r., 25.4.1606 – Gelezen de brief van de minister van Lillo Busschaert met excuus dat hij
tegen het verbod heeft gehandeld.
47r., 27.4.1606 – Idem een brief van de commies te Lillo van 26.4 met dezelfde inhoud.
94v., 95r., 11.8.1606 – Rekest van Maerten Heyndricxen, arbeider te Lillo, die op last van
de commies De Witte diverse aardewerken en bolwerken aldaar heeft hersteld, die door de
vloed tijdens Pasen waren afgespoeld. Hij verdiende daaraan, naar eigen zeggen, 400
gulden. Hij verzoekt betaling of tenminste iemand die dit schat. Te schrijven aan de
commandant en de commies dat Gec. Raden verwonderd zijn dat dit besteed is en dat
zonder voorafgaande goedkeuring. Voorts moeten ze opgeven wat daaraan naar schatting is
verdiend.
107v., 28.9.1606 – Rekest van Heyndrick Pietersz., poortier te Lillo, om verhoging van zijn
traktement wegens verzwaring van zijn werkzaamheden. De commies De Witte zal
gevraagd worden wat hij maandelijks ontvangt en wat hij daarvoor moet doen alsmede
advies te geven ten aanzien van het verzoek.
108v., 29.9.1606 – Rekest van Willem Simonsz., controleur op het kantoor van de
convooien in de wacht van Lillo, om reparatie van zijn huis waarin hij woont. Voor advies
naar commies De Witte die een begroting van de kosten moet maken.
110r., 4.10.1606 – Ontvangen een brief van commandant Buvry en commies De Witte van
3.10 met advies ten aanzien van het verzoek van Martin Jansz. Aerdewercker om betaling
wegens werken aan het fort te Lillo gebroken als gevolg van het onweer op Tweede
Paasdag. Geen besluit hierop genomen.
112v., 12.10.1606 – Hem toegekend 200 gulden. In dit besluit wordt hij zowel Henryck
Maertenssen aerdewercker als Marten Heyndrycxen genoemd.
116v., 20.10.1606 – Rekest van Huybrecht Janssen en Samuel Veron, pachters van de
impost op de bieren over de forten van Lillo en Liefkenshoek, om ontslag van deze pacht nu
de Admiraliteit heeft verboden het aanvoeren en verkopen van Antwerps bier. Gezien de
brief van commandant Buvry, commies De Witte en de sergeant-majoor toegestaan dat
alleen daar het Antwerps bier mag inkomen gedurende deze aanstaande winter zonder
verder vervoerd te worden. Voorts zal men deze zaak naar voren brengen bij de Staten.
123r., 7.11.1606 – Rekest van Michiel Meyers, sergeant-majoor te Liefkenshoek, om
verhoging van zijn traktement in het bijzonder vanwege het feit dat zijn voorouders onder
iedere compagnie aldaar in garnizoen liggend een maandelijks bedrag hebben ontvangen.
Afgewezen.
125v., 10.11.1606 – Rekest van de commandanten en ingezetenen van de forten Lillo en
Liefkenshoek. De termijn loopt af van het toegekende traktement van 5 pond per maand
waarop is aangenomen mr. Henry Godebert, chirurgijn, als pestmeester waarin hij zich
ijverig en zorgvuldig heeft gedragen. Zij vragen om verlenging. Besloten eerst de chirurgijn
hierover te horen.
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127r., 14.11.1606 – De chirurgijn te Lillo gehoord en uitgesteld tot morgen.
15.11.1606 – De chirurgijn te Lillo, Godaert, weer ontboden. Hem aangeboden een
traktement van 30 pond per jaar. ‘Ende ingevalle dat Godt den Heere Almachtich t’eeniger
tyt de voorszeide fortten mette contagieuse sieckte belieffde te besoucken’, dan zal men dit
verhogen. Hij is daarmee tevreden.
129r., 21.11.1606 – Gezien het advies van commies Jooris de Witte hem gemachtigd de
reparatie van de woning van de ‘contrarolleur’ te Lillo, Willem Symonsz., ten bedrage van
11 pond, te laten uitvoeren.
129r., 21.11.1606 – Gezien het advies van commies De Witte het verzoek van Heyndrick
Pietersz., poortier te Lillo, afgewezen.
130r., 22.11.1606 – Commies De Witte gemachtigd te repareren de woning van
commandant Buvry.
[Vanaf hier niet meer gefolieerd]
4.1.1607 – Ontvangen een brief van de commandant Buvry te Lillo van 4 januari waarin hij
mededeelt dat hij heeft ontdekt dat een soldaat van het garnizoen heeft geprobeerd het fort
in handen van de vijand te leveren. Hij probeerde daartoe andere soldaten over te halen.
Conform zijn verzoek besloten de scherprechter erheen te zenden.
5.1.1607 – Rekest van commandant Buvry om een tegemoetkoming voor zijn onkosten die
hij heeft gehad tijdens zijn commando en die schadelijk waren. Niet op ingegaan, maar hem
niettemin 300 gulden toegekend.
10.1.1607 – Buvry heeft toegezonden het afgenomen verhoor waaruit blijkt dat het gaat om
Pieter van Tameyden. De twee soldaten, die het hebben ontdekt, elk 50 gulden toegekend.
Niemand van de vijand mag in het fort worden toegelaten.
25.1.1607 – Rekest van Pauwels de Bruyne, commies te Lillo, om teruggave van 411
gulden 50 stuivers 8 duiten wegens reparaties aan het logement waarin hij te Lillo
woonachtig is. Hem verwezen naar zijn opdrachtgevers.
20.2.1607 – Gelezen een brief van commandeur Buvry waarin wordt medegedeeld dat het
vier soldaten zijn geweest, die het verraad van Pieter van Tameyden hebben ontdekt. Dit
zijn Jacob Simonsz. van Leyden, Martin Jacobsz. van Diest, Jan Torres van Leyden en
Jacob Pietersz. van Antwerpen. Zij zullen elk 50 gulden ontvangen.
5.3.1607 – Het vonnis werd voltrokken door scherprechter mr. Willem van Schyffbane, die
daarvoor 9 pond ontvangt.
8.3.1607 – Remonstrantie van commies De Witte, o.a. 2. dat het nodig is een nieuwe kerk te
bouwen omdat de oude niet zonder gevaar kan worden gebruikt. Op de zolder kan geen turf
meer worden gelegd.
27.4.1607 – Ingenieur David Orleans [hij heet van Orliens] overlegt plannen ten aanzien
van het fort van Lillo waar hij ter plekke de zaak in ogenschouw heeft genomen. Nadat hij
bestekken heeft gemaakt besloten dat hij deze plannen zal voorleggen aan de Prins te Den
Haag om te vernemen voor welk plan de Prins kiest.
23.7.1607 – Rekest van de kerkenraad te Lillo tot aanbeveling van de wees van Gillis de
Backere, ordinaris bakker aldaar. Hij heeft aan zijn huis, hem van ’s landswege vergund,
een kamer op zijn kosten gebouwd hetgeen 100 pond kostte. Zij verzoeken die kamer over
te willen nemen en een vergoeding voor de wees. Toegekend 12 pond mits het huis en de
kamer tot dienst van het land zullen blijven.
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25.7.1607 – Brief van de kerkenraad te Lillo met verzoek om goedkeuring van het beroep
op Johannes Schotanus als schoolmeester in plaats van Heynricus Olivarius, die staat te
vertrekken, op dezelfde gage. Toegestaan.
27.7.1607 – Rekest van Cornelis Stevensz., commies in de vloot te Lillo, met verzoek om in
zijn logement tot gerief van hem en zijn collega op ’s landskosten te maken een nieuwe
regenbak. Voor advies naar commies De Witte en op te geven hoeveel dit gaat kosten.
3.8.1607 – De Witte heeft geantwoord dat dit, inclusief het graven, 8 pond gaat kosten. Hij
wordt gemachtigd dit te laten uitvoeren.
9.8.1607 – Philips van Colem, ouderling in de kerk te Lillo, deelt mee dat Schotanus aldaar
niet kan komen als schoolmeester. Zij hebben daarom in zijn plaats aangenomen Laurens
Uuijtendale, eerder schoolmeester te Veere, op de gewone gage van 25 pond per jaar met
verzoek hem gage toe te kennen. Conform besloten.
18.9.1607 – Rekest van Lievin de Meulenaer, Pascual Leardin en Geerard de Bury om te
Lillo te mogen ontbieden een advocaat en een procureur uit Antwerpen om hun proces te
communiceren tegen Jeronimus Verbrugge. Toegestaan en de commandant en commiezen
te informeren.
28.9.1607 – Brief van commandant Buvrij te Lillo van 25.9 hoe met name Samuel Veron
gaat drinken op de ‘Cruysschantsse’ met de vijand zonder daarvoor toestemming te hebben.
Hij moet daartegen optreden en zulke personen in hechtenis nemen. Dit zal ook worden
geschreven aan Veron en hij zal worden vermaand dit niet meer te doen.
Inv.nr. 480, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1608-1609
28.2.1608 – Ingekomen een brief van commies Joris de Witte met twee ‘patronen’ en enige
bestekken van de nieuwe kerk te Lillo. Die te laten examineren.
160v., 28.5.1609 – Af te kondigen de aanbesteding van de bouw van de nieuwe kerk te
Lillo. De reparatie aan het huis van de commandant wordt een jaar uitgesteld vanwege de
hoge kosten die aldaar gemaakt worden.
162r., 28.5.1609 – Binnen ontboden Willem Simonsz., ontvanger van de tol te Lillo. Heeft
tot dusverre niets ontvangen dan alleen van degenen die uit Antwerpen komen. Mag geen
nieuwigheden invoeren en moet zijn best doen alles te innen wat daarvoor in aanmerking
komt.
179r., 8.7.1609 – Vanwege de grote toeloop vanuit Antwerpen binnen het fort van Lillo, die
daar naar de predikatie komen, te schrijven aan commandant Bevueri, dat hij dient te zorgen
dat het fort daardoor niet in onzekerheid zal worden gesteld.
180v., 14.7.1609 – Gezien het bestek van de brug en de poort te Lillo besloten de brug
geheel van hout en niet breder dan 5 voet te maken.
15.7.1609 – De poort wordt 6 voeten breed. Deze werken zullen worden aanbesteed. Pr.
Slinders heeft aangenomen de bouw van de kerk te Lillo voor 490 pond, waarvan een derde
te betalen wanneer de materialen op het werk zijn, een derde deel bij het opleveren van het
werk en het laatste derde deel drie maanden daarna.
182r. 1.8.1609 – Gesproken met mr. Davidt van Orliens, ingenieur, over het openen van de
mond van de haven van Lillo ter breedte van 30 voet. Hij geeft nadere uitleg… Zal worden
ingekort tot 16 voet. Staan daarna binnen Jan Laureijnsz. en Joos Loijssen, rijswerkers
geweest te Lillo, en overleggen een bestek om rijshoofden te maken voor de contrescherpen
van het Antwerps bolwerk.

29

190v., 7.8.1609 – Rekest van mr. Cornelis Bosschaert, minister te Lillo, die vraagt om zijn
augmentum. Hem toegekend 50 pond zoals vorig jaar, te betalen door de ontvangergeneraal Teellinck.
191v., 22.8.1609 – Brief van de toezieners op de fortifikatiewerken te Lillo betreffende het
afbreken van het huis van de commies Lippins. Nader overleg te voeren met de ingenieur
Van Orliens (zie ook 24.8).
192v., 24.8.1609 – Rekest van Anthoni de Cram, timmerman, die heeft aangenomen [als
tweede aannemer vermoedelijk] de bouw van de kerk te Lillo. De geestelijkheid belet het
erheen brengen van het hout. Niettemin vraagt hij het derde deel van de aanneemsom.
Toegestaan.
26.8.1609 – Het gaat om 800 gulden waarvoor hij een borg moet stellen.
193r., 27.8.1609 – Staan binnen de twee dienaars van de Classis Tholen, Johan Panthen en
Geerardt Schepens. Zij delen mee – en overleggen een remonstrantie daarover – dat de kerk
van Lillo heeft te kennen gegeven dat vanwege ‘den grooten toeloop van die van Brabant
ende Vlaenderen ter predicatie van Lillo ende Liefkenshouck alsmede om privatelyck in
Godts heijlige Woort geïnstrueert te worden noodich was dat sy aldaer met noch een
ordinarisen dienaer wierden voorsien’. Zij hebben een uit hun midden afgevaardigd om de
predikant gedurende drie maanden bij te staan. Toegestaan. Uitgezien moet worden naar
een ‘gheleert man ende in beijde de taelen als Duijts ende Franchois ervaeren’.
209v., 1.10.1609 – Gelezen het bestek om de kerk te Lillo met schaliën te dekken. Zal
worden aanbesteed.
210r., 3.10.1609 – De controlleur Van de Wilde te Lillo onder te brengen bij Nicolaij. Joris
de Witte zal daartoe de bovenkamer gereedmaken. Als kapitein Hoemaker vertrekt zal de
controlleur weer in diens woning gaan.
218v., 13.10.1609 – Rekest van minister Cornelis Busschaert te Lillo die wegens ‘den
grooten aenval’ [dat is: veel bezoek] hoge onkosten heeft en daardoor over de 50 pond
schulden heeft. Hem 25 pond toegekend, te betalen door de ontvanger Teellinck.
14.10.1609 – Dit verhoogt tot 200 gulden.
220v., 20.10.1609 – Verzoek van Andries Floris om een nieuwe korenmolen binnen het fort
van Lillo te mogen laten bouwen en hem daarvoor een locatie te gunnen alsmede daar een
molenaarshuisje te mogen zetten. Gezien de brief van de Prins hierover en daarna Andries
Floris gehoord. Hij moet zelf uitzien naar een locatie waartoe zal worden geschreven aan de
commandant.
231r., 18.11.1609 – Herri Goddart, chirurgijn en pestmeester te Lillo, aangenomen voor 30
pond per jaar, verzoekt om verlenging van dit dienstverband. Toegestaan voor twee jaar.
Men zal dit laten ‘justificeren’ bij de Raad van State.
231v., 18.11.1609 – Staan binnen de ministers Panten, Busschaert en Suerius van de Classis
Tholen. Zij hebben als tweede predikant te Lillo beroepen mr. Enoch Sterthemius, minister
te Axel. Deze heeft verzocht om bij Gec. Raden te vragen dat, indien de grote toeloop uit
Antwerpen en uit Vlaanderen ophoudt, hij daar niettemin gehandhaafd blijft totdat hij met
een andere plaats is voorzien. Ook vraagt hij een voldoende salaris en augmentum te meer
omdat zijn gezin uit vele personen bestaat. Gec. Raden antwoorden dat het ongebruikelijk is
om op deze wijze ‘te handelen of negotiëren’. Bovendien doet S. goede diensten te Axel
mede ten aanzien van beide talen t.b.v. het garnizoen. Bovendien zien die van Axel
ongaarne zijn vertrek. Men zal daarom schrijven aan de vier Zeeuwse classes om bij
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toerbeurt de kerk aldaar van een dienaar te voorzien die beide talen [Nederlands en Frans]
spreekt totdat zij voorzien zijn van een minister.
243v., 244r., 9.12.1609 – Staan binnen de ministers Joos Panthen en Jacobus Suerius van de
classis Tholen. Sterthemius vermoedt dat in het besluit iets is tegen zijn persoon. Tevens
verzoeken zij gage toe te kennen. Dit zal nader worden bezien.
244v., 10.12.1609 – Het eerdere besluit wordt gehandhaafd.
253v., 31.12.1609 – De raden Tenijs en Steengracht afgevaardigd om naar Lillo te reizen
tot het opnemen van de kerk en andere werken aldaar.
Inv.nr. 481, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1610-1611
(NB: de folionummering is niet overgenomen in onderstaande aantekeningen).
5.1.1610 – Gelezen een brief van commies Joris de Witte d.d. 29.12 waaruit blijkt dat
gereed zijn de kerk, de ‘logie’, de nieuwe poort met het ‘piloteren’ van het nieuw
havenhoofd. Hij verzoekt gedeputeerden om deze werken op te nemen. Hierover is reeds
een besluit genomen.
2.2.1610 – De raden Tenys en Luenissen rapporteren dat de kerk in orde werd bevonden.
Het meerwerk bedraagt £ 10-3, waarvoor zij opdracht gaven dit uit te betalen. Ook de
regenbak te Lillo is gereed.
11.2.1610 – Rekest van de minister te Lillo, Busschaert, die betaling verzoekt van £ 26-9,
zijnde het verteerde bedrag door de ministers van de Classis Tholen die hem assisteerden
‘in den toeloop van Antwerpen tot Lilloo’. Hij overlegt daarvan een declaratie. Toegestaan,
met de opmerking dat de ‘montcosten’ van deze ministers niet zijn vermeld in de declaratie.
19.2.1610 – Remonstrantie van commies Jooris de Witte. Daarop onder andere besloten een
predikstoel van wagenschot te laten maken met banken langs de muur in de kerk alsmede
het beschieten van de muur met vurenhout, alles tegen de minste kosten.
Rekest van Leonaert Theunissen, timmerman te Lillo, die heeft aangenomen een brug en
poort aldaar te maken, met het verzoek om een tegemoetkoming vanwege zijn verlies.
Afgewezen.
Rekest van Jacobmyne Caveels, vroedvrouw te Lillo en Liefkenshoek, om een traktement.
Afgewezen. Vanwege haar ouderdom en andere redenen haar niettemin 5 pond toegekend
zonder te trekken in consequentie.
Rekest van Heyndrick Pieters, poorter van het fort te Lillo, om verhoging van zijn
traktement vanwege de door hem extra te verrichten diensten wegens de vergroting van het
fort. Daarbij wijst hij erop dat zijn salaris de laatste keer is verminderd met drie gulden per
maand. Het rekest zal met een woord van aanbeveling worden toegezonden aan de
gedeputeerden bij de Staten-Generaal.
19.3.1610 – Rekest van Eduwart van Machel als man en voogd van jkvr. Maria
Bacquerelles om vergoeding van 10 gemeten 145 roeden erf gebruikt binnen het fort van
Lillo. In handen gesteld van raadsheer Huyssen om nadere inlichtingen in te winnen en
daarover te rapporteren.
Rekest van Hubrecht Jansz., die recht pretendeert op een huis binnen Lilloo. Eveneens
gesteld in handen van raadsheer Huyssen.
23.3.1610 – Rekest van de sergeant-majoor te Liefkenshoek, Meyer, over het maken van
een huis te Lilloo. Raadsheer Huyssen zal hiernaar informeren.
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2.4.1610 – Raadsheer Huyssen is teruggekeerd van de verpachting van de gemeene
middelen in Vlaanderen en Lillo en rapporteert het succes daarvan. Ook stelt hij Gec. Raden
uitvoerig op de hoogte van de stand van zaken van de werken in en bij Lillo. In dat kader
zegt hij onder meer ‘dat mede by hem toegestaen was, alsoo de schole in een onbequame
plaetse op de solderinge van een hutte tot peryckel van de kinderen wordt gehouden, om ’t
selve te verhoeden, dat in de kercke een gelindt ? soude worden gemaeckt dat men des
sondaeghs sal connen wechnemen, om aldaer schole te houden. … Voorts rapporteert hij
ook ten aanzien van de ingediende rekesten om erven binnen het fort om te mogen
betimmeren met huizen. Hij heeft deze doen meten waarvan een memorie gemaakt is die hij
overlegt. Wanneer de rekesten worden voorgelegd kan daarop een beslissing worden
genomen.
8.4.1610 – Te schrijven aan de commies De Witte dat allen die lege erven binnen het fort
willen kopen om die te betimmeren a.s. zaterdag in de aanstaande Paasweek te Middelburg
moeten komen om daarover tot een accoord te komen.
Tevens besloten de uren van openstelling van de regenbakken te Lillo en Liefkenshoek te
wijzigen. Deze zullen uitsluitend geopend mogen zijn ’s morgens van 8-9 uur voor de
inwoners ten behoeve van hun drinken en koken.
6.5.1610 – De raden Steengracht en Campen afgevaardigd naar Lillo om aldaar aan te
besteden het bouwen van het huis voor de commandant met machtiging daarin de gewenste
veranderingen aan te brengen. Tevens om te beslissen, te verdelen en uit te geven de lege
erven op cijns en voorts aan te besteden het onderhoud van de wallen en contrescharpen
gedurende een jaar.
4.6.1610 – Zij brengen hierover rapport uit … Drie erven om te betimmeren zijn door hen
als volgt uitgegeven:
1. aan het huis van Aernout Lippens, breed 18 voeten en 5 roeden lang, aan Nicolaes
Boel, kleermaker tegen een cijns van 10 gulden per jaar.
2. aan de oude corps de garde, breed 21 voeten en 4 roeden lang, aan Jaques
Barthelmeusz. tegen een cijns van 20 schellingen per jaar.
3. van dit huis tot aan de nieuwe corps de garde, aan Adriaen Matens, lang en breed
als het voorgaande perceel, tegen een cijns van 20 schellingen per jaar.
Onder voorwaarde dat het land deze percelen altijd aan zich zal mogen trekken tegen
restitutie van de kosten aan materialen.
Ook hebben zij aan ……. [niet ingevuld] Henricx, bakker, toegestaan het gebruik van een
huisje en bakoven tot wederopzegging mits hij het na aanzegging zal ontruimen.
2.7.1610 – Rekest van Catharina Putters, weduwe van Gillis Lambrechtsz., bakker te Lillo,
om een tegemoetkoming wegens de gemaakte bakkerij aldaar. Besloten dat hierin niet kan
getreden.
9.7.1610 – Is verschenen de minister Gerardus Schepens uit Vossemeer die namens de
Classis Tholen te kennen geeft hoe nodig het is dat te Lillo nog een minister wordt
aangesteld ‘ter oorsaecke van vele personen, nyettegenstaende het verboth commende van
Antwerpen om Godts Woord te hooren ende geinstrueert te wesen ende dat den
tegenwoirdigen minister aldaer residerende niet machtich en is alleene zoo tot Lillo als
Lieffkenshouck in ’t gene voorschreven is te voldoen, met meer andere redenen’, die hij ook
op schrift overlegt. … Gec. Raden kunnen niet goedvinden het land met meer onkosten te
belasten, maar zullen het verzoek in overweging houden. Vervolgens verzoekt Schepens

32

namens de Classis een extraordinaris minister waartoe hij een remonstrantie overlegt. Gec.
Raden handhaven evenwel hun besluit.
14.7.1610 – Ontvangen een brief van commies Joris de Witte waarbij hij onder andere
toezendt een lijst van alle ’s lands woningen en corps de gardes. Tevens adviseert hij een
oud huisje op de Markt naast de kerk te repareren. Daarvoor toestemming verleend.
16.7.1610 – Gezien de brief met het verzoek om te mogen bedijken de landen gelegen
boven en nabij Lillo en gezien de resolutie van de Staten daarover genomen, waarbij dit is
uitgesteld, besloten dit te handhaven.
17.8.1610 – Rekest van degenen, die klagen over de kapitein Bouillon, in garnizoen liggend
te Liefkenshoek, dat hij soldaten toelaat riet te snijden, die van hen is. Dit is in strijd met
hetgeen in het vredesverdrag is bepaald. Te schrijven aan de commandant te Lillo en de
andere kapiteins in die kwartieren om deze eigenaren ongemoeid te laten en hun soldaten te
verbieden zonder toestemming riet te snijden.
16.9.1610 – Remonstrantie van de commies De Witte. Het zesde punt betreft het kopen van
de woning van Samuel Veron te Lillo ten behoeve van het land. De raadsheer Campe zal
nader informeren en rapporteren.
28.9.1610 – Te schrijven aan Willem Symonssen, commies te Lillo, en aan Joris de Witte,
eveneens commies te Lillo, dat hij met discretie zal informeren over het innen van de tol
van Zeeland te Antwerpen.
15.10.1610 – Rekest van Jan Pietersz. van Leyden, wonend te Lillo, met verzoek om een erf
om zijn hout op te mogen leggen. Afgewezen.
3.11.1610 – Rekest van mr. Cornelis Busschart, minister te Lillo, die om diverse redenen
een bedrag van 100 gulden verzoekt. Deze redenen zijn de grote lasten die hij heeft ‘mits
het dagelycx, Gode loff, noch vele personen comende tot het gehoor van Godes Woort’.
Toegekend en ordonnantie verleend op de ontvanger-generaal.
5.11.1610 – Rekest van de kerkenraad en de diakenen van Lillo met verzoek om een plaats
direct achter de nieuwe woning van Claes Boels van Wouwe, die loopt aan de zuidzijde
langs het erf van Aernoult Lippins, lang 30 voeten en 20 voeten breed om daarop een
schuur te zetten tot het bergen van de turfvoorraad, die zij jaarlijks aankopen ten behoeve
van hun armen. De plaats die daarvoor voorheen werd gebruikt, is nu aangewend voor de
woning van de commandant. Voor advies naar de commandant en commies De Witte.
3.12.1610 – Rekest van Pieter Huygens van Hogenbaen namens de ingezetenen van den
Doel waarin zij klagen over de baljuw van Beveren, die hen dagelijks molesteert en poogt
zowel politiek als kerkelijk over hen macht uit te oefenen. Zij verzoeken gehandhaafd te
mogen worden onder de autoriteit van deze zijde. Nagelezen wordt de brief van de StatenGeneraal en de kopie van de brief van de Raad over Vlaanderen te Middelburg waarbij
advies wordt gevraagd in deze zaak. Aan de Staten-Generaal zal worden geschreven dat zij
gehandhaafd moeten worden onder hun gebied.
31.1.1611 – Ingestemd met het advies betreffende de herdijking van de verdronken landen
nabij Lillo.
4.3.1611 – Besloten de compagnie van kapitein Hoetmaecker te Lillo te vervangen door de
compagnie van kapitein Reyniers.
29.4.1611 – Commies Jooris de Witte onder andere gemachtigd tot ‘het verdryven van de
solderinge van de kercke’.
19.5.1611 – Rekest van kapitein Pauwels Reyniersz., die garnizoen houdt te Lillo, om meer
onderkomen. Hierop nader te letten.
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22.6.1611 – Rekest van Cornelis Busschardt, minister op het fort van Lillo, om zijn
augmentum. Hem 50 pond toegekend zoals vorig jaar, te betalen door de ontvangergeneraal Teellinck.
23.6.1611 – Rekest van die van Lillo om steun tot het afheinen van het kerkhof van OudLillo tot het begraven van de doden. ‘Is gesegt dormiat’.
22.7.1611 – Vertoog van Pieter Slinders, metselaar, die een proces wil aangaan tegen
Nicolaes van Wouwe, wonende te Lillo, waarvoor hij borg is geweest. Omdat aldaar geen
magistraat is, weet hij niet tot wie hij zich zal wenden. Besloten hiervoor te committeren de
rechters van de krijgsraad aldaar alsmede de commies Jooris de Witte en Aernoult Lippins,
die daarvoor een akte zal worden verleend.
29.9.1611 – Rekest van kapitein Pauwels Reyniers, in garnizoen liggend te Lillo, om een
betere woning. De raadsheer Luenissen zal aftasten wat het huis van Samuel Veron aldaar
zou moeten kosten indien hij dit wil verkopen.
30.9.1611 – Rekest van de kerkenraad te Lillo en Liefkenshoek waarin zij mededelen dat
Dierick Laureyns met hun instemming zich heeft laten gebruiken als voorlezer alsmede
ziekentrooster en schoolmeester in de gemeente aldaar. Voor zijn onderhoud zijn geen
middelen. Zo lang de compagnie van kapitein Pieter van Calcker aldaar in garnizoen was,
genoot hij een wedde onder die compagnie. Evenwel is thans deze compagnie vertrokken.
Omdat zijn dienst nodig en stichtelijk is, verzoeken wij verlenging van zijn gage onder die
compagnie. Hiervoor toestemming gegeven. Een lastgeving zal worden verstrekt aan de
commissarissen van de monstering.
30.9.1611 – Rekest van Michiel Meyer, sergeant-majoor op het fort van Liefkenshoek. Zijn
gage is in de Staat van Oorlog verminderd. Evenwel is zijn last eerder zwaarder als tevoren.
Men zal dit in gunstige zin bezien bij het opmaken van de staat voor het komende jaar.
7.10.1611 – Rekest van mr. Cornelis Busschaert te Lillo waarin hij wijst op zijn
buitengewoon zware lasten, ‘zoo van aenval, huyshoudinge ende sieckte van zyne
huysvrouwe’. Hem toegekend £ 16-13-4.
28.10.1611 – De raden Huyssen en Luenissen zullen in overleg treden met Samuel Veron
ten aanzien van de aankoop van diens huis te Lillo.
Inv.nr. 916, Ingekomen stukken bij de Staten, 1610
*Brief van Prins Maurits, Den Haag, 8.2.1610
De prins door de ingelanden van de dijkage van Calloo en den Doel verzocht advies te
geven aan de Staten-Generaal om het land aldaar te herdijken en de dijk te leggen om de
schans van Liefkenshoek en 300 roeden van deze schans. Met inachtneming van diverse
voorwaarden is het advies positief.
*Brief van Prins Maurits, Den Haag, 26.11.1610
Jan Fredricxsz. alias Limstange heeft aan de prins medegedeeld dat hij van de gouverneur
van het fort van Lillo met instemming van de Staten, toestemming kreeg om schepen aldaar
te repareren. De betreffende locatie is echter nu bestemd om een corps de garde daarop te
leggen. Hij ondersteunt daarom het verzoek om hem een andere plaats aan te wijzen buiten
het fort aan het nieuwe hoofd. Het door hem ingediende rekest is bijgevoegd. Daaruit blijkt
dat hij schipper te Gorcum was en dat hij het land ruim twintig jaar heeft gediend als
schipper. Onder andere tijdens de belegering van Oostende. Bij die gelegenheid verloor hij
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drie schepen waardoor zijn inkomsten zijn verminderd. Sedert de vrede woont hij op het
fort te Lillo om de schepen ten dienste van het land te repareren.
Inv.nr. 917, Ingekomen stukken bij de Staten, 1611
*Brief van de Staten-Generaal, 6.1.1611
De brief handelt over het verzoek van de ingelanden nabij Lillo om hun ondergelopen
landen te herdijken. Dit verzoek kan, buiten bezwaar, worden ingewilligd. Met nadere
bijzonderheden over de wijze van uitvoering, enz.
Inv.nr. 918, Ingekomen stukken bij de Staten, 1612
*Brief van Prins Maurits, Den Haag, 27.4.1612
Over de fortifikatie van den Doel en de herdijking aldaar. Ook wordt gewerkt aan plannen
t.a.v. Liefkenshoek. Er zijn diverse brieven over beide onderwerpen.
Inv. nr. 1225, Ingekomen stukken Gecommitteerde Raden, 1610
*Rapport van het opnemen van diverse werken te Lillo door de gecommitteerde raden
Tenys en Luenissen, 22.1.1610
Onder andere dat in de kerk van Lillo een nieuwe predikstoel met nieuwe banken gemaakt
moeten worden. Daarvoor toestemming verleend.
*Brief van J. de Witte, Lillo, 15.4.1610
Hij stelt onder andere voor het oude huisje aan de kerk te maken, dat dient voor de
commiezen, die voor hen beiden maar een woning hebben en waarin ook de contrerolleur
Verwilligen is ondergebracht. Het andere huis wordt bewoond door de kapitein Hoemaker.
*Brief van J. de Witte, Lillo, 7.7.1610
Lijste van alle ’s lantzwoningen ende hutten wesende jegenwoirdelyc soo op Lillo als
Liefkenshoec, mitz oock de corps de garden ende sintinelhuysen.
Alvoren een steenen huijs staende op de Merct, gedect met hardt dack, zynde den houck
alzo men gaet naer de catte daer het vierbaecken op staet, jegenwoirdelyck bewoont by den
heer commanderende Buvrij
1 steenen huijs
Alnoch op den Merct staet een steenen huys met hardt dack gedect daerinne woont den
capitein majoor Anthoni Rychardt
1 steenen huijs
Alnoch soo staet op de Merct voirschreven een nieuw steenen huijs met een achterkuecken
alles met hardt dack gedect daer jegenwoirdich den commis Willem Nicolai ende boven den
contrerolleur Verweelde
1 steenen met een achterkuecken
Alnoch soo staet op de Merct voornoemt een steenen huijs genaempt de Backerye, gedect
met hardt dack
1 steenen backerye met hardt dack
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Alnoch soo staet op de Merct tusschen de corps de garde van d’adelborsten ende de
voirschreven backerye een schone camer met een achterkeucken t’zamen met hardt dack
gedeckt daerin jegenwoirdich woont den commis Anthonis Aertz.
1 camer met een achterkuecken
Alnoch soo staet op de Merct een schone gemetste kercke met schaillien gedeckt, hebbende
ter zijde naer de haven eenen schoonen afsaeck ofte logie met pannen gedeckt, daer men
den amunitieturff inneleyt
1 kercke met schailliedack ende 1 logie
Alnoch is nevens de kercke op de Merct staende een oudt vervallen huijsken synde met
pannen gedect
1 oudt steenen huysken met hardt dack
Alnoch staen drye nieuwe dobbele steene hutten achter ’t logiment van de heer
commanderende Buvry gaende naer de catte in dewelcke jegenwoirdelyck wonen Heynric
Pieters portier, Lieven Coppens comisen royer ende Cornelis van Hoorn, canonier
III nieuwe dobbele steene hutten
Alnoch een steenen huijs met hardt dack gedect versien met een achterkuecken ende eenen
kelder staende in den Langen Delft d’welc bewoont is geweest by de contrerolleur Verwilde
ende alsnu by gebreke van capiteine woninge by den capitein Hoemaecker
1 steenen huys met 1 achterkuecken
Alnoch een steenen huys staende in den voirschreven Langen Delft met hardt deck gedect,
oock versien met eenen affhanck ende kelder daerinne jegenwoirdich woont den
contrerolleur van Hollant, Dirick Claijszoon Sijms
1 steenen huys ende 1 affhanck
Alnoch soo staet in den voirschreven Langen Delft een steenen huys gedeckt met hardt dack
ende versien met eenen affhangh van deelen ende hardt dack daer jegenwoirdich in woont
den capitein Magnus
1 steenen huys ende 1 affhangh
Alnoch soo staet in den voirschreven Langen Delft een schoon steenen huys met schone
camers ende hardt dack gedect, jegenwoirdich bewoont by mr. Cornelis Busschaert, dienaer
des Goddelycke Woorts
1 schoon steenen huijs met hardt dack
Alnoch staet in den voirschreven Langen Delft een nieuwe steenen huys met hardt dack
versien met eenen affhangh van deelen oock met hardt dack, jegenwoirdich bewoont by den
licentmeester Willem Sijmonsz.
1 steenen huys met 1 affhangh
Alnoch soo saet in den Langen Delft voorschreven een steen huys met pannen gedect
versien met een affhangh, jegenwoirdich bewoont bij Henric Huygens
1 steenen huys met hardt dac ende affhangh
Alnoch staet in den voirschreven Langen Delft een steenen amunitiehuys met pannen
gedect, versien met een achterkuecken ende amunitiekelder, jegenwoirdelyck bewoont by
den commis Joris de Witte
1 steenen amunitiehuys ende achterkuecken
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Logimenten staende in het Berghbollewerck
Eerst vier nieuwe dobbele steene huijsen met pannen gedect, staende in een reke waerinne
soldaten geaccomodeert sijn, dus hier
IIII dobbele steene hutten met hard dack
Alnoch staet in ’t voirschreven bollewerc een oude dobbele berdere hutte met pannen
gedect, bewoont by soldaten
1 dobbele houte hutte met hardt dac
Alnoch staet in ’t voirschreven bollewerck een nieuwe dobbele berdere hutte ende met hardt
dack gedeckt, daerin woont Franschoys Stock, canonier, dus hier
1 nieuwe dobbele berdere hutte
Logimenten staende ontrent den Cruyttorre in ’t bollewerck genaempt de Breeveste, soo
volght
Eerst twee dobbele steene hutten met pannen gedect, bewoont by soldaten, dus hier
II dobbele steene hutten met hardt dack
Alnoch een dobbele hutte staende in deelen met pannen gedect, bewoont by soldaten
1 dobbele hutte in deelen ende hardt dack
Alnoch een dobbele steenen huys met tiggelen gedeckt, wesende d’een syde het
gevangenhuys ende d’ander syde bewoont by Amant Le Francq, provost, dus hier
1 dobbel steenen huys met tiggelen
Alnoch eenen viercanten steenen cruydtthoren met een opgaende cappe van schaillien dack,
hebbende in ’t westen een bevrydinge van een houte logie met pannen gedect daerin liggen
alle de scherpen ende aen d’ander sijde een affschotsel van palijsaden, dus hier
1 steenen thoren ende 1 houte logie
Alnoch een dobbele houte hutte met eenen solder (geweest synde de schole), daerin nu
logieren soldaten
1 dobbele houte hutte met hardt dack
Alnoch twee dobbele steene hutten elc hebbende eenen steenen afftreck met pannen gedect,
in d’eene synde gelogeert den schoolmeester ende in d’ander soldaten
II dobbele steenen hutten met II aftreck
Deze naervolgende zyn de hutten bevonden staende in de Nieuwstraete op de sijde naer
Oudt Lillo ende
Alnoch thyen dobbele steene hutten gedect met pannen ende staende in een reke daerinne
geaccommodeert syn officieren ende soldaten, dus hier
X dobbele steene hutten met hardt dack
Logimenten staende in de strate dye streckende is van d’Engels naer d’Antwerps bollewerck
van wedersijden deselve straete
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Alnoch op de oostsijde staen vier dobbele steene hutten met pannen gedect, bewoont by
soldaeten
IIII dobbele steene hutten met hardt dack
Alnoch staen annex de voirgaende vier oude berdere hutten ende met hardt dack gedeckt
bewoont bij soldaten
IIII oude berdere hutten ende met hardt
dack
Alnoch staen annex de bovengeschreven houte hutten twee steene hutten gedect met pannen
dye bewoont syn by soldaten, dus hier
II dobbele steene hutten
Alnoch staet téijnden de steenen voirschreven hutten een dobbele berdere hutte gedect met
hardt dack, bewoont by soldaten
1 oude dobbele berdere hutte
Alnoch staet achter de vier dobbele steene hutten nevens den Engelsen punct een hutte met
leem geplackt ende met hardt dack gedect daerinne woont Hans Boterdroge
1 oude leeme hutte met hardt dac
Op d’andere sijde van de voirschreven strate neffens den cant van de haven staende
naervolgende hutten
Eerst een reke van zes dobbele steenen hutten gedect met pannen doch in soberen stant door
de proximiteyt oft naerheyt van de haven, bewoont by soldaten
VI dobbele steene hutten met hardt dack
Alnoch staen neffens de voirschreven zes steene hutten noch drye dobbele berdere hutten by
den lande gecocht van de timmerman Lenert Anthonisz.
III dobbele berdere hutten ende met hardt
dack gedect
Logimenten staende in het Antwerps bollewerc op den forte van Lillo
In ’t voirschreven bollewerck syn staende jegenwoirdelyck drye schone steene dobbele
hutten in een reke met eenen affhangh, alle t’zamen gedect met hardt dack, dus hier
III steene dobbele hutten met eenen affhang
Corps de garden op Lillo
Alvoiren een steenen corps de garde staende op de Merct gedect met hardt dack, voorsien
met bedingen ende bancken in dewelcke de adelborsten de wacht houden, dus hier
1 steenen corps de garde
Alnoch een nieuwe steene corps de garde met hardt dack gedect ende voorsien alvoiren,
staende binnen de forte in ’t incommen, dus hier
1 steenen corps de harde met hardt dack
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Alnoch soo staet op de brugge tusschen beyde de valbruggen een schone corps de garde van
eycke plancken ende met schaillien gedeckt voorsien met eenen schonen schoorsteen ende
gevloert mitz met beddingen etc.
1 corps de garde met schaillien gedect
Alnoch staet een steenen corps de garde met hardt dack op het bollewerck genaempt de
Breevest, voorsien met bedingen als anders naer behoiren
1 steenen corps de garde met hardt dack
Alnoch soo staet een nieuwe gemetse corps de garde met hardt dack op het Engels
bollewerck voorsien alsvoiren
1 steenen corps de garde met hardt dack
Alnoch zoo staet op het Antwerps bollewerck een schone steene corps de garde met riet
gedeckt overmitz ’t schieten van halff courtouwen aldaer staende ende voorsien van
beddingen etc. naer behooren
1 steene corps de garde met riet gedect
Sentinelhuijsen
Alnoch zyn jegenwoirdich staende op wallen tot Lillo ende een buyten de poorte zesthyen
nieuwe sentinelhuysen
XVI sentinelhuysen
Blauwgaeren
In plaetse van de oude corps de garde gestaen hebbende op d’oude gedemolieert fortken
van Blauwgaren wordt nu alleenlyck bevonden een nieuwe viercante steenen redoubte
voorsien van bancken, beddingen etc. naer behoiren, doch mitz den treves wordt
jegenwoirdelyck aldaer geen wacht gehouden, dus hier
1 viercante steene redoubte
Actum in Lillo den VIIen july 1610
T.a.v. het oude huisje op de Markt, naast de kerk herhaalt De Witte het verzoek dit te laten
repareren.
Inv.nr. 1226, Ingekomen stukken Gecommitteerde Raden, 1611
*Brief van Jacques de Buvrij, Lillo, 20.8.1611
Aldaar is overleden de huisvrouw van Willem Symonsz., licentmeester van de Staten van
Zeeland. Hem is dringend gevraagd toe te staan haar te begraven in de kerk te Lillo, maar
daarvoor geldt een verbod van Gecommitteerde Raden. Niettemin vraagt hij daarvoor
toestemming.
Inv.nr. 1227, Ingekomen stukken Gecommitteerde Raden, 1612
*Brief van D. van Brombergen, Sluis, 15.7.1612
Opgave van de compagnieën ter repartitie van Zeeland. Onder andere Liefkenshoek:
Kapitein Logier 62 koppen en Kapitein Colve 55 koppen.
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Inv.nr. 482, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1612-1613
6.4.1612 – Gelezen een remonstrantie van commies Jooris de Witte met diverse voorstellen
voor uit te voeren werken waaronder de reparatie van de kaai te Lillo tot verzekering van de
nieuwe gemaakte logie en kerk. Voor alles opdracht gegeven.
9.4.1612 – Naar aanleiding van een brief van de commandant te Lillo, Buvrij, besloten de
scherprechter mr. Willem daarheen te zenden om uit te voeren ‘de stroppe La Corde’ aan
enige soldaten daartoe veroordeeld door de krijgsraad.
1.5.1612 – Verzoek van Heyndrick Pietersz., poortier en bezorger van de munitieturf te
Lillo, om continuatie van zijn traktement. Toegestaan ad 16 Rijnsguldens per maand
gedurende 1612.
26.6.1612 – Rekest van Michiel Meyers, majoor te Liefkenshoek, waarin hij zich beklaagt
over het feit dat zijn traktement verlaagd is van 50 naar 30 gulden, terwijl zijn lasten meer
zijn geworden. Gelet op zijn staat van dienst wordt het traktement verhoogd van 30 naar 40
gulden.
17.7.1612 – Franchois van der Stocke, kanonnier te Lillo, veertien dagen verlof toegestaan
om naar Gent te gaan voor zijn particuliere zaken.
24.8.1612 – Rekest van Franchois van der Stock, kanonnier te Lillo, vanwege zijn lange
staat van dienst en hoge ouderdom, zijn gage weer te brengen op 16 gulden per maand als
voorheen. Hierin kan niet worden getreden.
26.9.1612 – Rekest van de kerkenraad te Lillo met de klacht van de andere zijde [bedoeld
wordt de vijand] dat worden aangeslagen de goederen van de armen en de kerk onder het
voorwendsel dat zij Oud-Lillo bezitten waar de kerk heeft gestaan. Besloten hen te
machtigen die goederen aan te slaan en daarvoor alle middelen te gebruiken die daartoe
wenselijk zijn.
Klacht van die van Liefkenshoek dat op St. Anthonishouck een hut is neergezet waarin men
tapt en dat er vermoedelijk nog meer zullen worden neergezet. Omdat zij aldaar geen
impost betalen is het bier goedkoper. Het betreft grond onder het gebied van de
Aartshertogen. Opgegeven moet worden hoe ver het is verwijderd van het fort om deze
kwestie vervolgens nader te bezien.
30.10.1612 – Rekest van Willem Symons, commies te Lillo, die belast is met het ontvangen
van de grafelijke tol aldaar gedurende vier jaar. Hij geniet daarvoor geen gage en wil dit
voor de toekomst. De rentmeester van Zeeland bewester Schelde zal opgeven hoeveel de
verzoeker heeft verantwoord ten bate van het land.
2.11.1612 – Rekest van Jacobmyna van Opoogen, vroedvrouw te Lillo, om een toelage
vanwege haar leeftijd en diensten aan arme, schamele personen. Haar eenmalig zes pond
toegekend.
13.11.1612 – Rentmeester Reygersberg geeft op dat de inkomsten van de grafelijke tol te
Lillo over 1608-1611 £ 440:15:11:12 bedroegen. Willem Symons eenmalig toegekend £ 1613-4.
18.4.1613 – Rekest van Richardt, sergeant-majoor te Lillo, om na zijn overlijden begraven
te mogen worden in de kerk aldaar. Vanwege zijn hoge leeftijd en zijn 40jarige dienst wordt
dit toegestaan zonder dit te trekken in consequentie.
30.5.1613 – Rekest van Marten Henricx, aarde- en rijswerker te Lillo, om vergoeding van
schade als gevolg van de zware stormen, geleden aan de contrescherpen te Lillo, die hij
aangenomen had te onderhouden. Hiernaar nader te informeren.
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21.6.1613 – Rekest van de minister en ouderlingen te Lillo om een andere schoolmeester te
mogen aannemen in plaats van de overleden mr. Laureys Utendael. Toegestaan. Zij zullen
de namen van ‘eenige gequalificeerde persoonen’ toezenden.
Op verzoek van mr. Cornelis Busschaert, minister te Lillo, hem weer 50 pond als
augmentum toegekend.
11.7.1613 – Gelezen de brieven van de kerkenraad te Lillo over de verzochte schoolmeester
en gezien de voorgedragen personen besloten hen te machtigen tot hetgeen vroeger gebruik
was in deze om daarna een besluit te nemen over de betaling.
16.7.1613 – Gezien de verkiezing door de kerkenraad te Lillo van mr. Jan Anraet als
schoolmeester, keuren Gec. Raden dit goed en wordt een ordonnantie afgegeven ten
behoeve van diens gage.
30.8.1613 – Naar aanleiding van de remonstrantie van commies Joris de Witte te Lillo
onder meer besloten tot de gevraagde reparatie van de ‘schole ende schutsel in de plaetse
van de wooninge van de commanderende’.
26.9.1613 – Naar aanleiding van de memorie van raadsheer Ingel Luenissen uit Lillo
meegebracht onder andere toestemming gegeven tot het maken van een kelder onder de
vloer van de woning van Cornelis Busschart. Ten aanzien van de reparatie van de school zal
commies De Witte een bestek en begroting maken. Ook toegestaan het leggen van plavuizen
op de vloer van de achterkamer van het logement van kapitein Calcker.
Jacobmyna van Opoogen, vroedvrouw op de forten van Lillo en Liefkenshoek, verzoekt
vanwege haar leeftijd en gedane diensten een jaarlijks traktement. Afgewezen, doch haar 4
pond toegekend, te betalen door ontvanger-generaal Teellinck.
8.10.1613 – Rekest van Aernoult Sir Lippens en Gedion de la Becq te Lillo om rechters in
hun zaak. Hen verwezen naar de Admiraliteit te Middelburg.
11.10.1613 – Rekest van Anthoni Richardt, majoor te Lillo, om verhoging van zijn gage.
Afgewezen.
Inv. nr. 1229, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1614
*Brief van Jacques de Buvrij, Lillo, 30.8.1614
De majoor van Liefkenshoek is na een ziekte van zeven dagen [heden of gisteren]
overleden. Hij beveelt in de vacature aan de luitenant, die deze brief komt brengen. Hij is
een oud soldaat, die het land 34 jaar trouw heeft gediend. Hij is kloek, ervaren en geschikt,
'daerbeneffens oock met leesen ende schrijven seer bequaem om soodanige officie te
bedienen'. Bijgevoegd is een rekest van de betreffende luitenant: Godefroi Margnei. Daaruit
blijkt dat hij sedert 1580 het land en de Prins dient. Sedert negen jaar is hij luitenant in de
compagnie van kapitein De Buvrij.
*Brief van Baljuw, burgemeesters en schepenen van Tholen, 1614 (geen dag en maand
genoteerd).
Zij bevelen in de genoemde vacature van sergeant-majoor te Liefkenshoek aan Pieter
Clocquet, thans inwoner van Tholen. Hij is twaalf jaar in dienst van het land en daarin
opgevoed door zijn vader en grootvader, die beiden het land hebben gediend en in die
dienst zijn gestorven.
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Inv.nr. 1230, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1615
*Brief van Jacques de Buvrij, Lillo, 14.1.1615
De ingelanden van de polder van het nieuwland bij Zandvliet hebben octrooi verkregen van
de Aartshertog om hun verdronken land te mogen bedijken. Ook die van de Polder van
Lillo, Stabroek en Berendrecht hebben zo'n octrooi verkregen. Zij willen nu een dijk leggen
van het 'Cousteensche huys' in een rechtelijn ongeveer 300 roeden blijvend achter Oud-Lillo
en die sluitend aan de oude dijk van Berendrecht, ongeveer 100 roeden van Blaugaren.
Daardoor blijven ze 600 roeden van het fort van Lillo waar het geschut geen bereik heeft.
Daarmee wordt het fort uit het vasteland van Brabant gesloten, hetgeen zeer nadelig zou
zijn, niet alleen voor het fort maar ook voor de stad Bergen op Zoom en het eiland Tholen.
Ten aanzien van de Paap van Doel heeft De Buvrij hem gelast de Roomse religie aldaar niet
uit te oefenen. Deze antwoordde dit tot nog toe niet te hebben gedaan en dat hij dit ook niet
zou doen. Hij zal de bisschop hierover waarschuwen. De Buvrij neemt aan dat dit gedaan is.
Een antwoord van de bisschop heeft hij nog niet vernomen. Deze paap hield zich tot
dusverre stil, maar op zondag 11 januari is begonnen enige dienst te doen en lieden te
trouwen. Toen de commandant liet vragen op wiens last hij dit deed, is hij 's
maandagsmorgens naar Antwerpen gevaren waardoor de commandant hem niet meer kon
spreken. De tijd is nu op komst dat de ingelanden van Doel en Callo voornemens zijn
huizen, schuren en herbergen op hun land te bouwen en te komen tot op de contrescharpen
van Liefkenshoek. Zij hebben reeds hun imposten aldaar verpacht, doch dit is verder belet
door de commandant. Hij vraagt nu hoe ver zij van het fort van Liefkenshoek verwijderd
moeten blijven.
*Brief van J. de Witte, Lillo, 30.11.1615
De aannemer Smijtegelt heeft de brug en poorten over de gracht te Liefkenshoek voltooid.
Merten Melssen heeft voltooid de corps de garde aan de poort aldaar alsmede de twee
logementen van de kapiteinen, uitgezonderd de vensters, die hij beloofde te Middelburg te
laten maken. Hij vraagt iemand af te vaardigen om deze werken op te nemen.
*Verklaringen afgegeven door Hubrecht Gerrytsz. Das [timmerman], 5.10.1615
1. Raadsheer Steengracht wordt verzocht om te betalen aan de huisvrouw van Jan
Pieters van Leyden, wonende te Lillo, 25 pond, te weten 17 pond uit het geld dat
hem toekomt wegens het maken van hutten te Liefkenshoek, en 8 pond wegens het
maken van corps de gardes aldaar.
2. Gecommitteerde Raden worden verzocht te betalen aan de huisvrouw van Heindric
Willemsz., konstabel te Liefkenshoek, 28 pond, namelijk 25 pond voor het maken
van hutten en drie pond voor het maken van twee corps de gardes.
Inv.nr. 483, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1614-1615
14.1.1614 – Andermaal te schrijven aan de rentmeester te ‘Mertensdyck’, Liens, waarin
men de bevreemding verwoord dat deze nog niet heeft gereageerd op hetgeen hem eerder is
geschreven inzake de indijking van Doel en de fortificatie van Liefkenshoek. Daarom wordt
hij verzocht met de brenger van de brief antwoord mee te willen geven, namelijk wat hij
meent dat thans gedaan moet worden. Bij het achterwege blijven van een antwoord zal men
besluiten hetgeen men tot nut van het land acht te zijn.
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17.1.1614 – Over de verleende vrijstelling aan de indijkers van Doel en Calloo ten aanzien
van de convooien, confiscaties enz. zal men schrijven aan de gedeputeerden bij de StatenGeneraal dat men zulke procedures [door de Staten-Generaal] vreemd acht ‘als streckende
tot dissolutie van de gemeene regieringe ende goede eenicheyt, oock tot naerdeel ende
interest van de provincie in welcken regardt zulcx werdt gedaen’.
Ontvangen een brief van rentmeester Joachim Liens van 6 januari. Besloten wordt zijn
reactie op de laatste brief aan hem af te wachten.
19.1.1614 – Op het rekest van Heyndrick Pietersz., poortier en turfdrager te Lillo, om
verlenging van de akte houdende verbetering van zijn traktement van 13 op 16 gulden per
maand hem voor 1613 vergund. Dit ook toegestaan voor 1614.
23.1.1614 – Binnengestaan mr. David van Orliens, ingenieur; hij overlegt een brief van de
Prins d.d. 17 januari over de vorm waaronder deze wil instemmen met het hermaken van het
fort Liefkenshoek. Tevens overlegt Van Orliens een akte waaruit blijkt dat hij het fort lager
wil leggen, naar St. Anthonishoek en voorts dat dit aanbesteed moet worden alvorens die
van Doel hun bedijking aanbesteden. Het nieuwe fort zal op die wijze komen te liggen
zonder dat het enige gemeenschap zal hebben met het oude fort. Voorts overlegt Van
Orliens een gedrukt plakkaat van aanbesteding van de dijkage van Doel en Calloo, die op
28 januari zal geschieden. Hierin is opgenomen de vrijstelling van konvooi van alle
materialen en eet- en drinkwaren, die de aannemers aldaar zullen brengen. Dit is in strijd
met het protest namens de Staten van Zeeland gedaan. Gec. Raden vragen zich af of het
leggen van het nieuwe fort wel is toegestaan op basis van het Bestand en of de
Aartshertogen hier geen aanleiding kunnen zien om op identieke wijze te handelen. Voorts
zal de zaak bij de Staten bij de eerstvolgende gelegenheid naar voren worden gebracht.
13.2.1614 – Rekest van Nicolaes Boel, inwoner van Lillo, die vraagt om een erfje achter
zijn huis. In handen gesteld van de raden die zullen reizen naar de verpachting van de
gemene middelen in dat kwartier om daarvan inspectie te nemen en daarover te rapporteren.
16.2.1614 – Bij een brief van de Prins van 12 februari was gevoegd een ‘billiet’ van de
Prins met een reactie op de argumenten van Gec. Raden betreffende het fort Liefkenshoek
om dat te laten zoals het is. Besloten is thans het fort in zijn geheel te vernieuwen voor het
komende seizoen. Op 10 maart a.s. volgt de aanbesteding.
21.2.1614 – Onder meer besloten om twee commissarissen uit Gec. Raden aan te wijzen
voor de uitvoering van de fortificatie van Liefkenshoek.
28.2.1614 – Te schrijven aan de Prins om ingenieur mr. David van Orliens spoedig te laten
overkomen om het fort van Liefkenshoek af te steken op 10 maart. Dit ook rechtstreeks aan
Van Orliens te schrijven.
4.3.1614 – Op 10 maart worden de fortificatiewerken van Liefkenshoek aanbesteed.
8.3.1614 – De raden Tenys en Luenissen aangewezen om bij te wonen de aanbesteding van
de reparatie van de fortificatie van Liefkenshoek volgens het plan vastgesteld door de Prins.
14.3.1614 – Beiden brengen rapport uit en overleggen de getekende bestekken. Vanwege de
haast was verzuimd aantekening te doen van de contrescherpen aan de zuidzijde. Deze zijn
echter wel aanbesteed, waarvoor ongeveer 4000 gulden is bedongen. Van Orliens heeft
bevestigd dat deze aanvulling is overeenkomstig de wens van de Prins, die hij daartoe zal
aanschrijven om zijn goedkeuring te vernemen.
Lambrecht Brouwer, majoor van het eiland Tholen, en Pieter van Orliens, broer van
ingenieur David van Orliens, worden benoemd als opzichters bij deze werken. Nader
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aanbesteed zal worden het afbreken van de bestaande hutten en corps de gardes. De majoor
van het fort, Meyer, zal hierop toezicht houden.
Naar aanleiding van de remonstrantie van commies Joris de Witte wordt het maken van de
school binnen het fort van Lillo, waartoe besloten was op 26.9.1613, uitgesteld wegens
andere grote kosten. Tevens onder andere besloten dat het kerkhof van Oud-Lillo
afgescheiden zal worden met oude palissaden van Liefkenshoek. De twee metalen kanonnen
zullen van Liefkenshoek worden overgebracht naar Lillo. Het ijzeren geschut zal
achterblijven tot verzekering van het fort en de soldaten aldaar.
25.3.1614 – Commies De Witte wordt gelast opzicht te nemen over de nieuwe
fortificatiewerken, betalingen daarvan te doen enz. De vrouwen en kinderen van de twee
compagnieën zullen op het eiland Tholen worden ondergebracht in de leegstaande hutten in
de kwartieren van Mosselhoek. Voor de soldaten zullen tijdelijke behuizingen worden
geplaatst.
25.3.1614 – Rekest van Jaques Pinte, Portugees wonende te Liefkenshoek, om een
traktement en om te mogen blijven wonen in Liefkenshoek. Gezien de brieven van de Prins
waarbij hij het verzoek ondersteunt, besloten hem een plaats toe te wijzen om te mogen
bouwen nadat het fort gereed is. In het overige deel van het verzoek kan niet worden
getreden vanwege de consequenties.
5.4.1614 – Brief van commandant Buvry te Lillo van 4 maart om een hekken te maken om
door de schildwacht open en dicht te kunnen doen omdat er gevaar is. Hem opgedragen
zorg te dragen om naarstig wacht te houden en ‘luttel volcx daer binnen te laten commen’.
8.4.1614 – Naar aanleiding van een brief van commies De Witte hem gemachtigd om te
innen de 6000 gulden toegezegd door de indijkers van Doel voor het maken van een
contrescharp.
16.4.1614 – Brief van commies De Witte en majoor Brouwer dat de indijkers van Doel
gereed zijn hun sluizen te leggen. Besloten te schrijven aan ingenieur Orliens om die
plaatsen aan te wijzen overeenkomstig het plan van de Prins.
1.5.1614 – Aan te besteden het sluisje te leggen in de contrescherp van Liefkenshoek.
3.5.1614 – Ontvangen een brief van commies De Witte van 30 april waarbij is gevoegd een
raming van de aanstaande betalingen van werken van Liefkenshoek tot een bedrag van
tussen de 14.000 en 15.000 gulden. Hij verzoekt deze gelden te zenden. De secretaris
opgedragen hierover te spreken met de ontvanger-generaal.
6.5.1614 – Gehoord de ontvanger-generaal, die verklaart binnen 14 dagen het bedoelde geld
niet beschikbaar te hebben tenzij wordt stopgezet de betaling aan Engeland. Daarvoor is
nog maar 6000 gulden betaald. Besloten dat dit laatste voortgang zal hebben. Voorts
besloten de ontvangers van de 100ste penning op te dragen, nu dringend gelden nodig zijn,
per omgaande geld over te zenden, dat wil zeggen voor eind mei een derde van hun
ontvangsten over 1613. Indien zij in gebreke blijven zal het door hen op te brengen geld
worden geleend op hun kosten.
Rekest van Herry Goddaert, chirurgijn op het fort van Lillo, over de betaling van zijn
traktement, dat verminderd is van 60 naar 30 pond per jaar. Hem verlenging van de betaling
verleend.
8.5.1614 – De ontvanger-generaal heeft medegedeeld dat een aantal ontvangers reeds het
derde deel heeft voldaan en enigen vrijwel geheel. Hij twijfelt er niet aan dat de resterende
zullen betalen mits deze scherp worden aangemaand. Besloten het uitgaan van de brieven
aan de betreffende rentmeesters voorlopig nog achterwege te laten.
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Op verzoek van mr. Cornelis Busschaert, minister te Lillo, hem wederom 50 pond
toegekend als augmentum, te betalen door de ontvanger-generaal.
9.5.1614 – De ontvanger-generaal deelde mee dat hij het benodigde geld voor de eerste
betalingen aan de werken te Liefkenshoek beschikbaar hoopt te hebben in de komende
Pinksterweek.
23.5.1614 – Een ordonnantie te schrijven t.b.v. commies De Witte tot een bedrag van £
2431-10 voor de fortificatie van Liefkenshoek. De raden Steengracht en Campe aangewezen
voor onder meer het opnemen van het eerste deel van deze werken.
6.6.1614 – Beiden rapporteren dat het onderhoud van de fortificatie van Lillo conform het
overgeleverde bestek voor een jaar tot mei 1615 is gegund aan Jan Pietersz. van Leyden
voor een bedrag van £ 76. Voorts op hun advies commies De Witte gemachtigd een ‘loose
brugge’ nabij de poort van Liefkenshoek te maken, lang vijf en een halve roede waartoe hij
oude materialen zal gebruiken.
21.7.1614 – Naar aanleiding van twee brieven van commies De Witte wordt onder andere
besloten de ontvanger-generaal te verzoeken 2000 gulden beschikbaar te stellen voor de
tweede termijn van de werken te Liefkenshoek.
27.7.1614 – Naar aanleiding van een brief van de opzichters van de fortificatie te
Liefkenshoek ingestemd met hun voorstel een stenen poort te maken ‘ter halffver Cordyne
tegen de riviere’, vijf roeden lang en acht voeten breed. Een bestek en aanplakbiljetten voor
de aanbesteding zullen gereed worden gemaakt.
11.8.1614 – Ontvangen een brief van commandant Buvry van 9 augustus waarin hij
mededeelt dat don Jaigo Borgia, gouverneur van het kasteel van Antwerpen, nabij het fort
van Liefkenshoek is geweest en dit heeft bezichtigd. Voorts heeft hij de contrescherpen
omwandeld. Hij stelt voor het krijgsvolk dat buiten het fort is ondergebracht binnen het fort
te brengen. Besloten te wachten op de terugkomst van de raden Van Malderee en Huyssen,
die daarheen zijn afgevaardigd voor het aanbesteden van de bouw van hutten.
12.8.1614 – Ontvangen een brief van de Prins van 11 augustus waarin hij verzoekt de
palissaden om het oude fort van Liefkenshoek te stellen om het nieuwe fort teneinde dit
buiten verrassing te brengen. Bovendien vraagt hij spoed ten aanzien van de bouw van de
poorten en bruggen omdat dit nog open en onvolmaakt is. Een beslissing uitgesteld tot
nader overleg met Van Malderee en Huyssen, die heden zijn teruggekomen.
14.8.1614 – Zij rapporteren over hun tocht naar Liefkenshoek, Tholen en Reimerswaal. Zij
stellen voor in het fort 32 nieuwe dubbele stenen hutten te bouwen met een fundament van
vier voeten enz. Voorts stellen zij voor spoedig aan te besteden het maken van de stenen
poort met weglating van de Arduinsteen. Tevens de brug over de vesten voor die geheel
gediept is. Ingestemd met de hutten in die zin dat een bestek zal worden gemaakt om in
ieder geval een deel voor dit seizoen te bouwen. Ook ingestemd met de bouw van de poort,
doch eerst te informeren naar de kosten van de Arduinsteen om daarna te beslissen of men
wel of niet deze steen wil gebruiken. Tenslotte wordt ook ingestemd met de brug. De
aanbesteding zal plaatsvinden op 26 augustus op de grote zaal van de Abdij. Voorts een
aantal besluiten genomen, die betrekking hebben op onder andere de nieuwe batterijen – in
elke punt en ravelijn één – en het gebruiken van het zand uit de vesten tot ophoging van het
fort.
Op het rekest van dijkgraaf en gezworenen van de dijkage van Doel, Calloo en Ketenisse
om in het aanstaande jaar de oude dijken te mogen afkarren en gelijk te maken in plaats van
dit nu te doen tot verzekering van de fortificatie van Liefkenshoek, wordt afwijzend
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beschikt. Besloten de commandant en opzieners aan te schrijven erop toe te zien dat dit
zonder uitstel zal geschieden.
Op het rekest van Heyndrick Willems, kanonnier te Liefkenshoek, om enige
tegemoetkoming wegens de afbraak van zijn huis voor de vernieuwing van het fort enz.
besloten dit nader te bezien en hem te zijner tijd een plaats toe te wijzen voor nieuwbouw.
Uitgesteld wordt het besluit op het rekest van Jaques Pinte Portugees, wonende te
Liefkenshoek, om een plaats als kanonnier.
Ook uitgesteld het te nemen besluit op verscheidene rekesten waarbij aannemers van de
werken te Liefkenshoek over elkaar klagen.
De compagnie van kapitein Hommes krijgt opdracht naar Liefkenshoek te gaan en de
Engelse compagnieën uit Zierikzee, Brouwershaven en Goes om naar Tholen te trekken in
verband met het dreigende gevaar van de vijand.
21.8.1614 – Besloten de poort te Liefkenshoek van steen te laten maken in plaats van hout.
Slinders en Mostinck zullen de bestekken gereedmaken.
26.8.1614 – Aanbesteed de poort, brug en hutten te Liefkenshoek.
28.8.1614 – Op verzoek van Marten Melssen, aannemer van de sluis in de contrescherpen te
Liefkenshoek, zal deze worden opgenomen door de commandant, commies De Witte en
Brouwer in aanwezigheid van Franchois Mostinck.
Rekest van Thobias de Mulder, aardewerker, aannemer van de 10e besteding van
Liefkenshoek, om vergoeding van hetgeen dat hij maakte buiten het bestek. Hierop zal
worden beslist nadat alle werken zijn opgenomen.
29.8.1614 – Te schrijven aan de opzieners van de fortifikatie van Liefkenshoek om spoedig
te laten graven voor de fundamenten van de nieuwe poort opdat het werk daardoor niet zal
worden gehinderd.
1.9.1614 – In Liefkenshoek blijken te weinig werklieden te zijn waardoor het werk wordt
opgehouden. Dit door het toedoen van zoetelaars. Besloten de commandant en opzieners
aan te schrijven om zoveel arbeiders aan het werk te zetten als noodzakelijk is en dat men
spoedig zoveel volk in het fort zal onderbrengen als doenlijk is om dit te bewaren.
De commies van de artillerie, Utenbrouck, heeft in opdracht van de Prins geschreven om
Cornelis van Hoorn, kanonnier binnen Lillo, te velde te gebruiken. Bij brief van 30 augustus
heeft commandant Buvry mededeelt dat Van Hoorn vanwege ziekte daartoe niet in staat is.
Om die reden zendt hij Hans Boterdrager, medekanonnier. Toestemming aan deze gegeven
om naar het leger te gaan.
Bij brief van 30 augustus vraagt commies De Witte £ 2430:10 voor de derde termijn.
Hierover te spreken met de ontvanger-generaal.
Naar aanleiding van de ingekomen rekesten voor het vacerende ambt van majoor van
Liefkenshoek vanwege het overlijden van Michiel Meyers, besloten voor te dragen aan de
Prins om daaruit een keuze te doen: de luitenant van commandant Buvrij, de vaandrig van
kapitein Van der Meersche en Samuel Lannoy, appoincté onder Buvrij.
2.9.1614 – Rekest van Jan de Mol, aannemer van de 13e en 14e besteding aan de
contrescherpen van Liefkenshoek, om een tegemoetkoming voor de door hem gemaakte
werken. Besloten advies te vragen aan de commandant en de opzieners. Indien zij menen
dat hiervoor betaald moet worden, zullen zij opgeven hoeveel De Mol toekomt.
Rekest van Cornelis Jacobs Smytegelt, aannemer van de houten brug te Liefkenshoek, om
uitbetaling van het derde deel van de aanneemsom. Besloten wordt te blijven bij hetgeen in
het bestek is bepaald.
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4.9.1614 – Naar aanleiding van de schriftelijke verklaring van Cornelis Vermarct,
rijswerker van de hoofdjes aan de contrescherpen en de rijsberm voor de rivier aan het fort
te Liefkenshoek, wordt besloten commies De Witte te machtigen tot aankoop van twee
schepen met steen en drie schepen met rijs om dit dadelijk te laten verwerken.
6.9.1614 – Uit een brief van commandant Buvrij van 3 september blijkt dat de werken te
Liefkenshoek ‘slappelick’ voortgang vinden. Hem gemachtigd om deze met alle mogelijke
vlijt te bevorderen in het bijzonder het vlakken van de dijken door de bedijkers van Doel.
Ook te schrijven aan de opzichter Brouwer dat hij op het werk moet zijn en niet, zoals men
hoort, afwezig zal zijn.
13.9.1614 – Gelezen een remonstrantie van commies De Witte waarin hij voorstelt diverse
werken te laten uitvoeren waaronder de bouw van enige sentinelhuizen, secreethuizen en
een berging voor oude materialen. Voorts vraagt hij om het geld voor de derde termijn.
Naar aanleiding van een brief van commandant Buvry wordt besloten dat de dijken
komende tegen het fort van Liefkenshoek zo ver zullen worden afgekard als de Prins eerder
heeft aangegeven. Zijn aantekening zal daartoe worden nagezien.
23.9.1614 – Gecommitteerde Raad Steengracht deelt onder meer mee dat de opzieners van
de fortifikatie te Liefkenshoek het oneens zijn ten aanzien van het leggen van de grond voor
de nieuwe poort. Het werk vordert redelijk behalve aan het Oranjebolwerk omdat dit zeer
zanderig is. Ook karren de ingelanden van Doel de dijken niet zo ver af als de bedoeling is.
Voorts onder meer besloten om door aanpassing van het werk aan het sluisje in de
contrescherp een ‘cleyn haventken in tyde van ysganck’ aan te leggen. Voorts commies De
Witte gemachtigd om aan de gemetselde schuur annex de kerk een afhang van oude
palissaden te maken voor het bewaren van affuiten, kalk, steen, enz.
Rekest van de weduwe van Cornelis Cost om een huis van Nicolaes Boel, staande te Lillo,
te mogen verkopen voor £ 105-3 dat zij als onderpand heeft. Besloten Boel andermaal aan
te zeggen binnen 14 dagen te betalen op straffe dat het verzoek zal worden toegestaan.
30.9.1614 – Gezien de tekening van de dijken, die komen aan het fort te Liefkenshoek,
besloten dat deze afgekard moeten worden ter lengte van 400 roeden.
Rekest van Rogier Pincxterster, korporaal onder kapitein Calcker, in garnizoen te Lillo, om
met een ander te mogen trouwen nu zijn vorige huisvrouw met een ander is weggelopen en
hem bestolen en verlaten heeft. De kerkenraad had dit afgewezen. Hij had om de
tussenkomst van Gecommitteerde Raden verzocht. Gezien het advies van de kerkenraad te
Lillo alsmede de attestatie van de kapitein worden de commandant Buvrij, luitenant La
Vermere, commies De Witte, Willem Symons en Aernoult Lippens gemachtigd om in deze
zaak recht te doen.
Rekest van Cathelyne de Witte, weduwe van Michiel Meyers, sergeant-majoor te
Liefkenshoek, om de maand gage waarin haar man weliswaar niet is overleden, maar is
begraven. Voorts om een tegemoetkoming voor de materialen van haar afgebroken huis, die
met anderen zijn gebruikt en tenslotte een bedrag wegens zijn werk in verband met de
levensmiddelen, munitie enz. De maand gage wordt haar toegekend. Voor het overige wordt
haar eenmalig 25 pond toegekend.
Besloten te schrijven aan Cornelis Jacobs Smytegelt om de door hem aangenomen brug
conform het bestek spoedig af te werken. In afwijkend geval zal hierin worden voorzien.
7.10.1614 – Ontvangen een brief van commandant Buvry van 4 oktober waarin hij
mededeelt dat de bisschop van Gent in Doel is geweest om bevel te geven een kerk te
bouwen. Hij vraagt hoe hierin te handelen. ‘Is ’t selve gerefereert ad ordines’.
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14.10.1614 – De raden Tenys en Luenissen gemachtigd tot het opnemen van de derde
termijn van de werken te Liefkenshoek.
14.10.1614 – Gelezen een brief van commandant Buvry van 10 oktober over de pretentie
van de Vrouwe van Calloo tot het verhuren van het veer tussen Liefkenshoek en Lillo en
van Liefkenshoek op Antwerpen. Hij vraagt wat te doen. Gezegd dat daarop vooralsnog niet
zal worden geantwoord.
Ontvangen een brief van majoor Brouwer van 13 oktober inzake het slechten van de dijken
komende aan het fort te Liefkenshoek. Besloten commandant Buvrij en de commies De
Witte aan te schrijven om te bevorderen dat dit werk binnen uiterlijk acht dagen zal worden
aangevangen of dat dit anders zal worden aanbesteed op kosten van de indijkers.
15.10.1614 – Zijn gehoord Slinders en Mostinck over de nieuwe poort, brug en hutten te
Liefkenshoek. Daaruit blijkt dat de aannemer van de veertien dubbele hutten waarvan de
vierde gereed is, niet naar zijn werk omziet. Besloten dat de raden Tenys en Luenissen dit
werk mogen overgeven aan degene die dit wil afwerken op de afgesproken voorwaarden.
16.10.1614 – Op het betreffende verzoek van commandant Buvrij te Lillo en de weduwe
van Cornelis Cost besloten machtiging te verlenen aan enige personen aldaar om voor hen
de verkoop van het huis te mogen doen. Daartoe worden aangewezen de commandant,
commies De Witte en Aernout Lippins.
18.10.1614 – Ontvangen een brief van de opzieners van de fortificatie te Liefkenshoek
waarin zij mededelen dat de aannemer van de eerste besteding van het bolwerk genaamd
Zeelandt zijn werk gereed heeft met andere bijkomende werken. Tenys en Luenissen
gemachtigd dit op te nemen.
24.10.1614 – De raden Tenys en Luenissen brengen rapport uit. Zij delen onder mee dat het
fort, ravelijnen en twee lichte contrescherpen gereed zijn conform het bestek met
uitzondering van een klein hoekje aan het Oranjebolwerk. De twee zware contrescherpen
zijn nog niet gereed. Naar aanleiding van de remonstrantie van commies De Witte hem
onder andere gemachtigd tot het laten maken van het ijzerwerk voor de drie valbruggen
door de smid te Lillo, Adriaen Mattheus, mits hij goed werk en tegen de gangbare prijs
levert. Voorts hem een ordonnantie verleend ten bedrage van 800 pond voor het betalen van
de rijswerken, batterijen en andere werken. Voor zijn wens om een roeischuit te hebben, zal
nader worden geïnformeerd bij de equipagemeester De Moor. Hubrecht Gerritsz. Das heeft
de tweede besteding van de bouw van hutten, oorspronkelijk aangenomen door Gerrit
Willemsz., overgenomen, waarmee wordt ingestemd mits hij zich houdt aan de bedongen
oplevertermijn. De commies Commers zal 4000 dakpannen zenden. Tevens toegestaan het
maken van een wip naast het haventje op de contrescherp te Liefkenshoek.
Voorts rapporteren zij dat begonnen is met het slechten van de dijken aan het fort door de
bedijkers van Doel. Dit is naar St. Anthonishoek redelijk gevorderd, doch niet naar het fort
van de Peerle. De raden spraken daarover met de heer van Schardou, een van de
hoofdingelanden, die graag uitstel wilde in verband met de schade aan het koolzaad waarin
de beide raden niet hebben toegegeven. De buitengewone opzichters zijn thans niet meer
nodig. Zij zullen gevraagd worden hun declaraties in te dienen. Voor hun vertrek moeten zij
de lengte van de contrescherpen meten.
Tevens rapporteren de raden dat het funderen van de poort is aanbesteed voor 70 pond. Ook
hierin worden nadere besluiten genomen. Smytegelt heeft de bouw van de poort
aangenomen voor wat betreft het houtwerk.
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Rekest van Adriaen Mattheus, smid te Lillo, om een plaatsje te hebben binnen het fort van
Liefkenshoek om een smidse te bouwen. De commies De Witte gemachtigd om deze plaats
tijdelijk aan te wijzen voor het maken van zekere werken.
28.10.1614 – Rekest van Nicolaes Roelants en Cornelis Laureysz., aannemers van de
westzijde van het grote contrescherp te Liefkenshoek, die klagen over verzwaring van hun
werk wegens het verzetten van palen waarvan hen vergoeding was toegezegd. Commies De
Witte wordt gemachtigd hen hierin tegemoet te komen, doch een definitief besluit zal
worden genomen na het gereedkomen.
Aannemer van de poort voor wat betreft het metselwerk is Dierick Janssen. De materialen
voor het werk zijn aldaar aanwezig.
30.10.1614 – Rekest van Franchois van der Stocke, kanonnier te Lillo, om betaling van 19
schellingen door Hans Zegers, kanonnier te IJzendijke.
4.11.1614 – Rekest van Dierick Pieterssen, wonende buiten Liefkenshoek, tavenier aldaar,
om vrijstelling van impost. Afgewezen.
Naar aanleiding van de remonstrantie van de commies De Witte onder meer besloten 500
keelpannen te zenden alsmede tussen de 70.000 en 80.000 stenen aan te kopen.
1.12.1614 – Gehoord de commies De Witte over de hutten te Liefkenshoek. Aldaar is vijf
voeten water in de vesten en de muur enigszins hoog. Besloten terstond te ontbieden uit
Veere de compagnie van kapitein Van der Meersche. Voorts binnen zes of acht dagen uit
Breda te laten trekken de compagnieën van de kapiteins Cabelliau en Serooskercke en
daarheen te zenden de compagnieën van Gistelles en La Buchiere.
De equipagemeester Jan de Moor gemachtigd om aan de commies De Witte ten behoeve
van de forten Liefkenshoek en Lillo te doen toekomen een ‘chaloupe’ met gereedschap
onder teruggave van de sloep die thans aldaar wordt gebruikt.
5.12.1614 – De Staten hebben besloten dat Gec. Raden zullen adviseren ten aanzien van de
vraag of het niet nuttig is een notaris aan te stellen in het fort van Lillo. Besloten om, gelet
op de ingekomen adviezen en discussies, en in het bijzonder om geen oorzaak te geven aan
de Raad van Brabant aan deze zijde, die aldaar jurisdictie pretendeert, besloten niet op de
suggestie in te gaan.
12.12.1614 – Rekest van Dierick Jansz., metselaar, aannemer van de poort te Liefkenshoek,
om met zijn werk te mogen stoppen ‘tot den uuytcommen’. Afgewezen.
15.12.1614 – Verzoek van Hubrecht Gerritsz. Das om opname van de door hem gemaakte
vier dubbele hutten te Liefkenshoek. Daartoe gemachtigd de commandant Buvry of bij
verhindering kapitein Calckar en commies De Witte.
16.12.1614 – Rekest van verscheidene aannemers van aardewerken te Liefkenshoek om
verhoging van hun bedongen loon. Een beslissing wordt uitgesteld totdat enigen uit de Raad
erheen kunnen gaan voor de laatste betaling. Zij zullen zich ter plekke op de hoogte stellen
en een besluit nemen.
1.1.1615 – Rekest van Willem Willemsz. Keyser als voogd van Pieter Anthonisz. om
betaling te mogen hebben van 40 pond, die hem toekomt van Marten Melssen, wonende te
Lillo. Besloten: ‘solvat nisi causam’ binnen acht dagen na de aanzegging.
13.1.1615 – De ingelanden van ‘Santvliet’ hebben zich gewend tot de Admiraliteit in
verband met hun voornemen om gronden te bedijken. Zij willen weten hoe zij zich hebben
te gedragen ten aanzien van het betalen van licenten over de goederen, die zij uit deze
landen willen invoeren en waar zij deze moeten aangeven. Besloten dat de raden
Steengracht en Campe de situatie ter plekke zullen opnemen om na te gaan of voor die
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bedijking toestemming gegeven zal worden. Dit met het oog op de gevaren voor het fort
Lillo of de stromen aldaar.
15.1.1615 – Rekest van Lambrecht Brouwer, sergeant-majoor in het eiland Tholen, en
belast geweest met het toezicht op de fortificatie van Liefkenshoek. Hij vraagt verhoging
van zijn daggeld ad 4 schellingen per dag gedurende 148 dagen. Afgewezen, doch hem 13
pond toegekend om bijzondere redenen.
16.1.1615 – Desgevraagd wordt Steengracht vervangen door Tenys om naar Zandvliet te
gaan.
20.1.1615 – Ontvangen een brief van commandant Buvrij te Lillo van 14 januari waarin hij
mededeelt gewaarschuwd te zijn dat de ingelanden van de polder van Lillo, Stabroeck etc.
oktrooi hebben om hun landen te bedijken en voornemens zouden zijn een dijk te leggen
van het Couwesteensehuis af met een rechte lijn en die te sluiten aan de oude dijk van
Berendrecht. Buvrij wijst op de nadelen daarvan voor de fortificatie. Ook wijst hij op de
‘exercitie dat seker pape pretendeert te doen ontrent den forte van Lieffkenshouck’.
Tenslotte deelt hij mee dat de ingelanden van Doel en Calloo voornemens zijn op hun grond
te bouwen en daardoor te komen tot aan de contrescherp van Liefkenshoek. Hij vraagt hoe
hij zal dienen te handelen in deze zaken. De brief wordt gesteld in handen van de raden
Tenys en Campe, die erheen gaan en zich nader op de hoogte zullen stellen van de
bedijkingsplannen. Naar aanleiding van hun rapport zal een besluit worden genomen.
Inzake de paap zal Buvrij zich houden aan hetgeen hem daarover eerder is opgedragen.
Tenslotte moet hij zorgdragen dat overeenkomstig het vredesverdrag men van alle zijden
300 roeden van het fort van Liefkenshoek zal blijven.
22.1.1615 – Gelezen een brief van commies De Witte om gelden voor de laatste termijn van
de werken te Liefkenshoek en een voorschot daarop van 400 pond. Hiervoor is reeds een
ordonnantie verstrekt.
Desgevraagd verkrijgt Cornelis Jacobsz. Smytegelt, aannemer van de nieuwe brug aan het
fort van Liefkenshoek, een aanbetaling nu alle hout op het werk aanwezig is. Dit op basis
van de attestatie van commies De Witte en de majoor te Liefkenshoek.
24.2.1615 – Verschenen jhr. Gosum van Stralen, drossaard van Bergen op Zoom, die
mededeelt dat hij de Prins bekend heeft gemaakt de wijze waarop die van Zandvliet,
Stabroek en Lillo voornemens waren hun dijken te leggen. Hij overlegt een kaart van zijn
kwartieren evenals een brief van de Prins hierover met een ingesloten memorie. Besloten dit
voor te leggen aan de Staten omdat het hier een zaak betreft met grote consequenties. Dan
zal ook worden medegedeeld wat Gec. Raden ter zake eerder hebben gedaan en zal nader
advies worden gegeven, maar ook daarin ‘nyet te haesten maer op alles rypelyck te letten’.
11.3.1615 – Rekest van Adriaen Thonissen, die heeft aangenomen het maken van enige
hutten te Liefkenshoek, om deze op te nemen. Daartoe aangewezen Pieter Slinders en
Mostinck, die ook de nieuwe sluis in het contrescherp aldaar zullen opnemen.
Rekest van de aannemers van de fortificatiewerken te Liefkenshoek en de contrescherpen
aldaar om betaling van de laatste termijn. In handen gesteld van de raden Tenys en Campe,
die erheen gaan. Ook zal ingenieur Orleans worden opgeroepen alsmede de opzichters, die
aldaar werkzaam zijn geweest om de werken af te steken. Beide raden zullen nader
beschikken op de rekesten en de vorderingen van de aannemers, ook die tussen hen
onderling.
19.3.1615 – Slinders en Mostinck brengen rapport uit.
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Ingekomen zijn twee rekesten van Jan Pietersz., wonende te Lillo, die een vordering heeft
op Hubrecht Das wegens geleverde kalk ten behoeve van de 14 hutten te Liefkenshoek voor
een bedrag van £ 16-13-4. Voorts een vordering op Adriaen Thomas van £ 4:3:4 wegens
geleverd hout. Hij vraagt arrest te mogen leggen op de gelden, die beiden nog tegoed
hebben van het land. Toegestaan.
26.3.1615 – Ten aanzien van laatstgenoemde blijkt het te gaan om een bedrag van 92
gulden wegens geleverd ijzerwerk voor 14 dubbele hutten te Liefkenshoek.
20.3.1615 – Aan Marten Melssen, aannemer van de sluis in de contrescherp te
Liefkenshoek, gezien de opneming door Franchois Mostinck, £ 3:13:4 toegekend voor extra
werk.
23.3.1615 – De pensionaris deelt mee een brief van de drossaard van Bergen op Zoom,
Gosum van Stralen, waarbij wordt toegezonden een biljet dat de baljuw van Goedereede
met de hoofdingelanden op 30 maart zullen aanbesteden binnen het dorp Zandvliet de
nieuwe dijkage van het Zuidland of Nieuwland en Berendrecht. Omdat men nog niet heeft
kunnen inbrengen het advies namens Zeeland bij de Staten-Generaal wordt besloten de
baljuw aan te zeggen dat men hierover ten hoogste is verwonderd en dit vreemd acht. Hij
zou ervan op de hoogte moeten zijn dat de gedeputeerden de zaak nog niet in ogenschouw
hebben kunnen nemen. Men zal hem waarschuwen dat desnoods maatregelen zullen worden
genomen.
27.3.1615 – Rekest van Jan Fredericx Lymstangh, wonende te Lillo, om aanneming als
kanonnier in de vacature aldaar ontstaan door het overlijden van Cornelis van Horn. Gezien
de aanbeveling van de Prins en commandant Buvry en zijn presentatie wordt hem
toegestaan een proef te doen voor de konstabel De Letter te Vlissingen in tegenwoordigheid
van een van de raden.
Aan Heyndrick Willems, wonende te Liefkenshoek, toegestaan arrest op de gelden van
Adriaen Thomas tot een bedrag van £ 6-13-4.
Rekest van Dierick Janssen de Vriese, metselaar, aannemer van de stenen poort te
Liefkenshoek, met verzoek om verhoging van zijn bedongen loon. Afgewezen en tevens
bepaald dat indien hij niet binnen vijf of zes dagen met voldoende volk aan het werk gaat
het werk op zijn kosten opnieuw zal worden aanbesteed.
30.3.1615 – Gezien de proef afgelegd door Jan Fredericx Lymstangh als kanonnier in plaats
van Franchois van Hoorn wordt deze toegelaten. Tevens wordt besloten dat geen proeven
meer zullen worden afgelegd dan na uitdrukkelijke opdracht daartoe in aanwezigheid van
een daartoe nader aan te wijzen lid van Gecommitteerde Raden.
3.4.1615 – Rekest van Cornelis Lenaertsz. Backer om een erf te mogen betimmeren in
Liefkenshoek. Het nemen van een besluit uitgesteld.
Tenys en Campe rapporteren ten aanzien van de overstroomde gronden van Lillo, Stabroek,
Berendrecht en Santvliet in het bijzonder ten aanzien van de dijkage van Santvliet, die reeds
is aanbesteed met bepaling dat zij de aannemers tegen 1 mei zullen mededelen of het werk
kan worden begonnen of niet. Zij hopen voordien de toestemming te verkrijgen van de
Staten van Zeeland. Zij adviseren met klem dat de goedkeuring niet zal worden verleend
gelet op de grote belangen zowel voor de Staat als voor Zeeland. Gec. Raden besluiten dat
met alle mogelijke middelen de dijkage moet worden voorkomen. Hierover zal nader
worden gesproken met de baljuw van de stad Goedereede.
Tevens rapporteren zij ten aanzien van de laatste betaling voor de fortificatiewerken te
Liefkenshoek en van het akkoord gesloten met de aannemers. Zij hebben terecht een bedrag
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te vorderen zijnde 5625 gulden, waarvoor een ordonnantie wordt afgegeven zodat de
ontvanger-generaal dit kan betalen aan commies De Witte.
Naar aanleiding van een remonstrantie van commies De Witte onder meer besloten dat
Pieter Slinders naar Liefkenshoek zal gaan om een bestek te maken van het resterende werk
aan de stenen poort aldaar omdat de aannemer niet omziet naar zijn werk. Dit zal
vervolgens worden aanbesteed op de zaal van de Abdij. Ook wordt gemachtigd tot onder
andere het bezaaien met haver en hooizaad op de ‘dosseringe’ van de borstwering en wallen
te Liefkenshoek tegen het stuiven van het zand. Tevens twee of drie gemetselde corps de
gardes en een of twee woningen voor de kapiteins in het fort van Liefkenshoek waarvoor
bestekken zullen worden vervaardigd. De Witte wordt ook gemachtigd tot het innen van de
100 gulden die de indijkers van Doel en Calloo jaarlijks hebben beloofd tot het onderhoud
van de contrescherpen van Liefkenshoek, die ingaat vanaf het beversen van de polders.
Tenslotte wordt ook toegestaan het maken van een paardenstal achter de woning van
commandant Buvry ‘midtsgaders dat oock sal gemaeckt worden een schole, alles van de
oude materialen gevallen op Liefkenshouck, voor zoo vele die daertoe cunnen dienen’, met
last om het overtollige te verkopen.
7.4.1615 – De aanbesteding van het afwerken van de stenen poort te Liefkenshoek 14 dagen
uitgesteld tot 24 april om de aannemer in de gelegenheid te stellen alsnog aan het werk te
gaan.
9.4.1615 – Ten aanzien van de schadelijke dijkage van Zandvliet zal worden geschreven
aan de Prins om hem de redenen mede te delen waarom dit beslist niet mag worden
toegestaan. De pensionaris zal deze brief schrijven om daarna vastgesteld te worden. Ook
zal worden geschreven aan de gedeputeerden in Den Haag. Zij moeten ook vernemen naar
het oktrooi dat die van Oostburg zou zijn verleend tot het indijken van enige landen.
11.4.1615 – Verzoek van Abraham de Neve q.q. om rechters te mogen hebben in een
geschil te Lillo. Daartoe aangewezen de commandant Buvrij, commies De Witte en Jan
Pietersz. van Leyden om hierin recht te spreken naar bevind van zaken.
14.4.1615 – Commandant Buvrij aan te schrijven om te vernemen naar de intentie van de
bedijkers van Zandvliet en of zij van plan zijn met hun werk te beginnen.
21.4.1615 – Pieter Slinders begroot het afmaken van de poort te Liefkenshoek op 91 pond.
Tevens deelt hij mee dat de eerste aannemer aan het werk is gegaan en dat deze beloofde
binnen drie of vier dagen nog meer mensen te hebben om aan het bestek te voldoen. De
aanbesteding uitgesteld tot vrijdag over een week. De commies De Witte zal worden
aangeschreven om mee te delen of de aannemer aan het werk is, op welke wijze en of hij dit
zal afmaken.
27.4.1615 – Ontvangen een brief van commandant Buvrij van 24 april betreffende het
verzoek dat gedaan zal worden om een kerk te bouwen voor de Roomse religie in de nieuw
bedijkte landen van Doel, Calloo enz., met advies dat indien men die toestaat, dit te doen in
de polder van Calloo [geen besluit hierop aangetekend].
27.4.1615 – Remonstrantie van de heer Van Schardau, die brieven heeft van de Secrete
Raad van de Aartshertogen aan de Staten-Generaal om te mogen bouwen in Doel een kerk
tot uitoefening van de Roomse religie, om aanbevelingsbrieven aan de gedeputeerden bij de
Staten-Generaal. Gezien het besluit van de Staten van 21 november 1614 is dit gehandhaafd
en in die zin geschreven aan de gedeputeerden.
29.4.1615 – Aan mr. Cornelis Busschaert, minister te Lillo, 50 pond als augmentum
toegekend.
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30.4.1615 – Toestemming gegeven aan commies De Witte tot het doorgraven van het lichte
contrescherp te Liefkenshoek om het water uit de vest te laten lopen. Dit ten behoeve van
het oprichten van het houtwerk van de brug.
Een brief zal worden geschreven aan commandant Buvrij inzake de dijkage van Zandvliet.
9.5.1615 – Er zijn problemen met betrekking tot de Arduinsteen voor de stenen poort te
Liefkenshoek.
Ten laste van Hubrecht Geertsz. Das zal worden aanbesteed het afwerken van de dubbele
hutten aldaar.
14.5.1615 – Aanbesteed zal worden het bouwen van twee corps de gardes in de logementen
van de kapiteins te Liefkenshoek.
15.5.1615 – Gezien de repliek van Franchois van de Stocke, kanonnier te Lillo, tegen Hans
Zegers, kanonnier te IJzendijke, is …. [niet ingevuld].
19.5.1615 – Aannemer Das is aldaar gekomen met een schip stenen om het werk voort te
zetten aan de hutten te Liefkenshoek.
Rekest van Adriaen Willems te Liefkenshoek om te mogen lichten een bedrag van £ 6-13-4
hem toekomende van Adriaen Thomasz., aannemer van enige hutten. Nader zal worden
geïnformeerd bij de ontvanger-generaal of laatstgenoemde daarvoor toestemming heeft
gegeven.
Enige geestelijke personen zouden onlangs in het fort van Lillo zijn geweest. Door middel
van een brief zal nader worden geïnformeerd bij commandant Buvrij om desgewenst
maatregelen te overwegen.
27.5.1615 – De inning aan Adriaen Willemsz. toegestaan mits hij borgen stelt en de
originele obligatie overlegt.
12.6.1615 – Gelezen een brief van commandant Buvrij waarin hij mededeelt dat het
poldertje ‘ten hoogen Lauw van Santvliet daervan de restauratie van seker cadycxken is
versocht geweest is geinundeert anno 1606 ende sulcx voor den Trefves, doch dat evenwel
het toestaen van zulcx nyet en soude eenich prejudicie brengen aen het fort van Lilloo’.
Besloten wordt de vraag of men hun deze reparatie zal toestaan voor te leggen aan de
Staten. Deze hadden eerder ingestemd daarmee omdat het geinundeerd was tijdens de vrede
[= het Twaalfjarig bestand].
Ontvangen een brief van de Staten-Generaal van 6 mei waarin zij advies vragen op een
rekest van de gezamenlijke ingelanden van Doel, Calloo en Ketenisse om een kapel te
mogen bouwen tot uitoefening van hun Roomse religie. Behandeling uitgesteld.
15.6.1615 – Andries Adriaensz., timmerman te Vlissingen, heeft aangenomen een van de
kapiteinslogementen te Liefkenshoek, maar ziet hiervan af. Ook met de andere werken loopt
het slecht. De raden Steengracht en Luenissen zullen erheen gaan, mede om de
fortificatiewerken op te nemen. Ook Slinders en Mostinck worden erheen gezonden.
26.6.1615 – Verzoek van Heyndrick Pietersz., poortier te Lillo. Besloten hem een
verhoging van zijn traktement toe te kennen van 13 naar 16 gulden per maand en dat
gedurende het jaar 1615.
Verzoek van Willem Nicolai, licentmeester te Bergen op Zoom, om betaling van £ 7:9:7 die
hem toekomt ten laste van Godefroy Marquey, majoor te Liefkenshoek. Besloten: ‘Solvat
nisi causam binnen acht dagen naer d’insinuatie’. 26.8: arrest toegestaan.
30.6.1615 – De raden Steengracht en Leunissen brengen rapport uit. Zij delen onder meer
mee dat voldoende borgen zijn gesteld tot het bouwen van de resterende hutten en het
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kapiteinslogement, waarvan Marten Melssen de aannemer is, tegen dezelfde prijs als hij het
vorige had aangenomen.
Naar aanleiding van de remonstrantie van commies De Witte onder meer besloten de
kartouwen weer vanuit Lillo terug te plaatsen in Liefkenshoek. Bovendien zullen nog zes
stukken uit het arsenaal te Vlissingen daarheen worden gezonden, en voorts dat men vier
ijzeren stukken, indien niet geschikt, zal veranderen. Er schijnen in het magazijn te
Vlissingen enige klokjes te zijn, die hiervoor gebruikt kunnen worden. Daarover zal worden
geschreven aan de equipagemeester De Moor. Voor de inwoners binnen Liefkenshoek zal
tijdelijk een waterput worden gegraven. Ook wordt De Witte onder andere gemachtigd tot
het laten maken van een regenbak aan het huis van de kapitein-luitenant La Verniere te
Lillo.
Te schrijven aan commandant Buvry te Lillo dat hij spoedig zal hebben zorg te dragen voor
het slechten van de dijken rondom het fort van Liefkenshoek.
Rekest van Cornelis Lenaertsz. Backer van Zevenbergen om een erf te Liefkenshoek te
mogen bebouwen. Hem wordt het erf van twee hutten toegestaan mits hij zich houdt aan
hetgeen de raden Steengracht en Luenissen hem hebben gezegd.
2.7.1615 – Rekest van Joris Deurhoff om toelating als kanonnier te Liefkenshoek.
Afgewezen omdat aldaar geen vacature is.
8.7.1615 – Naar aanleiding van het vertoog van commies Joris de Witte om een
tegemoetkoming voor zijn vele moeite inzake het administreren van de gelden en het
opzicht over de fortificatiewerken van Liefkenshoek. Gehoord de griffier van de
Rekenkamer, Pieter Coorne, en gezien wat is toegekend toen het fort van Lillo werd
vergroot, wordt besloten hem £ 83-6-8 te geven.
16.7.1615 – Vertoog van commies Joris de Witte om twee halve kartouwen en vier halve
metalen slangen met affuiten te mogen hebben tot voorziening van het fort Liefkenshoek.
Hiervoor te informeren bij de equipagemeesters. Hem voorts gemachtigd tot het tarren
[teren] en pekken van de brug, poort, enz. te Liefkenshoek.
23.7.1615 – Naar aanleiding van een brief van commandant Buvry van 21 juli waarin hij
mededeelt hoe ver het staat met het slechten van de dijken, wordt besloten hem opdracht te
geven te zorgen dat het gelijkmaken zal worden uitgevoerd over een lengte van 300 roeden
overeenkomstig het daarover genomen besluit.
28.7.1615 – Naar aanleiding van de remonstrantie van commies De Witte wordt hij onder
andere gemachtigd om de wallen ter weerszijden van de poort te Liefkenshoek te mogen
ophogen gelijk aan de muur van de poort, die wel drie voeten hoger is.
Gezien de attestatie van commies De Witte en majoor Marheij wordt aan Martin Melssen de
eerste termijn uitbetaald van de aanneemsom van twee nieuwe kapiteinslogementen te
Liefkenshoek. Idem voor de nieuwe corps de garde aldaar en voor een corps de garde aan
de poort. Ook een ordonnantie gegeven t.b.v. Hubrecht Gerritsz. Das, aannemer van een
corps de garde.
31.7.1615 – Rekest van Hubrecht Gerritsz. Das, aannemer van de 14 dubbele hutten te
Liefkenshoek, om dit werk op te nemen. Daarvoor aangewezen Slinders en commies De
Witte.
3.8.1615 – Verzoek van commandant Buvrij te Lillo om toestemming om zijn huisvrouw,
die zeer ziek is, in geval van overlijden te mogen begraven in de kerk aldaar. Toegestaan.
8.8.1615 – Rekest van Hans van Vlimmeren, pachter van de enige schorren aan de zuidzijde
van het fort te Lillo, om vergoeding van de schade aan zijn zoden weggenomen door de
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aannemers van de werken te Liefkenshoek. Voor advies naar commies De Witte. Ook de
bestekken na te zien.
Pieter Slinders deelt mee dat aan de hutten en poort te Liefkenshoek nog wel acht dagen
werk is te doen. Aan de brug en corps de garde nog wel zes weken.
9.8.1615 – Rekest van Heyndrick Willemsz., wonende te Liefkenshoek, die een vordering
heeft op Hubrecht Gerritsz. Das 250 gulden wegens geleverde waren, om betaling daarvan
uit de som voor de bouw van de hutten. Toegestaan.
25.8.1615 – Verzoek van Dirck Janssen, aannemer van de stenen poort te Liefkenshoek, om
dit werk op te nemen. Slinders, Mostinck en Willem Gaffel daartoe aangewezen.
8.9.1615 – Rekest van Dirck Janssen, aannemer van de stenen poort, om betaling van de
tweede termijn en 27 pond aan overwerk. Toegestaan.
Rekest van Joris Symons, Pieter Jansz. Sandtcrucke en Jan Pietersen, die klagen over de
rentmeester-generaal van bewester Schelde, Johan Reygersberch, die hen belet het vissen
onder pacht. Dit wordt elders getolereerd. Nader te informeren naar de pacht en wie die
ontvangt. Daarover te schrijven aan de commandant van Lillo en de commiezen om te
vernemen op wiens autoriteit zij mogen vissen.
24.9.1615 – Beraadslaagd op het verzoek van de heer van Schardau om antwoord te mogen
hebben op de brieven van de Staten-Generaal betreffende hun verzoek om een kerk en
pastoor te mogen hebben in den Doel. Besloten hem aan te zeggen dat hij het rekest eerst
moet laten tekenen door degenen die dit verzoeken om daarna een besluit te nemen.
Ondertussen zal men schrijven aan de minister te Lillo ‘ten eynde hy mede versorge eene
onderteeckeninge van degene in ’t selve quartier wonende, ende de contrarie versouckende’.
2.10.1615 – Gelezen het rekest van Samuel de Lannoij met een aanbevelingsbrief van
commandant Buvrij om hem te vergunnen het sergeant-majoorschap van Lillo, vacant door
het overlijden van Anthoni Richart. Uitgesteld tot aanstaande dinsdag.
Rekest van Cornelis Busschardt om een extraordinaris toelage om de in het rekest
genoemde redenen. 100 gulden toegekend.
Gelezen de brief van commandant Buvrij te Lillo van 14 september met een excuus voor
zijn stilzwijgen op het schrijven over de vissers op de Schelde nabij Lillo en Liefkenshoek.
Hij was ziek. Ook weet hij niet van vissers, dan alleen van Pieter Heyndricx Sloesman, die
toestemming heeft om te mogen vissen ‘van sommige heeren’. Nader te informeren wie die
heren zijn. Ook te schrijven aan de commandant van het oorlogsschip om het vissen te
beletten, alsmede aan de cherchers dat men weer verwonderd is dat deze niet antwoorden op
een brief van Gec. Raden.
6.10.1615 – Rekest van Jan Pietersz. van Leyden om arrest te mogen leggen op de gelden
die Dirck Janssen de Vriese, metselaar, toekomen wegens de poort te Liefkenshoek om
daaraan 1621 gulden te verhalen wegens geleverde materialen. Toegestaan enz.
7.10.1615 – Vastgesteld de brief aan de Prins waarbij worden voorgedragen als majoor te
Lillo: Samuel de Lannoy, Jan in den Dale en Gillis van der Eycke.
Verzoek van Hubrecht Gerritsz. Das om betaling van £ 212:14:6 wegens het opleveren van
de door hem gebouwde hutten te Liefkenshoek alsmede 57 ponden wegens het maken van
de corps de gardes aldaar. Gehoord het rapport van raad Steengracht toegestaan dat wil
zeggen uitbetaling aan diens crediteuren.
Weer te schrijven aan de commandant Buvrij en de kapitein van het oorlogsschip om
zonder onderscheid alle visserij op de rivier nabij Lillo te verbieden alsmede door het gat
van Calloo of Peerle door het Saaftingse gat.

55

20.10.1615 – De Raad van State verleende commissie aan Samuel de Lannoy als majoor
van Lillo. Hem wordt toegestaan de eed af te leggen.
5.11.1615 – Rekest van Jolente Care, weduwe van Anthonis Richardt, sergeant-majoor te
Lillo, om enig traktement. Haar een maand extra gage toegekend.
11.11.1615 – Remonstrantie van Joris de Witte, die de administratie heeft van de
levensmiddelen en munitie binnen de forten Lillo en Liefkenshoek. Onder andere besloten
het maken van beddingen voor de vier batterijen te Liefkenshoek uit te stellen tot het
volgende zomerseizoen. De glazen moeten door de aannemer worden geleverd. De corps de
garde op de brug te dekken met leien en te voorzien van een schouw.
12.11.1615 – N.a.v. het rekest van Jacobmyne van Opoogen, vroedvrouw te Lillo, haar als
gratuiteit 4 pond toegekend.
N.a.v. het rekest van Pauwels Jansz., geboren te Lillo, om een erf te Liefkenshoek om
daarop een stenen huis met hard dak te bouwen, besloten dat hij exact moet opgeven de
plaats en breedte van dat erf.
13.11.1615 – Rekest van de heer Van Schardou voor het bouwen van een kapel in de nieuw
bedijkte landen van Doel, Calloo en Ketenisse hetgeen belet wordt door commandant
Buvry, met verzoek dit af te doen door Gec. Raden omdat deze gronden vallen onder de
Aartshertogen. Besloten dit voor te leggen aan de Staten.
19.11.1615 – Voor het opnemen van het werk van Marten Melssen aan de
kapiteinslogementen te Liefkenshoek aangewezen naast Buvry Joris de Witte en Pieter
Slinders.
20.11.1615 – De weduwe Richardt verzoekt aanbevelingsbrieven aan de Staten-Generaal
ten aanzien van vorderingen van wijlen haar man. Haar verzocht een specificatie te
overleggen met opgave van de oorzaken en redenen.
23.11.1615 – Gezien de door haar overlegde stukken wordt het verzoek aan haar
toegestaan. Het gaat om zaken gedaan in 1585 en 1586 in dienst van de generaliteit en
voordat hij ter repartitie van Zeeland kwam te staan.
24.11.1615 – Commandant Buvry, Joris de Witte en Franchois Mostinck aangewezen om
op te nemen de brug over de veste te Liefkenshoek gemaakt door Cornelis Jacobsz.
Smytegelt.
26.11.1615 – Jaques Pinte Portugais vraagt vanwege zijn lange diensten aan het land
gedaan en om andere redenen per rekest admissie als kanonnier te Liefkenshoek. Gezien de
lijst van kanonniers te Lillo en Liefkenshoek besloten dat daarin niet kan worden getreden.
27.11.1615 – Rekest van de huisvrouw van Pieter Claessen, die gezoeteld heeft aan Dirck
de metselaar, aannemer van de poort te Liefkenshoek. Hij heeft een schuld van 50 pond en
vraagt die te betalen uit zijn vordering. Zij moet de betreffende stukken overleggen.
3.12.1615 – Ontvangen een brief van de Provinciale Raad naast de Aartshertogen d.d. 7.11
uit Brussel alsmede van 6.11 van de Tresorier-generaal en de Gecommitteerde van de
Financiën tot aanbeveling van de dijkage van de Zuidpolder te Zandvliet.
17.12.1615 – Rekest van Dirck Janssen, metselaar, aannemer van de poort te Liefkenshoek,
die het werk volgens het bestek heeft opgeleverd. Zijn middelen zijn dermate vervallen dat
hij geruïneerd dreigt te raken. Hij vraagt een vergoeding. Afgewezen.
24.12.1615 – Ook een tweede rekest van Dirck Janssen wordt afgewezen.
Rekest van Joris Duerhoven, wonende te Liefkenshoek, om hem in plaats van zijn
afgebroken huis een ander erf te geven om bebouwd te worden. De commissarissen op de
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aanstaande verpachting ‘(Godt willende)’ zullen hem een erf aanwijzen, die hij op precario
mag bezitten en tot wederzeggens.
Inv.nr. 921, Ingekomen stukken bij de Staten, 1615
*Brief van Prins Maurits, 's-Gravenhage, 12.10.1615
Als majoor van het fort van Lillo wordt in plaats van wijlen Anthony Richard uit de
toegezonden voordracht benoemd: Samuel de Lannoy.
Inv. nr. 1231, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1616
*Verklaring van J. van Halle, schout van Santvliet, 16.6.1616
De Gouverneur van Lillo heeft door middel van zijn zoon als luitenant met de luitenant
Bylaert op heden hem bevolen het begonnen werk in het Zuidland te staken. Hij verklaart
dat hij krachtens zijn ambt daartoe niet bevoegd is aangezien dit strijdig is met het oktrooi
dat aan de ingelanden van het Zuidland is verleend.
*Bestek van het ophogen van de wallen in de Bergse en Antwerpse bolwerken, 16.7.1616
Dit werk wordt aangenomen door Joris Bartolomeusz. voor 13 pond en door Pieter Crasse
voor 10 pond. De laatste zet een merk.
*Bestek van het verhogen van het contrescherp tot de steenweg aan de poort te Lillo,
16.7.1616
Dit werk wordt aangenomen door Isacq van Oortegem voor 6 schellingen per roede. Joris
Willems is borg. Beiden zetten een merk.
*Bestek voor het verhogen van het contrescherp aan weerszijden van de haven te Lillo,
16.7.1616
Dit werk wordt aangenomen door Adriaen Verbraecke voor 11 pond. Hans Boterdrooch is
borg. Beiden plaatsen een merk.
*Gespecificeerd overzicht van de inkomsten en uitgaven van Zeeland over 1614 en 1615
voor een deel, met opmerkingen daarbij van de Rekenkamer.
Onder andere is in 1614 betaald aan de nieuwe werken van het fort Liefkenshoek 8000 pond
en in 1615 4500 pond.
Aan de commiezen alsmede de toezieners op de fortificaties en andere officieren met de
predikant en schoolmeester te Lillo is betaald 730 pond [dit zijn niet alle officieren aldaar].
Jaques Buvry ontvangt 100 gulden per maand of 150 pond per jaar.
*Opgave van de gemeten palissaden te Liefkenshoek aan de redouten aan weerszijden van
het fort, gedaan door Arent Vlam.
Inv. nr. 1232, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1617
*Rekest van Jacob Corn. Avonture en Heindric Pietersz., scheepstimmerlieden te Zierikzee
Dagelijks wordt hen door schippers en schuitlieden te Lillo gevraagd om aldaar te komen
wonen om schepen te bouwen en te repareren ter voorkoming van grote onkosten nu ze
daarvoor steeds naar Zierikzee moeten varen. Zij vragen toestemming zich aldaar te mogen
vestigen.
*Brief van Jacques de Buvry, Lillo, 29.4.1617
Aldaar is gearriveerd de 'Justiaer' [beul] om de straffe voltrekken aan Jan Evertsen, soldaat
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van kapitein Gistelles. Hij zendt het vonnis met opgave van hetgeen hij misdeed hierbij toe
[niet aangetroffen]. Hij heeft geen nieuws [regelmatig zendt De Buvry brieven met nieuws
vooral ten aanzien van troepenbewegingen in Vlaanderen en Brabant], behalve dat hij heeft
vernomen dat de Provinciaal van de Jacobijnen naar Zeeland zal komen om aldaar 'sijn
gemijnte te helpen ende de sielen te verlossen' waarvoor hij ook naar Holland en elders
reizen zal. Om hem te herkennen meldt hij dat hij een man van gemiddelde lengte is, vet en
dik, met een bruine, rosse baard, rond geschoren op de Franse manier. Hij is gekleed als een
koopman.
*Brief van Jacques de Buvrij en Joris de Witte, Lillo, 29.4.1617
Zij zenden toe een verklaring waaruit blijkt dat de ingelanden menen de dijken gelegen naar
St. Anthonishoek tot de ingang van het huis gedekt met pannen voldoende te hebben
geslecht. Zij menen voldaan te hebben aan hetgeen daarover was bepaald. De verklaring
d.d. 11.4.1617 is namens de ingelanden getekend door Johan van Reynegem.
*Brief van Jacques de Buvry, Lillo, 16.12.1617
Hij heeft het land gedurende 40 jaar gediend waarvan 32 in Zeeland. Vanwege kwetsuren
[kort daarvoor had hij verlof gevraagd om zich te Bergen op Zoom of elders te laten
behandelen] is hij tot zijn leedwezen niet langer in staat het land goed te dienen. Hij vraagt
zijn compagnie aan zijn luitenant [dit is zijn zoon] te mogen overdragen. Deze zal het niet
ontbreken aan verstand en aan 'courage'.
*Uittreksels vervaardigd door M. van Couwenberghe, notaris te Antwerpen, 1617.
Opgave van de ambachtsheren van Zandvliet vanaf 1527.
Inv.nr. 923, Ingekomen stukken bij de Staten, 1617
*Brief van Jacques de Buvrij, Lillo, 24.2.1617
Advies ten aanzien van een ingediend rekest door twee scheepstimmerlieden om zich aldaar
te mogen vestigen. De Buvrij adviseert negatief aangezien die aldaar niet nodig zijn. Er zijn
aldaar te weinig schuiten [om te repareren]. Bovendien, 'hoe min schuyten hoe minder
fraude'.
Inv.nr. 484, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1616-1617.
1.1.1616 – Cornelis Jacobssen Smytegelt toont aan dat hij ten aanzien van de brug te
Liefkenshoek grote schade heeft geleden, met verzoek om hem daarvoor een vergoeding toe
te kennen. Afgewezen. Naar aanleiding van de oplevering wordt besloten hem de resterende
termijn uit te betalen alsmede voor het buitenwerk van de brug een bedrag van £ 60-11-6.
5.1.1616 – Naar aanleiding van de oplevering wordt besloten aan Maerten Melssen,
timmerman, de resterende termijn uit te betalen voor de corps de garde nabij de poort te
Liefkenshoek alsmede een bedrag van £ 5-10 voor het buitenwerk aan de
kapiteinslogementen aldaar.
7.1.1616 – Goswyn van Stralen verzoekt toestemming tot de dijkage van Lillo omdat dit
dienstig is voor het land. Hij overlegt daartoe brieven van de Prins en legt daartoe een plan
voor met begroting. Op de voor dat doel gemaakte kaart laat hij een en ander zien. Besloten
deze zaak voor te leggen aan de Staten.
9.1.1616 – Afgewezen wordt het verzoek van Maria Charles weduwe van Hans Tasbergh,
die de glazen heeft geleverd voor de nieuwe hutten te Liefkenshoek. Zij had verzocht het
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verschuldigde bedrag ad 26 gulden in te houden op het bedrag dat de aannemer, Adriaen
Thomas, voorkomt.
18.1.1616 – Dirck Janssen, aannemer van de stenen poort te Liefkenshoek, verzoekt
opnieuw vergoeding voor zijn geleden verlies. Afgewezen.
18.3.1616 – Naar aanleiding van de remonstrantie van commies Joris de Witte onder meer
besloten de inwoners van Liefkenshoek te gelasten ‘te timmeren ordentlyck ende van steene,
nyet hout nochte riet, ende de hutten anders gemaeckt affgebroken’ zullen worden.
31.3.1616 – Heyndrick Pietersz., poortier en turfbezorger te Lillo, wegens zijn goede
diensten eenmalig 25 gulden toegekend zonder dit in consequentie te trekken.
Dignus Jansz., vleeshouwer te Lillo, naar aanleiding van zijn rekest toegestaan een erf
tussen de corps de garde en het huis van Jan Veron om dit te mogen betimmeren. Deze
vergunning wordt vergund tot wederopzegging zoals ook anderen is toegestaan.
N.a.v. diens rekest wordt andermaal afgewezen het verzoek van Jan Pietersz. van Leyden
om enige vergoeding voor de geleden schade ten bedrage van 1700 gulden wegens
geleverde steen, kalk en materialen voor de poort te Liefkenshoek waarvan Dirck Janssen
aannemer was.
1.4.1616 – N.a.v. het rapport van de heer van Malderee besloten de commandant Buvry aan
te schrijven dat nagekomen moet worden de resolutie van de raad betreffende het egaliseren
van de dijken over een lengte van 300 roeden en gelegen nabij Liefkenshoek, genomen op
30.9.1614.
26.4.1616 – De raden Tenys en Campe brengen rapport uit van hun bezoek op 20 april en
volgende dagen aan Lillo en Liefkenshoek. Te Liefkenshoek is aanbesteed de reparatie van
het houten hoofd aan Marten Mels timmerman voor 59 pond. Het onderhoud van de
fortifikatie van Liefkenshoek is aanbesteed voor een jaar aan Lievin van Lee voor 76 pond.
Te Lillo werd aanbesteed het verhogen van de wal van het bolwerk Zeeland aan Bastiaen
Cornelissen voor 62 gulden per roede alles conform de daarvoor gemaakte bestekken.
Tenslotte werd aanbesteed het opmaken van de contrescherpen met uitzondering van die
aan de waterzijde omdat men die nog moet rijden. Die zullen later worden aanbesteed.
Dignus Janssen, beenhouwer te Lillo, die heeft verzocht een huis te mogen timmeren, gelast
dit te staken tot een nader besluit.
5.5.1616 – Cornelis Claessen Derckel deelt mee dat hij aan Hubrecht Gerritsz. Das 65.000
IJsselsteen heeft geleverd à 46 stuivers per duizend. Deze steen is verwerkt in de hutten te
Liefkenshoek. Hij heeft nu vernomen dat de gelden van Das reeds verdeeld zijn onder diens
crediteuren. Hij verzoekt onder die crediteuren gerekend te worden. In handen gesteld voor
advies aan degenen die met de verdeling van die gelden zijn belast.
11.5.1616 – Heyndrick Pietersz., poortier in het fort van Lillo, gedurende 1616 in plaats van
13 gulden een traktement van 16 gulden toegekend.
12.5.1616 – Naar aanleiding van diens rekest wordt aan Cornelio Busschart, dienaar des
Goddelijken Woords te Lillo, voor 1616 50 pond als augmentum toegekend.
16.5.1616 – Jan Veron, inwoner te Lillo, toegestaan het lege erf naast zijn huis tegen de
corps de garde mits hij een muur plaatst en jaarlijks als recognitie een gulden betaalt.
17.5.1616 – De inwoners van Sandvliet en Berendrecht hebben verzocht om een zomerdijk
te mogen leggen nabij deze parochies. Dit verzoek doorverwezen naar de Staten.
18.6.1616 – Gelezen een brief van commandant Buvry, die mededeelt dat men begonnen is
met de dijkage van Santvliet tegen het verbod van de raad, ‘strydende tegen de fortificatie
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van den lande’. Tevens deelt hij mede dat hij dit niet kan verbieden omdat zij octrooi
hebben van ‘haere Hoocheden’. Besloten over deze zaak overleg te plegen met de Prins.
Naar aanleiding van een brief van commies De Witte van 9 juni onder andere besloten de
ontvanger-generaal aan te zeggen £ 463-7 gereed te houden wegens de eerste termijn van
het verhogen van de bolwerken te Lillo.
20.6.1616 – De Prins verschijnt in de Raad. Met hem wordt overlegd wat te doen inzake de
dijkage van Santvliet. Besloten commandant Buvry te gelasten met zoveel volk als daartoe
nodig is de nieuwe werken te vernietigen. Daartoe zal hij ook gebruiken de ‘chaloupe van
oorloge’ waartoe de kapitein van dit schip zal worden aangeschreven. De commandant
krijgt tevens opdracht de raad van alles op de hoogte te houden.
Gelezen het rekest van de ingelanden van Lillo, Stabroeck en Berendrecht met verzoek dat
enigen uit de raad met de Prins inspectie gelieven te nemen van de ondergelopen landen.
Besloten notitie te houden van dit verzoek.
24.6.1616 – Ontvangen een brief van commandant Buvry van 23 juni waarbij hij mededeelt
dat hij zonder verzet ondervonden te hebben, de nieuwe werken te Santvliet heeft
vernietigd.
Commies De Witte stelt voor de aanwezigheid van materialen enz. te benutten om nu ook
de Antwerpse en Bergse bolwerken te verhogen evenals het verhogen van de dosdanen aan
weerszijden van de haven te Lillo. Ook kan de reparatie aan het hoofd te Liefkenshoek
worden opgenomen. Gecommitteerden zullen daarheen reizen en dit nader bezien c.q.
opnemen.
28.6.1616 – De heren Luenissen en Campe gemachtigd om een nadere beslissing te nemen
inzake het erf van Jan Veron te Lillo hem op cijns vergund waartegen commies De Witte
bezwaar maakt.
19.7.1616 – Op verzoek van Caesar van Cruiningen wordt besloten, naar aanleiding van het
rapport van de heren Luenissen en Campe, toe te staan dat in diens logement te Lillo een
nieuwe vloer zal worden gelegd en dat boven een kamertje zal worden afgeschut.
Rekest van de ingezetenen van Berendrecht waarin zij erop wijzen dat hun, evenals die van
Santvliet, door de Staten werd vergund om een kadijk te leggen. In deze dijk zijn echter in
1606 tijdens de Paasvloed grote gaten gevallen omdat die was gemaakt van ‘quade spyse’.
De daaraan uit te voeren reparatie strekt vooral tot voordeel van die van Santvliet. Zij
verzoeken nu de andere kadijk te mogen leggen, meer landinwaarts waar het land hoger en
de ‘spyse’ beter is. Zij willen daarbij ten noorden van het stenen sluisje blijven waardoor
het dorp Berendrecht 30 of 40 roeden ‘soude binnen bedyckt worden’. Afgewezen.
De heren Leunissen en Campe brengen rapport uit van hun werkzaamheden te Lillo op 16
juli. Onder meer berichten zij dat het verhogen van de dosdanen ter weerszijden van de
haven te Lillo is aanbesteed aan Adriaen Verbraecke voor 11 pond. Het verhogen van de
wallen van het nieuwe verhoogde werk af tot de punten in de Bergse en Antwerpse
bolwerken is aanbesteed aan respectievelijk Jaques Bartholomeus voor 13 pond en aan
Pieter Crasse voor 10 pond. Het verhogen van het contrescherp van de dam van Blauwgaren
tot de Steenweg aan de poort is aanbesteed aan Ysaac van Ortegem voor 6 schellingen de
roede. Het geschil tussen Jan Veron en commies De Witte is bijgelegd. In een door de
gecommitteerden overlegde remonstrantie van commies De Witte stelt deze onder andere
voor een nieuwe brug over de haven te leggen. Voorts op de kaai langs de ‘logie eenen
calcyen wegh breet vier voet ende lanck van des remonstrants achterplaetse totte Marct’.
Ook om ‘sekere buysen’ in de haven te brengen ten behoeve van de huizen van de

60

commiezen Hollaer en Van de Perre. Voorts onder meer aan de kerk te maken een afhang
met enige banken.
22.7.1616 – De heer Luenissen brengt naar voren of uit een oogpunt van verzekering van
het fort Liefkenshoek een verbod moet volgen om binnen 300 roeden nabij het fort enig
gebouw toe te staan in de nieuwe dijkage van Doel. N. van Gysenburgh is bezig met de
bouw van een schuur naast zijn huis aldaar, op 160 roeden afstand van het fort gelegen.
Commandant Buvry maakt bezwaar hiertegen. Na overweging van diverse aspecten is
hierover nog geen besluit genomen.
28.7.1616 – Commandant Buvry vraagt opnieuw hoe hij zich in deze zaak dient te
gedragen. Besloten hem aan te schrijven dat hij de zaak op zijn beloop zal laten, ‘sonder dat
men vooralsnoch met tegenstant de saecke wil beletten, den eygenaer sulcx plegende
t’zynen peryckele’.
18.8.1616 – Adriaen Mattheussen Smit heeft door middel van een rekest verzocht om een
leeg erf te Lillo achter zijn huis, even breed als het huis en 12 of 13 voeten diep. De
commissarissen, die naar Lillo zullen gaan, worden verzocht hier inspectie in te nemen en
rapport uit te brengen.
19.8.1616 – De raden Steengracht en Leunissen aangewezen om de werken te Lillo op te
nemen.
29.8.1616 – De ingelanden van Lillo, Stabrouck, Santvliet en Berendrecht delen mee dat de
Prins onlangs de verdronken landen van deze dorpen heeft bezichtigd. Hij zal thans de
Staten volledig kunnen informeren op het verzoek van hen tot bedijking. Besloten dat de
verzoekers zich mogen wenden tot de Prins om diens mening te mogen vernemen. Na
binnenkomst daarvan zal een besluit worden genomen ‘ten dienste van den lande’.
29.9.1616 – Jeremias Does verzoekt via een rekest een erf in het fort Liefkenshoek om
daarop te mogen bouwen. Voor advies naar commandant Buvry en commies De Witte.
Willem Arissen van Ridderkercke heeft door middel van een rekest verzocht een kleine keet
te mogen bouwen nabij de contrescherpen van Lillo. Afgewezen. Eenzelfde verzoek van Jan
Cornelissen Goeree wordt eveneens afgewezen.
Gehoord het rapport van de heren Steengracht en Luenissen wordt besloten het verzoek van
Adriaen Mattheusz. Smidt (zie 18.8.1616) af te wijzen.
6.10.1616 – De commiezen te Lillo hebben verzocht om enig salaris voor de ontvangst van
de Zeeuwse tol, die zij te Lillo hebben waargenomen in 1613, 1614, 1615 en het eerste half
jaar van 1616, die £ 590:4:10 bedraagt. Voor advies in handen gesteld van de Rekenkamer
en de Rentmeester bewester Schelde.
26.10.1616 – Samuel de Lannoy, majoor te Lillo, opdracht gegeven om aan Symon Janssen
Lacher £ 8-15 te betalen wegens geleverde waren.
28.10.1616 – Cornelis Busschart, minister te Lillo en Liefkenshoek, vraagt door middel van
een rekest een extraordinaire subsidie. Na te zoeken wat hij als zodanig boven zijn
augmentum heeft ontvangen en over hoeveel jaar.
4.11.1616 – Het verzoek van enige landlieden in den Doel om houten huizen te mogen
bouwen nabij Liefkenshoek wordt afgewezen.
10.11.1616 – Rekest van Willem Adriaens en Jan Corn., ingezetenen van den Doel, om
nabij het fort van Liefkenshoek elk een hut van riet en hout te mogen bouwen. Dit wordt
afgewezen met oplegging van het verbod om binnen de 300 roeden ‘eenige hoedanige
gebouwen te stellen’.
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10.11.1616 – De commandant Buvry en de commies De Witte onder andere gemachtigd tot
het laten maken van een afdak aan de huizen van de kapiteinen ‘omme in ’t drooge te
mogen besoecken hunne spinde’. Voorts de commies De Witte gemachtigd een klok alhier
[Middelburg] voor Liefkenshoek te mogen bestellen. Voorts de commandant Buvry gelast
om te doen slechten de ‘Cromte dycx streckende naer St. Anthonishouck totte huysinge met
pannen gedeckt, welcke cromte het fort is blindende ende disteert, maer hemelsbreette
gemeten dryehondert roeden van de fortte’.
11.11.1616 – Gelast om na te zoeken of Cornelis Bosschaert, predikant te Lillo, enige
extraordinaire subsidie heeft genoten tussen 1611 en 1615.
24.11.1616 – Verschijnen de heren Oostdijck en Coorne namens de Rekenkamer, die advies
geven ten aanzien van het rekest van Willem Symonssen en Jan Verwilde, respectievelijk
collecteur en contrerolleur van het konvooi en licent te Lillo, en die hebben verzocht om
salaris voor het ontvangen van de Grafelijke tol aldaar. Daarover is ook rentmeester
Reygersberge gehoord. Zij stellen voor 20 pond voor de collecteur en tien pond voor de
contrerolleur. Voorts om hen aan te moedigen stellen zij voor hen een eed te laten afleggen
en hen te gelasten de tarievenlijst en de ordonnantie op de Zeeuwse tol na te komen. Voorts
stellen zij voor dat zij per week om beurten met de commiezen van de konvooien en
licenten zich naar de schepen zullen begeven en de goederen zullen inspecteren die naar
Antwerpen gaan alsmede de paspoorten na te zien. Dit om fraude tegen te gaan. Voorts om
controlemaatregelen te nemen op zowel inkomende als uitgaande goederen. Tenslotte
stellen zij voor de controleur te belonen met drie procent van de inkomsten en de
contrerolleur met anderhalf procent.
25.11.1616 – Conform het advies en de voorstellen van de Rekenkamer wordt besloten.
3.2.1617 – Besloten op te zoeken de stukken betreffende den Doele om aan de hand
daarvan advies te kunnen geven aan de Staten of men met recht kan beweren dat zij
onderdanen zijn van de Staten-Generaal en op grond daarvan vrijgesteld zullen zijn van
convooigelden van goederen van en voorbij Lillo komende of niet.
13.2.1617 – Rekest van Jacob Cornelissen Avonture en Henrick Pieterssen,
scheepstimmerlieden te Zierikzee, waarin zij beweren verzocht te zijn om zich in Lillo te
vestigen, met het verzoek om toestemming daartoe, met inbegrip van een ‘vrye plaetse om
[te] wercken ende huyshuere’. Besloten te schrijven aan commandant Buvry met de vraag of
daartegen bezwaar bestaat.
2.3.1617 – Remonstrantie van commies Joris de Witte met diverse voorstellen waaronder
het leggen van beddingen op de vier batterijen te Liefkenshoek waarvan de kosten worden
begroot op 332 ponden Vlaams. Voor advies ten aanzien van het bestek in handen gesteld
van Franchois Mostinck. Voorts stelt hij voor het Oranjebolwerk dat vier voeten
ingeklonken is weer onder de linie te brengen. Ook adviseert hij de stenen poort te
Liefkenshoek met ijzeren ankers te verzekeren tegen het uitzetten. De bestekken voor de
logementen van de majoors te Lillo en Liefkenshoek eveneens in handen gesteld van
Mostinck. Toestemming gegeven voor het verhogen van het aardewerk van de batterijen
van het Engels bolwerk en in het bolwerk van de breevesten. Tenslotte wordt ingestemd met
het repareren van de houten schuur van kapitein Cruningen.
3.3.1617 – Gezien het advies van Buvry van 24 februari wordt ingestemd met het verzoek
van de beide scheepstimmerlieden te Zierikzee.
21.3.1617 – De werken aan de vier batterijen en de woning van de majoor te Liefkenshoek
aan te besteden in Middelburg. Raadsheer Leunisz. zal de dag daartoe bepalen.
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Wordt aan Arnout Lippens, facteur te Lillo, en zijn huisvrouw op hun verzoek toegestaan
om na hun overlijden begraven te worden in de kerk te Lillo.
4.4.1617 – Heyndrick Pieters, poorter en turfdrager te Lillo, verlenging van zijn traktement
vergund ten bedrage van 16 gulden voor het jaar 1617.
De commies De Witte onder andere gemachtigd tot het doen maken van een afhang van
‘deylen’ aan de kerk te Liefkenshoek [bedoeld zal zijn Lillo] en het verhogen van de straat
bij de woning van de predikant.
28.4.1617 – Verzoek van Maerten Melssen Timmerman om een erf te hebben ten behoeve
van het bouwen van een woning te Liefkenshoek. Voor advies naar commandant Buvry en
commies De Witte.
9.5.1617 – Rekest van Cornelis Busschardt, dienaar des Goddelijken Woords te Lillo, om
zijn augmentum en een buitengewone toelage wegens zijn grote moeiten. Besloten hem 50
pond toe te kennen zoals in voorgaande jaren.
27.6.1617 – Augustijn Vinck heeft een hutje nabij Liefkenshoek staande binnen de 300
roeden van het fort. Hoewel dit moet worden afgebroken, wordt overwogen dat het klein en
‘caducq’ is. Daarom wordt hem toegestaan dat hij hierin gedurende de winter mag blijven.
Daarover te schrijven aan commandant Buvry met lastgeving dat hij strikt moet nakomen
het besluit dat niemand binnen een straal van 300 roeden mag bouwen. Handelt iemand in
strijd daarmee dan moet hij daarvan mededeling doen.
‘Ende is by deze occasie mede geresolveert dat men sal letten daerop dat in den Doel werdt
gemaeckt een dorp ende dat daer schepen aff ende aen varen tot groot prejudicie van de
licenten. Ende derhalven vanwegen de generaliteyt by ’t collegie van de admiraliteyt
daerinne remedieren sulcx gevougelycxst sal connen geschieden’.
27.6.1617 – Wordt aan Dirck Lauwers, scholaster te Liefkenshoek, te bezorgen door de
commies De Witte, 2 pond Vlaams toegekend ten behoeve van zijn brandvoorziening.
Voorts te schrijven aan de gedeputeerden in Den Haag dat deze scholaster wordt gebracht
op de Staat van Oorlog en wordt gesalarieerd zoals de scholaster te Lillo, ‘alsoo de man
bequaem is ende in dien quartiere metten vyandt gemeen liggende, seer dienstich in dat
ampt’.
4.7.1617 – Rekest van Jolente Carré, weduwe van Anthoni Richard, sergeant-majoor te
Lillo, deelt mee dat zij ongeveer twaalf maanden geleden ondertrouw deed met Wouter de
Poorter, sergeant van de compagnie van kapitein Reyniers. Hoewel de kerkelijke geboden
zijn gedaan, maakt hij geen aanstalten om te komen tot het huwelijk. Zij verzoekt daarom
dat Wouter gelast zal worden met haar te trouwen en in haar onderhoud te voorzien of haar
van die belofte te ontslaan. In handen gesteld van Wouter de Poorter met de opdracht om
binnen acht dagen te trouwen of de Raad terug te schrijven.
13.7.1617 – Rekest van Henrick Henricxsz., soldaat geweest onder kapitein Gistelles, met
verzoek om een erf binnen Liefkenshoek om daarop een huis voor zichzelf te bouwen. Te
schrijven aan commandant Buvry voor nadere inlichtingen over deze persoon en over het
erf dat hij zou kunnen krijgen.
18.7.1617 – Gezien het antwoord van Wouter de Poorter, sergeant onder kapitein
Reynierssen, wordt hij ontslagen van zijn trouwbelofte gedaan aan Jolente Carré.
22.7.1617 – Ontvangen een brief van commandant Buvry over een onderzoek namens de
stad Antwerpen gedaan, namelijk ten eerste, of de schuitlieden van Lillo te Antwerpen
personen meenemen, die verder willen trekken, en ten tweede, waarom de commandant de
vissers van Antwerpen verbood nabij Lillo te vissen op de rivier en in het verdronken land.
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4.8.1617 – Commandant Buvrij toegestaan om van Lillo naar Bergen op Zoom te gaan om
aldaar zijn ziek lichaam te laten behandelen.
8.8.1617 – Rekest van Johan Henricx, zoon van de kanonnier te Liefkenshoek, met verzoek
om een erf aldaar te mogen heben ‘tot eene bequaeme timmeragie’. Voor advies naar
commandant Buvry en commies De Witte.
8.9.1617 – Joris de Witte, commies te Lillo, toestemming verleend tot begraven in de kerk
aldaar ‘soo wanneer Godt believen sal hem uuyt dese weerelt te roupen’.
In een remonstrantie heeft commies De Witte onder andere gevraagd om een veerschuit te
Liefkenshoek alsmede ‘op de transporte van woninge van Antoni van Gastel ende mr. Dirck
schoolmeester aldaer’.
14.9.1617 – Rekest van Cornelis van den Broecke, brouwer te Middelburg, waarin hij
kenbaar maakt dat Adriaen Mattheusz., smid te Lillo, hem schuldig is 36 pond. De
laatstgenoemde heeft daarvoor verbonden zijn huis te Lillo, maar betaalt zijn schuld niet af.
Daarom verzoekt hij te mogen procederen tot verkoop van dit huis. Wordt besloten Adriaen
Mattheusz. te gelasten deze schuld te betalen binnen een maand. Blijft hij in gebreke dan
worden commies De Witte, Samuel de Lannoy, Willem Sijmons, Aernout Lippins en
Hubrecht Jansz., of de meerderheid van hen aldaar aanwezig, gemachtigd de hypotheek ten
behoeve van de verzoeker te verkopen.
18.9.1617 – Rekest van Jan Pietersz., schipper te Lillo, heeft nog een vordering op de
aannemer van de stenen poort te Liefkenshoek wegens geleverde steen en kalk. Hij vraagt
vergoeding daarvoor. Afgewezen.
26.9.1617 – Besloten dat de compagnie van kapitein La Bussiere van Liefkenshoek zal gaan
naar het Geusegat en de compagnie van kapitein Van Damme van het Geusegat naar
Liefkenshoek.
Gezien het antwoord van commandant Buvrij en commies De Witte op het verzoek van
Henrick Willems, kanonnier, wordt deze toegestaan een woning te mogen bouwen te
Liefkenshoek mits die van steen zal zijn, met een hard dak en op de vastgestelde rooilijn.
28.9.1617 – De heer Steengracht doet rapport van de verpachtingen in o.a. Lillo en
Liefkenshoek. Naar aanleiding van zijn rapport onder andere besloten als veerschuit voor
Liefkenshoek te gebruiken de kleine schuit van het schip van oorlog dat aldaar op de wacht
ligt. Het schip zal voorzien worden van een andere schuit. Voorts goedgevonden dat
Anthoni van Gastel, kanonnier, en mr. Dirck, schoolmeester te Liefkenshoek, mogen wonen
in het huis waaruit de majoor is vertrokken.
Op verzoek van Pauwels Janssen, schipper wonende te Lillo, om een plaatsje te mogen
betimmeren achter de corps de garde aan de poort aldaar, afwijzend beschikt.
De commandant te Lillo en commies De Witte gemachtigd om te onderhandelen met
degenen die handel willen zoeken ‘over ’t gebruyck van de vuylstrate aldaer, mits dat zy die
strate aen beyde eynde versien van bequame poorten, daer tweemans gelyck nevens
malcanderen door konnen marcheren, ende gevende sekere recognitie, alles tot
wederseggens’.
3.10.1617 – Besloten de commiezen en roeier te Lillo aan te schrijven dat zij de ontvanger
van de Zeeuwse tol alle medewerking en hulp zullen verlenen bij de uitoefening van zijn
ambt.
28.10.1617 – Henrick Pietersz., poortier, turfbezorger en koster op het fort van Lillo, wordt
op zijn verzoek toegestaan om na zijn overlijden begraven te worden in de kerk aldaar.
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23.11.1617 – Franchois Mostinck met commies De Witte gemachtigd om te bezichtigen de
ribben en eiken planken door Marten Mels geleverd voor het opmaken van de vier batterijen
te Liefkenshoek en erop te letten of die conform het bestek zijn. Zij worden eveneens
gemachtigd tot het opnemen van de nieuwe woning van de majoor aldaar.
5.12.1617 – Rekest van Abraham Melam, koopman te Antwerpen, die in pand heeft de
ordonnantie van Meerten Melssen, timmerman te Lillo, wegens de door hem gemaakte
bedden in het fort aldaar. Hij vraagt om uitbetaling, hetgeen wordt toegestaan.
14.12.1617 – Rekest van Geerardt Ryckaert, Joos Schelfhout c.s., erfgenamen van Jan
Stappaert met verzoek om ingevolge het vredesverdrag vergoeding te mogen ontvangen van
12 gemeten 150 roeden land waarop het fort van Liefkenshoek is gelegen. De Raad
overweegt dat het fort is aangelegd ‘op de dycken ende in poelen’, die niets waard waren.
Om die reden kan niet in het verzoek worden getreden.
18.12.1617 – Brief van commandant Buvrij met verzoek om zijn compagnie te mogen
overdragen op de luitenant daarvan, zijnde zijn zoon. Op dit verzoek zullen de Staten
moeten beslissen.
Inv.nr. 1233, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1618
*Brief van Jacques de Buvrij, Lillo, 1.1.1618
De prelaat van St. Michiel te Antwerpen en de ingelanden in de Zuidpolder van Santvliet
zijn voornemens deze polder te bedijken volgens het hen verleende oktrooi van de
aartshertogen. Buiten de bedijking zullen het grote gat, de twee gaten van Blauwgaren en
twee andere gaten tussen Blauwgaren en Berendrecht vallen. Daardoor blijft men 700 a 800
roeden van het fort Lillo verwijderd. Hij vraagt of hij dit wel of niet moet toelaten.
*Brief van idem, 1.1.1618
Zijn dochter is voornemens in het huwelijk te treden met een Frans edelman, die te Bergen
op Zoom in garnizoen ligt. Hij verzoekt een vertegenwoordiging op het bruiloftsfeest op 14
januari.
*Brief van idem, 16.1.1618
Hij zendt een aankondiging van de aanbesteding van de bedijking toe. De raden Tenys en
Campe, die de zaken in ogenschouw hebben genomen, kunnen een toelichting geven. De
plannen voor een kleine dijkage bij Santvliet beperken zich tot het vernieuwen van een oude
zomerdijk aldaar, die eerder geïnundeerd is. Voor Lillo brengt dit geen gevaar met zich mee
omdat de afstand ruim een mijl bedraagt. Met verdere bijzonderheden over de te
ondernemen werken aldaar.
*Brief van idem, 23.1.1618
De brenger van deze brief is Simon, korporaal in de compagnie van kapitein Gistelles, die
een aanbeveling heeft verzocht voor de plaats van kanonnier te Liefkenshoek. Hij beveelt
hem aan te meer omdat er op het fort op dit moment maar een kanonnier is.
*Rapport van Joh. Huyssen van Cattendijck, H. van Tuyll van Serooskercke en Daniel van
Orliens, 15.12.1618
N.a.v. het bezichtigen van de schorren van Santvliet brengen zij een uitvoerig rapport uit.
Daaruit blijkt dat, bedijkt of onbedijkt, de vijand hier zeer goed een fort zou kunnen
aanleggen zonder dat dit gemakkelijk verhinderd zal kunnen worden.
*Brief van Peter van Calker, Lillo, 9.2.[1618?]
Bij hem zijn gekomen de heren Ossendorp en Keerbergen met aankondigingen van het
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bedijken van de polder genaamd het Zuidland bij Zandvliet. Hij heeft de afkondiging
verboden overeenkomstig de lastgeving die hem op 20.2.1618 werd verstrekt. Op hun
verzoek doet hij mededeling dat zij zich zullen wenden tot Gec. Raden. Een van de
plakkaten stuurt hij mee.
Inv.nr. 1234, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1619
*Brief van Peter van Calker, Lillo, 27.4.1619
Hij heeft ingevolge de lastgeving geschreven aan de ingelanden van de polders van Calloo
en Keetenisse en hen ook mondeling doen aanzeggen om de dijken in hun polders nabij het
fort Liefkenshoek verder te 'planeren'. Zij hebben een rekest toegestuurd dat hij bij zijn brief
meestuurt. Dit houdt een verzoek in om hen van het verder effenen van hun dijken te
ontheffen.
*Brief van idem, 9.5.1619
Hij heeft de ingelanden van Lillo en Keetenisse, ingevolge de door hem ontvangen
aanschrijving van 2 mei, laten aanzeggen dat indien zij in gebreke blijven dit werk op hun
kosten zal worden uitgevoerd. Zij beklagen zich erover dat zij geen besluit hebben
ontvangen op hun rekest. Zij menen aan het besluit te hebben voldaan en zo ver de dijken te
hebben geëffend als was aangegeven. Van Calker is daar echter niet bekend mee. Verder
doet hij mededeling van de bedijkingswerkzaamheden te Beveren in de buurt. Dijkgraven
aldaar zijn Werkendet en Lijens, die verblijven op het kasteel aldaar. Van Calker gaf twee
soldaten verlof om daar te gaan werken zodat hij via hen op de hoogte kan blijven en zij
eventueel gevaar kunnen signaleren.
*Brief van J. de Witte, Lillo, 16.6.1619
Advies naar aanleiding van het rekest van Pauwels Janssen, inwoner van het fort te Lillo,
die een klein erfje verzoekt, gelegen aan het eind van de nieuw gemaakte school. Hij geeft
een positief advies te meer omdat anders dit een 'stinckenden vuillishoeck' zou worden.
*Brief van idem, 11.7.1619
Advies naar aanleiding van het rekest van Gerrit Corneliszoon. Hij is negatief ten aanzien
van zijn verzoek, dat betrekking heeft op Liefkenshoek. De gebouwen aan de oostzijde van
het plein belemmeren het gezicht van de vijand op de wallen. De weinige zoetelaars die op
de westzijde hebben gebouwd zijn evenmin met cijns belast waarbij is bepaald dat het land
de erven en huizen aan zich kan trekken tegen betaling van de materialen. Dit ingevolge de
resolutie van Gec. Raden van 4.6.1610 toen diverse erven te Lillo werden uitgegeven.
* Fragment van een rekening [vermoedelijk van commies J. de Witte van hetgeen hij deed
met de onder zijn beheer staande materialen te Lillo en Liefkenshoek], beginnend met folio
96 en eindigend bij folio 145. Zeer uitvoerige specifikaties.
Onder andere:
- een bijl die bij het openhakken van de vesten in het water is gevallen blijkens een attestatie
van sergeant-majoor Godefroit Marqueij d.d. 20.1.1619
- Jan Frederickx, kanonnier te Lillo, heeft ontvangen de gebroken stukken van de sloep, die
gebruikt werd als veerschuit naar Liefkenshoek. Met dit hout kon hij zijn afhang achter zijn
logement, staande onder de ‘catte bij 't vierbaecken' repareren. Het overblijvende hout
moest hij gebruiken tot reparatie van de huidige roeischuit of sloep van Liefkenshoek.
Frederickx is ook scheepstimmerman.
- Aan de kruittoren te Liefkenshoek werd een nieuwe afhang gemaakt voor het bewaren van
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kogels en andere munitie.
- Corn. Jansz., timmerman te Liefkenshoek, en Lenaert Thonissen, timmerman te Lillo,
voeren diverse werkzaamheden uit. Daaronder het maken van een tafel in het kantoor van
de dienaar des Woords mr. Cornelis Bosschaert. Hans Rutgeerts, timmerman te Lillo, deed
timmerwerk in het nieuw gemaakte logement voor de schoolmeester te Lillo en in de school
daarnaast zoals het maken van een 'koetsse met haer inlagen' (bedstede), een secreethuis,
pottebank, tinneboorden. Ook tafels en banken in de school blijkens een ontvangstbewijs
van 3.8.1619. Gillis de Neve, timmerman te Lillo, maakt onder andere een 'middelschutsel'
op de zolder van de oude school in Lillo met 'streeckstrappen ende vyff coetssen aldaer' om
aldaar soldaten onder te brengen. Ook maakte hij tafels en banken in de consistoriekamer te
Lillo blijkens een ontvangstbewijs van 30.8.1619. Cornelis Janssen, timmerman te
Liefkenshoek maakte onder meer vuilnis- en asbakken te Liefkenshoek, drie banken in de
kerk en een 'sate' in de predikstoel.
- Pieter Brixs, metselaar, maakte onder andere een nieuwe oven te Liefkenshoek in een van
de woningen van de gemene zaak die als bakkerij wordt gebruikt. Lenaert Thonissen,
timmerman te Lillo, maakte onder andere een kast tegen de zijmuur in de kerk om daarin te
hangen 'de penen ende 't geweer van wijlen den heere commanderende Buvrij'. Hans
Rutgeers, timmerman, maakte een besloten koets op de bovenkamer in het nieuwe logement
van de scholaster te Lillo. Cornelis Janssen, timmerman, repareerde onder andere banken in
de corps de garde op de brug en op het bolwerk genaamd Middelburg te Liefkenshoek.
Hans Rutgeers, timmerman, maakte een besloten koets, secreethuis, tinneboorden, tafels en
banken in de woning van de scholaster te Lillo en in de daarnaast staande school. Hans
Rutgeers, timmerman, timmerde aan het venster in de nieuwe school te Lillo.
- Pieter Brixs, metselaar, legde 30 pannen op de afhang aan de nieuwe school te Lillo.
Lenaert Thonissen maakte bierstellingen in de kelder van sergeant-majoor Lannoij.
- Als kanonniers te Lillo worden genoemd Frans van der Stock en Hans Boterdrooge.
Inv.nr. 924, Ingekomen stukken bij de Staten, 1618
*Brief van Jacques de Buvrij te Lillo, 27.1.1618
Hij wijst erop dat hij het vaderland 40 jaar heeft gediend waarvan 32 jaar ten behoeve van
Zeeland. Sedert 30 jaar leidt hij een compagnie. Nooit heeft hij zichzelf ontzien ter wille
van het vaderland waarvan hij de gevolgen draagt in de vorm van grote kwetsuren. Ook
deed hij veel moeite en arbeid in ' s lands dienst. Daardoor is hij niet langer in staat zijn
plicht naar behoren te doen. Om deze reden geeft hij de leiding van de compagnie terug.
Wegens zijn verdiensten verzoekt hij die op te dragen aan zijn zoon, die hierin luitenant is,
die hij onder meer vanwege zijn 'couragie' aanbeveelt.
*Brief van Prins Maurits, 's-Gravenhage, 15.2.1618
Hij reageert op de gedrukte aankondiging dat de hoofdingelanden van de nieuwe dijkage
van Zuidland en Nieuwland hebben aanbesteed ongeveer 1200 roeden zeedijk nabij het fort
van Lillo op 29 januari in het dorp Sandvliet in Brabant. Hij vraagt ter zake actie opdat de
belangen van het land niet worden geschaad en dat niets zal worden ondernomen wat
daartoe aanleiding zou kunnen geven.
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Inv.nr. 485, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1618-1619
4.1.1618 – Commandant Buvry heeft bij brief van 4.1 Gec. Raden gevraagd voor het
bruiloftsfeest van zijn dochter op 14 januari. Besloten dit ‘met beleeffde woorden’ te
excuseren met een gelukwens.
9.1.1618 – Gelezen de brief van commandant Buvry van 1 januari waarin wordt
medegedeeld dat de prelaat van St. Michiels te Antwerpen en de ingelanden van de
Zuidpolder van Santvliet voornemens zijn deze Zuidpolder te bedijken volgens het oktrooi
van hun hogere overheden. Zij menen dat dit niet onder de jurisdictie van de StatenGeneraal is. Zij willen buitendijken het Grote gat, twee gaten van Blauwgaren en twee
gaten tussen Blauwgaren en Berendrecht. Van het fort Lillo blijven zij 700 of 800 roeden
verwijderd. De commandant vraagt wat te doen. Hem zal gevraagd worden of deze dijkage
dezelfde is die indertijd werd gevraagd onder de benaming van ‘cleyne dyckaige ofte van
Santvliet’. Ondertussen zullen de stukken daarover worden opgezocht.
18.1.1618 – Gelezen de brief van commandant Buvry van 16.1 waaruit blijkt dat het gaat
om de ‘cleyne dyckagie’, die eerder was verzocht. Bovendien dat de vernieuwing van de
zomerkade bij Zandvliet en Berendrecht, verzocht in 1616, niets met deze inpoldering te
maken heeft. De nieuwe polder blijft wel een mijl van het fort af en in ieder geval van de
rivier wel 400 roeden. Hierover wel beraadslaagd, maar geen besluit genomen.
29.1.1618 – Andermaal deze zaak aan de orde gesteld en gelezen hetgeen de heren Tenys
en Campe in april 1615 over deze zaak hebben gerapporteerd. Aan commandant Buvry zal
gevraagd worden of de thans voorgenomen inpoldering overeenkomt met de aanbesteding,
die in 1615 plaatsvond te weten van het stenen sluisje tot op de oude rivierdijk naast de
grote kreek.
6.2.1618 – Vertoog van Pieter van Calcker, kapitein, in garnizoen te Lillo, die verzoekt nu
hij het land 38 jaar heeft gediend en gelet op het feit dat Jaques Buvry is overleden,
aangesteld te worden als commandant over Lillo en Liefkenshoek. Aldaar voert hij thans als
oudste kapitein het commando. Besloten deze zaak enige tijd te laten rusten.
Ontvangen een brief van kapitein Calcar van 3 .2 zijnde het antwoord op de brief van 29.1,
en die hij thans beantwoordt nu Buvry is overleden. Hij zendt toe een kaartje waarop staan
aangegeven de raaien van de uit te voeren bedijking door de Prelaat van St. Michiels.
Daaruit blijkt dat deze inpoldering overeenkomt met die men voornemens was in 1615 uit te
voeren. Besloten deze aangelegenheid voor te leggen aan de Staten.
20.2.1618 – Gelezen de resoluties van de Staten van 13.10.1616 over het verzoek namens
de ingezetenen van den Doel om hun goederen vrij van licenten nederwaarts de rivier te
mogen brengen. Een dergelijk verzoek was al eerder ingediend bij de Admiraliteit. Door die
‘van Vlaenderen bevonden is dat den Doel van allen ouden tyden heeft gehoort onder
Beveren’. Bovendien is de heer van Beveren in het bezit van het recht om Schout en
Schepenen aan te stellen. Bij het leggen van de sluis in die polder is weinig aandacht
geschonken aan het contract waarin was bepaald dat deze zou worden gelegd in het ‘bewelt’
van het fort van Liefkenshoek. Over deze zaak is geen besluit gevallen.
27.2.1618 – Rekest van Henry Goddaert, chirurgijn te Lillo, die erover klaagt dat het licht
in zijn huis aldaar wordt benomen door een pand, dat wordt gebouwd door commies De
Witte t.b.v. de commies Cobyn. De gedeputeerden die er voor de verpachting heengaan,
zullen dit nader bezien en rapport uitbrengen.
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13.3.1618 – Rekest van Elizabet Bartholomeus te Lillo, die verzoekt om ‘consommatie’ van
het huwelijk met Anthoni Colve, vaandrig onder de compagnie van wijlen commandant
Buvry volgens diens belofte. In handen gesteld van deze Colve om daarop binnen acht
dagen te reageren.
30.3.1618 – Verzoek van Barbara Geeraerts te Lillo om aldaar een huisje te mogen
‘opslaen’. Voor advies naar commies De Witte.
4.4.1618 – Rekest van die van Zandvliet om te mogen bedijken een ‘hooge partije lants’
naast het dorp gelegen, ongeveer 500 gemeten groot, mits alle oude zeedijken, kreken,
gaten, blikken en lage landen in tact blijven. De dijk zou wel een uur gaans van Lillo komen
te liggen en tussen de 700 a 800 roeden van het diep van de Schelde. Deze grond ligt,
behoudens hoge vloeden en stormen, droog. Daardoor zal de kreek genaamd het Schepegat
worden gestopt. Verwezen naar de vergadering van de Staten.
4.4.1618 – Remonstrantie van commies De Witte over onder meer de volgende zaken. De
woning van Samuel de Lanoij, majoor te Lillo, alsmede twee kanonnierswoningen en enige
onderkomens van soldaten moeten worden vernieuwd. De commies gemachtigd een bestek
te laten opstellen en over te gaan tot verpachting bij de aankomst van de gedeputeerden. De
balken van de kelder van de commandant, kapitein Calcker, die van vurenhout zijn, zijn
geheel verrot en gebroken. Besloten tot reparatie met dien verstande dat dit huis gelet op de
wisseling van het commando zal worden bestemd voor Jan Verwilde, commies van de
Admiraliteit. Uitgesteld wordt het verzoek om te Liefkenshoek een magazijn te bouwen
waarvan de zolder kan dienen ter berging van munitie en de begane grond als kerk.
Ingestemd wordt met het maken van een regenbak van 25 of 30 tonnen op de achterplaats
van de woning van de majoor in Liefkenshoek ter voorziening in de behoefte aan
regenwater ten behoeve van de kapitein en andere officieren aldaar. Ter plekke is de meeste
vaste grond.
Gelet op het rapport van Huyssen, die aanwezig was voor de verpachting van de gemeene
middelen te Lillo, wordt commies De Witte gemachtigd aan Henry Godaert toe te staan om
drie of vier voeten erf te mogen bebouwen ten gerieve van zijn winkel en huis, die anders
zeer klein valt wegens de bouw van Franchois Cobyn.
Op het verzoek van Lenaert Thonisz. te Lillo om een bekwame plaats voor een houttuin
binnen het fort besloten advies te vragen aan de commandant en commies De Witte met de
vraag hoe groot dit perceel moet zijn en hoe men de verzoeker kan tegemoet komen.
12.4.1618 – Manmaker rapporteert dat hij heeft bezichtigd de verdronken landen nabij Lillo
en dat deze zeer opwassen ten nadele van het land. Daardoor worden de killen afgestopt, die
vrijwel alle volstaan met weren 1 van vissers [deze bevorderen het proces van aanslibbing].
Besloten dat hij en Tenys andermaal dit zullen opnemen om nader te bezien welke
maatregelen genomen moeten worden. Zie ook 30.11.1618.
9.5.1618 – Pieter Woutersz., kanonnier te Lillo, krijgt toestemming om een maand uit zijn
garnizoen te blijven.
Lieven Pietersz., wonende te Lillo, heeft aangenomen het onderhoud van de wallen en
contrescherpen voor een jaar, verschenen mei 1618. Hij krijgt het restant van het hem
toekomende bedrag daarvoor ten bedrage van £ 47.
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Een weer is een V-vormige versperring in een water, uitlopende in een fuik, om vis te vangen.
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10.5.1618 – Rekest van de kerkenraad van Lillo. Mr. Jan Anraet, schoolmeester aldaar
geweest, heeft zijn dienst opgezegd. Zij verzoeken machtiging om een ander in hun ‘stede’
te mogen beroepen op hetzelfde traktement. Toestemming verleend hiervoor.
Cornelio Busschaert, minister te Lillo, 50 pond als extraordinaris augmentum over 1618
toegekend, te betalen door de ontvanger-generaal Teellinck.
25.5.1618 – Rekest van Hendrick Pietersz., poortier en turfdrager te Lillo, om verlenging
van zijn traktement hem nu enige jaren toegekend. Toegestaan voor het jaar 1618.
26.6.1618 – Rekest van Augustyn Vinck om te mogen bouwen in de St. Annepolder nabij
Liefkenshoek afgewezen.
16.7.1618 – Lenaert Teunisz., timmerman te Lillo, aannemer van het huis van de majoor
aldaar, deelt mee dat de zijmuur van dit huis zo zwak is dat zij daarop niet kunnen bouwen
tenzij deze kan komen in het huis waarin thans Jeremias de Zoete woont en dat deze
opnieuw wordt opgetrokken ten behoeve van beide huizen. Ingestemd met het plaatsen van
een nieuwe muur.
19.7.1618 – Gelezen een brief van commandant Pottey van 17.7. Hij wordt gemachtigd om
de vissers van Antwerpen, die door het Saaftinger gat komen op de stromen van Zeeland
aan te houden en indien zij vissen hun wand, vistuig en netten in beslag te nemen, maar hun
personen en schuiten ongemoeid te laten.
16.8.1618 – Pieter de Vriese, kanonnier te Lillo, heeft aangenomen te Sluis de eerste
besteding van de fortifikaties aan de Westpoort. Hij vraagt gedurende zes weken bij dat
werk te mogen zijn. Hoewel Gec. Raden daartegen bezwaar hebben wordt het voor deze
keer toegestaan, echter voor 14 dagen en niet meer.
8.9.1618 – N.a.v. de brief van commendant Pottey van 6.9 wordt hem opdracht gegeven
zich te houden aan hetgeen hem eerder is opgedragen ten aanzien van de vissers van
Antwerpen. Voorts zal hij antwoorden volgens het mee te zenden concept op de door hem
ontvangen brieven van die van Antwerpen om vrijheid te mogen hebben tot het vissen
beneden den Doel en buiten het Saaftinger gat.
5.10.1618 – In de huwelijkszaak tussen Elizabeth Bartholomeus, aanklaagster, aan de ene
kant, en Antoni Colve, vaandrig, aan de andere kant, gezien alle gewisselde stukken vellen
Gec. Raden vonnis. Colve wordt veroordeeld tot het voor de kerk huwen met Elizabeth
Bartholomeus, bij haar te wonen en haar te behandelen zoals een man volgens Gods Woord
dient te doen en schuldig is aan het land. Colvie wordt tot de proceskosten veroordeeld.
6.10.1618 – Ordonnantie verleend t.b.v. Herman Meeus, aangenomen scholaster te Lillo in
plaats van Jan Aenraet op een som van ….. [niet ingevuld], met ingang van 19 mei l.l.
6.11.1618 – Op het rekest van Herry Goddaert, chirurgijn te Lillo, om verlenging van zijn
dienst besloten dit voor twee jaar toe te staan op dezelfde gage.
Ingeschreven zal worden zowel bij de Staten als bij de Rekenkamer de akte afgegeven door
de dijkgraaf en gezworenen van den Doel en Calloo waarbij zij zich verplichten tot een
jaarlijkse kontributie van 16 pond 13 schellingen en 4 groten voor het onderhoud van de
contrescherpen van het fort te Liefkenshoek.
13.11.1618 – Hans Boterdrager, konstabel te Lillo, heeft een schuld van 145 gulden en 5
stuivers aan Hans de Corte, brouwer in de Trouwe te Antwerpen, wegens geleverde bieren.
10.1.1619 – Aan Henric Pieters, poortier en turfdrager te Lillo, voor 1619 gecontinueerd
zijn gage van 16 gulden per maand.
29.3.1619 – Remonstrantie van commies Joris de Witte met verschillende voorstellen
waaronder het bouwen van twee nieuwe dubbele hutten t.b.v. de kanonniers Franchois van
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der Stock en Hans Boterdroge in plaats van de huidige, verrotte hutten. Voorts twee nieuwe
dubbele gemetselde hutten te maken in plaats van de huidige, die moeten dienen tot het
onderbrengen van de schoolmeester ‘die uuytter maten nauwe is gelogieert ende althans
geen plaetse en heeft omme alle syne schoolkinderen te connen setten’. Gec. Raden
stemmen in om een nieuwe hut te maken om daarin de schoolmeester onder te brengen. Het
huidige huis van de schoolmeester zal worden bestemd voor de kanonniers. In de keuken
van majoor Lannoije een portaal te maken omdat hij, vooral als het waait, geen vuur kan
houden in zijn haard omdat er ramen in zijn kamer zijn. Toegestaan. Voorts reparatie van
het schaliedak van de kerk. Er zijn door stormwinden schalieën weggewaaid en daardoor
regent het in. Toegestaan. Kolonel Miché, in zijn leven gouverneur van Lillo en
Liefkenshoek, heeft Hendrick Pietersz., poortier, aangesteld als gezworen turftonder.
Vanwege zijn ouderdom kan hij dit ambt bezwaarlijk vervullen. Daarom vraagt hij een
ander te mogen aanstellen, die zich zal hebben te regelen naar de ordonnantie van de stad
Middelburg. Volgens dit reglement moeten ook de turfdragers voortaan verplicht zijn een
geschikte zak te hebben om een gehele ton turf daarin te doen en zodanig dat die van boven
kan worden dichtgebonden. De gevraagde toestemming wordt verleend.
11.4.1619 – Op verzoek van Cornelis van den Broecke, brouwer, in zijn zaak tegen Adriaen
Mattheeusz., smid te Lillo, worden als rechters aangewezen als voor deze in dezelfde zaak,
te weten de commies De Witte, Samuel Lannoy, Willem Simonsen, Aernout Lippins en
Hubrecht Jansen of het merendeel van hen.
24.4.1619 – De gedeputeerden Hubert en Stavenisse overleggen na terugkeer van hun reis
naar Vlaanderen onder andere het bestek van de nieuwe woning en school te Lillo. Voorts
maken zij melding van het feit dat tot nadeel van het fort van Liefkenshoek niet zijn
afgegraven zekere binnendijken van den Doel en Keetenisse.
Aan Cornelio Busschaert, predikant te Lillo, als augmentum over 1619 50 pond toegekend.
2.5.1619 – Ontvangen een brief van commandant Calcar van 27.4 en een rekest van die van
den Doel en Keetenisse om verschoond te mogen blijven van het verder afgraven. Besloten
te antwoorden en de commandant te gelasten dat hij de opgedragen ‘applanatie’ zal
effectueren conform het genomen besluit.
11.5.1619 – Rekest van die van Calloo en Keetenisse om ontheffing van het afgraven.
Besloten dat zij dienen te handelen overeenkomstig hetgeen door commandant Calcar zal
worden aangezegd. Hij zal worden opgedragen dat het afgraven zal worden voortgezet. In
het bijzonder dient hij te zorgen dat een zekere ‘cromte dycks’ tegen het fort zal worden
weggenomen. Bovendien zal de commandant, om hierin zekerheid te hebben, ‘mette meeste
stillicheyt’ laten meten de afstand van de contrescherpen tot het uiterste van deze bocht in
een rechte lijn. Daarvan zal hij zo spoedig mogelijk bericht doen.
14.5.1619 – Ordonnantie verleend aan Amant le Franc, provoost te Lillo, voor een bedrag
van £ 3-16 wegens het bewaren en oplsuiten van zes soldaten, die weggelopen waren van
hun compagnie in Holland en die zijn teruggehaald door de provoost uit Den Haag.
23.5.1619 – Ontvangen een brief van commandant Calcar uit Lillo. Besloten hem te
schrijven dat hij niet zal nalaten dat de dijken bij het fort van Liefkenshoek zullen worden
geslecht nu de afstand volgens de ontvangen opgave 300 roeden bedraagt. Wat daarna nog
van de bocht resteert, zal men laten rusten.
18.6.1619 – Rekest van de ingelanden van den Doel, St. Annelandpolder en Keetenisse
waarin wordt medegedeeld dat zij de binnendijken over een lengte van 301 roeden vanaf het
fort hebben afgegraven. Zij verzoeken te mogen wachten met de resterende 80 roeden in
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Keetenisse totdat de oogst binnen is. Voorts vragen zij ontheffing van deze afgraving en om
sauvegarde door de Staten van Zeeland volgens het oktrooi verleend door de StatenGeneraal. Uitstel verleend tot half september en daarna afwerking conform de verleende
opdracht.
4.7.1619 – Rekest van Gerrit Corn., metselaar geboren te Dordrecht, om een erf binnen
Liefkenshoek om daarop een hut of woning te mogen timmeren. Voor advies naar commies
De Vriendt [moet zijn De Witte] en te vragen of hiervoor geen recognitie moet worden
gevraagd.
Gezien het advies van De Witte op het verzoek van Pauwels Janssen om een erfje in Lillo
aan het eind van de gebouwde nieuwe school wordt hem dit toegestaan mits hij aldaar een
stenen woningje met een hard dak zal bouwen overeenkomstig zijn aanbod.
17.7.1619 – De commandant te Lillo en commies De Witte gemachtigd om op te nemen de
nieuwe school aldaar, gebouwd door Gerrit Cornelissen, timmerman.
Gerrit Cornelissen het gevraagde perceel toegestaan na een positief advies van commies De
Witte, die hem dit zal aanwijzen. Een recognitie is niet verschuldigd met dien verstande dat
het de Raad vrij staat het gebouwde te weren tegen teruggave van de materialen.
28.7.1619 – Ontvangen een brief van de Prins van 25.7 met daarin zijn keuze ten aanzien
van de vacante posten van kapiteins, o.a. koos de Prins tot kapitein van de compagnie van
wijlen Jaques de Buvry: Christiaen de Buvry, diens zoon.
30.7.1619 – Naar aanleiding van het rekest van Adriaen Mattheeusz., smid te Lillo, om
Cornelis van den Broecke te gelasten een specifikatie te geven van zijn vorderingen voor de
gedelegeerde rechters wordt besloten dat hij dit verzoek moet doen aan de genoemde
rechters.
1.8.1619 – Aan Joris de Witte, commies te Lillo, toegestaan de ‘ettinge’ [= het gras] van de
contrescarpen van Lillo en Liefkenshoek gedurende 1619.
2.8.1619 – Rekest van Adrian Mattheeusz., pachter van de wijnen en grote bieren voor het
lopende seizoen te Lillo, waarin hij zich beklaagt over Henry Goddart, wijnsteker, die ook
tapt in Lillo. Hij verzoekt het tappen van bier of het steken van wijn aan Goddart te willen
verbieden. Voor advies naar commandant Calcar en commies De Witte.
13.8.1619 – Christiaen de Buvrij overlegt zijn commissie als kapitein van 1 augustus en legt
de eed af.
24.9.1619 – Rekest van de Classis Tholen met verzoek Dirck Lauwers, scholaster te
Liefkenshoek, te voorzien van een traktement. Besloten andermaal te schrijven aan de
gedeputeerde in de Raad van State opdat hij moeite doet dat deze scholaster op de Staat van
Oorlog van de Generaliteit zal worden gesteld met een jaarlijks traktement.
1.10.1619 – Commies De Witte o.a. gemachtigd tot het maken van de ‘calcye’, 4 roeden
lang, 5 voeten breed om de school te bezoeken, geschat op 6 pond. Eveneens een zolder
voor de schoolmeester te leggen, geschat op 7 pond.
3.10.1619 – Heyndrick Willemsz., konstabel te Liefkenshoek, heeft een schuld van 384
gulden, die ingehouden zal worden op zijn gage.
24.12.1619 – De vloed van 23.11 heeft veel schade te Lillo aangericht.
Inv.nr. 926, Ingekomen stukken bij de Staten, 1620
*Brief van J. de Witte, Lillo, 15.8.1620
In antwoord op de brief van 13 augustus licht hij nog nader op zijn vorige brief toe dat hem
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niet anders bekend is dan dat de afwezige kanonniers - Pieter de Vriese die woont te
Vlissingen en gehuwd is, en Jan Fredericxsen alias Lymstange - zich bevinden op het schip
van kapitein Arien, die het jacht voert van de Prins en dat met voorkennis van de Staten. Op
Lillo zijn gewoonlijk vier kanonniers. Momenteel is daar alleen Franschois Stock.
Boterdroge is conform de opdracht vertrokken naar het Leur. Op Liefkenshoek behoren
normaal drie kanonniers te zijn. Claijs Pauwels is kort voor de aanvang van de vrede
overleden. Henrick Willemsz. is niet steeds niet in staat dienst te doen. Anthony van Gastel
is de enige die dienst doet.
Inv. nr. 1236, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1621
*Brief van J. de Witte, Lillo, 6.1.1621
Toezending van een uitvoerige lijst van de munitie en overige gereedschappen enz. in zijn
magazijn, die is bijgevoegd.
*Brief van J. de Witte, Lillo, 9.3.1621
In antwoord op het desbetreffende verzoek deelt hij mede dat kanonniers te Lillo zijn:
Franschoijs van der Stock, 66 jaar
Jan Fredericxz. alias Lijmstange
Pieter Wouters, woonachtig te Vlissingen
Te Liefkenshoek is alleen Henrick Willemsz., die niet in staat is dienst te doen.
Guillaume de Vooght is afgelopen winter vanuit Biervliet gezonden, maar ziet vanwege zijn
ouderdom slecht. Daarom is de aanstelling van een of twee anderen gewenst.
*Brief van Wi1lem Simons, Lillo, 29.3.1621
Aldaar is deze middag gepasseerd de Prins van Ligne, die zijn secretaris aan land heeft
gezonden om restitutie van de betaalde licenten en tol wegens zijn tapijten en meubels. Hij
vraagt hoe te handelen omdat hij niet weet of ook de tolgelden gerestitueerd mogen worden.
Hij heeft over hetzelfde geschreven aan de rentmeester-generaal Reigersberg.
*Brief van Peter van Calker, Lillo, 6.4.1621
Van een goede vriend, die speciaal uit Antwerpen is gekomen, verneemt hij dat de vijand
morgen een schans wil leggen op Saaftinge.
*Brief van Peter van Calker, Lillo, 10.4.1621
Hij deelt mee dat de vijand met zo'n 3000 man ligt langs de dijk van Callo tot in Verbroeck
toe en dat zij aldaar hutten bouwen waarvoor wel 50 timmerlieden uit Antwerpen zijn
gekomen. Zij maken een schans in Beverenbroek. Langs de genoemde dijk maken zij een
borstwering. Hierna diverse stukken over de vijandelijke bewegingen.
* 'Lyste van de frontieren staende tot besorginge ende becostinge van de M.E. Heeren
Staten van Zeelandt tot dienste van de Generaeliteyt'.
Onlangs werden Cornelis Pietersz. te Lillo en Jooris Deurhoff te Liefkenshoek aangenomen
als kanonniers op een traktement van 16 gulden per maand.
* Afschrift van de akte d.d. 3.4.1621 waarbij Prins Maurits in zijn bijzondere bescherming
(sauve garde) neemt de parochies van Ossenisse, Hontenisse en de polder van Namen.
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Inv.nr. 486, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1620-1621
21.1.1620 – Aan Joris de Witte, commies te Lillo, toegestaan de gorsingen van de
contrescarpen van Lillo en Liefkenshoek over 1620 [te laten gebruiken] mits hij het gras zal
doen maaien zonder dit te etten.
27.3.1620 – Henric Pieters, poortier, haven- of boomsluiter en bezorger van de munitieturf
en corpsgarden te Lillo voor dit jaar gecontinueerd op een traktement van 16 gulden per
maand van 32 dagen.
7.4.1620 – Cornelio Busschaert, predikant te Lillo, hetzelfde augmentum toegekend als in
1619.
10.4.1620 – Voorstellen van commies De Witte. Onder andere het vervangen van de slechte
woningen van de kanonniers Franchois Stock en Hans Boterdrager te Lillo, die alleen
bestaan uit oude verrotte planken. Hij stelt voor die te vervangen door gemetselde
woningen. Besloten dit uit te stellen. Te Liefkenshoek een gemetselde woning te bouwen
t.b.v. de kanonnier Anthoni van Gastel, die nu in een houten hut woont, die provisorisch is
gemaakt van oud hout. De andere kanonnier heeft zijn eigen huis getimmerd, die daarin
voortdurend van ‘het fleresyn’ ziek ligt. Daardoor is er voor een opvolger geen woning.
Besloten ook dit uit te stellen.
30.3.1620 – Raadsheer Leunissen rapporteert dat ….. [niet ingevuld] van Dale, heer van
Lillo, enige leenmannen aldaar heeft aangesteld. Zowel de commandant als de commies aan
te schrijven dat aldaar geen judicatuur zal worden toegelaten dan die ingesteld door Gec.
Raden. Wel zullen zij volgens verzoek van Van Dale kennis mogen nemen van zaken zoals
hypotheken van landen en erven of andere onroerende goederen buiten het fort van Lillo
gelegen.
4.6.1620 – Rekest van Isaack van Hortegem, adelborst onder kapitein Calcker, die heeft
aangenomen het jaarlijks onderhoud van de wallen en contrescherpen rondom het fort Lillo.
Vanwege de stormen en hoge vloeden in november 1619 heeft hij grote schade geleden, die
hij begroot op meer dan 500 gulden. Hij vraagt een tegemoetkoming daarin om zijn
ondergang te voorkomen. Hoewel men verklaart hierin niets te hoeven doen, wordt besloten
uit zekere consideraties en gelet op het advies van commies De Witte hem 100 gulden toe te
kennen.
Rekest van Rogier Pyster, aannemer van het onderhoudswerk over 1619 van het fort
Liefkenshoek. Hij doet een identiek verzoek. Dit wordt afgewezen.
16.6.1620 – De heren Huyssen en Stavenisse afgevaardigd om bij te leggen het geschil dat
onlangs te Lillo is gerezen tussen kapitein Cruiningen en Buvry.
19.6.1620 – Beide heren brengen rapport uit. Het bleek te gaan om ‘verbale ende reale
injuriën’. Ook de luitenant Forsius werd gehoord. Beide heren worden gemachtigd de
partijen te ontbieden en de zaak zo mogelijk af te doen.
25.6.1620 – Remonstrantie van commies De Witte die onder andere voorstelt een regenbak
in Liefkenshoek te maken. Willem Sersanders zal nagaan of dit ter plekke kan. Voorts om
op de achterplaats van mr. Cornelis Busschaert een trap te maken van eikenhout en enige
reparaties aan het portaal van de kamer en de achterplaats te voorzien van een nieuw
plaveisel. Dit wordt toegestaan.
Naar aanleiding van de memorie van Cornelis van Alphen om die van den Doel aan te
merken als vallende onder de jurisdictie van de Staten-Generaal wordt besloten dit aan te
houden.
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2.7.1620 – Samuel de Lannoy, majoor van Lillo, verzoekt verhoging van zijn traktement
met tien gulden zodat dit wordt hetgeen zijn voorganger ontving voor de vrede. Besloten
wordt dat hierin niet kan worden getreden.
14.7.1620 – Rekest van Pieter Woutersz. de Vriese, kanonnier te Lillo, die vanwege zijn
grote last van kinderen en om andere reden, vraagt om zijn domicilie in Vlissingen te
mogen houden om aldaar naast zijn kanonniersambt enige nering te mogen doen.
Afgewezen.
N.a.v. de visitatie van Willem Sersanders toegestaan om een bestek op te stellen voor een
regenbak in Liefkenshoek.
28.7.1620 – Rekest van Jan Pietersz. van Leyden, schipper woonachtig op het fort Lillo,
heeft een vordering op Lenaert Anthonissen, timmerman te Lillo, ad 400 gulden, alsmede
op Lambrecht den backer, wonende te Liefkenshoek, ten bedrage van ongeveer 12 pond, dit
blijkens obligaties. Conform zijn verzoek worden de voorheen gedelegeerde rechters in de
zaak tussen Cornelis van den Broucke, brouwer, en Adriaen Matheeusz., smid te Lillo, te
weten commies De Witte, Samuel Lannoy, Willem Symonsz., Arnout Lippins en Hubrecht
Janssen of het merendeel van hen te machtigen partijen te ontbieden en een vonnis ter zake
te vellen.
30.7.1620 – Aan Willem Sersanders aanbesteed het maken van een regenbak te
Liefkenshoek van 200 tonnen voor 46 stuivers per ton.
18.8.1620 – Naar aanleiding van het antwoord van commies De Witte wordt de kanonnier
Pieter de Vriese te Vlissingen opgedragen zich dadelijk naar Lillo te begeven. Dit wordt
ook gelast aan Jan Fredericks alias Lymstange, thans bij kapitein Arien op het
‘keuckenschip’ van de Prins. Tenslotte wordt ook Guillaume de Vooght, kanonnier te
Biervliet, opgedragen zich naar Liefkenshoek te begeven [dit in verband met het gerucht
van een aanval].
De commies De Witte wordt gemachtigd om Willem Sersanders de plaats aan te wijzen
voor de te maken regenbak.
22.9.1620 – Besloten niet een maar twee leden uit de Raad af te vaardigen naar de
verpachting van de gemeene middelen te Lillo, Liefkenshoek etc. omdat de Raad van State
nu ook twee commissarissen heeft afgevaardigd.
24.9.1620 – Henric Williams, kanonnier te Liefkenshoek, gelast maandelijks t.b.v. Dirck
Hackaert, brouwer te Antwerpen, 4 gulden uit zijn gage af te staan om daarmee te voldoen
de 384 gulden. Dit via de ontvanger-generaal.
19.10.1620 – Luitenant Johan Fortse toegestaan om in Lillo te mogen gebruiken het
logement waarin voorheen kapitein van Cruningen woonde totdat de laatste aldaar weer in
garnizoen zal liggen.
Men heeft gehoord dat de soldaten te Lillo en Liefkenshoek aan de fortificaties van de
vijand werken en buiten de forten overnachten. Besloten de kapiteins aan te schrijven er
scherp op toe te zien dat geen enkele soldaat voor de vijand zal werken op wat voor manier
dan ook. Voorts ervoor te zorgen dat ze elke avond in hun garnizoen terugkeren. Overigens
na te zien de akten die aan Catz en Buvry zijn verleend alvorens die voor kapitein Calcar
over Lillo en Liefkenshoek op te stellen.
Ordonnantie verleend aan Guillaume de Vooght, kanonnier te Biervliet, thans te
Liefkenshoek ten bedrage van 3 pond 16 schellingen wegens 19 dagen mondkosten, die
Joannis Bollius, predikant, in zijn huis heeft genoten tot en met 21 september l.l. tegen 4
schellingen per dag [dit zal betrekking hebben op het verblijf van de predikant te Biervliet].
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20.10.1620 – Joris de Witte gemachtigd tot het opnemen van de gemaakte cisterne te
Liefkenshoek door Willem Sersanders.
7.1.1621 – Commies De Witte heeft toegestuurd het gevraagde overzicht van de munitie in
het magazijn te Lillo en meldt dat de regenbak in het fort van Liefkenshoek niet dicht is en
vol water staat [sic!]. Daarom heeft hij deze niet goedgekeurd.
8.1.1621 – Ordonnantie verleend t.b.v. commies De Witte te Lillo ad £ 7-14-10 wegens
schrijfloon van zijn drie rekeningen over 1617, 1618 en 1619 overgeleverd aan de secretaris
van het land, samen groot 454 bladen.
Aan Joris de Witte weer toegestaan de etting van de contrescharpen van het fort
Liefkenshoek over 1621.
Henric Pieters, poortier en turfdrager te Lillo, gecontinueerd in zijn traktement van 16
gulden per maand in plaats van 14 pond voor het jaar 1621.
10.3.1621 – Remonstrantie van commies De Witte, die o.a. voorstelt vier nieuwe dubbele
gemetselde hutten en twee kanonnierswoningen te Lillo te laten bouwen in plaats van de
oude vervallen berderen. Uitgesteld. Voorts in Liefkenshoek een kanonnierswoning en een
magazijn te bouwen dat tevens dienst kan doen om Gods Woord te prediken. De
gedeputeerden ter verpachting zullen bepalen waar het kanonniershuisje moet komen te
staan. Hieruit blijkt ook dat de kapiteins, die garnizoen houden te Lillo en Liefkenshoek,
opdracht kregen om te zorgen dat hun compagnieën gebracht zullen worden op 150 koppen.
Voorts vraagt hij onder andere grote hoeveelheden kogels.
12.3.1621 – Te Lillo liggen drie compagnieën in garnizoen. Besloten een derde van de
manschappen bij de burgers onder te brengen vanwege het gebrek aan ruimte. Voorts stro
beschikbaar te stellen en op termijn een compagnie te verplaatsen naar Goes.
13.4.1621 – De gedeputeerden ter verpachting hebben aangewezen de plaats voor de bouw
van twee kanonnierswoningen op het plein beneden het bolwerk genaamd Middelburg, in
het zuiden van het fort Liefkenshoek. Ook een waterput te maken aan de kruittoren te Lillo.
14.4.1621 – Uit een remonstrantie van commies De Witte blijkt dat de vijand voornemens
zou zijn een fort te maken op Oud-Lillo. Het slechten van hoogten of een redoute aldaar,
zoals De Witte voorstelt, wordt uitgesteld. Voorts Hans Hendricxsz. backer op te dragen
een huisje en bakoven te ontruimen tot het onderbrengen van soldaten volgens het besluit
van 4 juni 1610 omdat hij nu een eigen huis heeft, staande naast de kerk te Lillo. De
commies gemachtigd om dit landshuis te laten ontruimen. Voorts op verzoek van de
kapiteins enige door de indijkers van den Doel gegraven grachten buiten Liefkenshoek te
laten vullen. De commandant Calcker opgedragen de indijkers dit te laten doen of bij
gebreke daarvan dit op hun kosten te laten doen.
Voorts besloten op voorstel van de heer van Stavenisse besloten de commandant Calcker
aan te schrijven dat hij de eigenaars van twee hoeven staande dicht onder het fort van
Liefkenshoek aan zal zeggen die binnen veertien dagen geheel af te laten breken of dit
anders te doen op hun kosten.
15.4.1621 – Aan Cornelis Busschaert diens augmentum van 50 pond voor 1621 toegekend
als minister van Lillo.
Hendrick Pieterssen, poortier, boomsluiter en bezorger van de munitie, turf en kaarsen t.b.v.
de corps de garden te Lillo, verzoekt verhoging van zijn traktement. Hem wordt continuatie
van zijn traktement toegestaan ad 16 gulden per maand van 32 dagen gedurende een jaar.
20.4.1621 – Commies Joris de Witte, majoor Lannoy en Aert Lippens gemachtigd om
Adriaen Mattheeusen, smid te Lillo, die ’s landsmiddelen gepacht heeft, recht te doen in
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zijn vorderingen op Willem Davidsen Schotsman, Joris Dorhoff, Henric Willemsen en
Henry Goddaert met parate executie.
Rekest van de inwoners van de parochie van Santvliet bij Lillo, dat in afschrift volgt. Zij
hebben op 25 maart brieven van sauvegarde verkregen van de Prins om binnen hun dorp te
blijven wonen. Te Bergen op Zoom moesten zij evenwel contributie betalen zoals voor de
vrede. Omdat zij nabij het fort Lillo wonen, dat onder het gezag van de Staten valt, vragen
zij interventie om hun sauvegarde te kunnen genieten. De contributie werd voldaan door
Gillis Adriaenssen de Wolff en bedroeg 35 gulden 8 stuivers over april 1621. De Raad
besluit dat zij hierin niet kunnen treden.
24.4.1621 – Aan Henry Goeddaert, chirurgijn en pestmeester te Lillo, Liefkenshoek en
omliggende forten, nog gecontinueerd zijn traktement van 30 pond per jaar, dit gedurende
twee jaar m.i.v. 7 nov. 1620 mits hij beide ambten in zijn kwartieren behoorlijk zal
waarnemen.
13.5.1621 – Besloten de compagnie van kapitein Van Damme uit Liefkenshoek te
verplaatsen naar Vlissingen en die van kapitein Seys van Vlissingen naar Liefkenshoek.
14.5.1621 – Hendrick Willemssen, konstabel te Liefkenshoek, opgedragen Willem
Willemssen, schipper te Bergen op Zoom, te betalen 77 gulden.
Remonstrantie van commies De Witte waarin hij met het oog op de aanstaande beëindiging
van de vrede onder andere voorstelt om op de forten Lillo en Liefkenshoek vier vuurbakens
te plaatsen voor het geven van signalen naar de eilanden van Goes en Tholen en naar
Bergen op Zoom zoals geschiedde voor de vrede. Daartoe machtiging verleend.
24.5.1621 – Gelezen het antwoord van kapitein Calcar betreffende de viskoper te Lillo,
Laurens van der Vlyet, die in hechtenis zit. Hem opdracht gegeven die vrij te laten mits hij
de kosten van de hechtenis betaalt.
25.5.1621 – Rekest van Aernout Lippins, factoor te Lillo, om heen en weer naar Antwerpen
te mogen reizen voor zijn zaken. Hem dit voor een maand toegestaan waarvan commandant
Calcar op de hoogte zal worden gesteld.
27.5.1621 – Ordonnantie verleend aan Lieven Pietersz., wonende te Lillo, van 48 pond 10
schellingen wegens een jaar onderhoud van de fortifikatiewerken aldaar.
3.6.1621 – Rekest van Gillis Claessen, koopman te Middelburg, om arrest te mogen doen
op de gelden te Lillo berustende bij Aernout Lippins en eigendom van Corn. van Alphen,
wonende in den Doel, ten bedrage van ongeveer 18 pond. Dit wordt toegestaan en als
rechters gemachtigd in deze zaak commies De Witte, majoor Lannoij, Willem Simonsz. en
Hubrecht Jansz. of het merendeel van hen.
15.6.1621 – Commandant Calcar, commies De Witte en Aert Lippins gemachtigd om recht
te doen aan Pr. Corn. de Lange, wonende te Gouda, t.a.v. van zijn vordering van 480 gulden
als hypotheek op een huis te Liefkenshoek.
27.8.1621 – Pieter Wouterssen, kanonnier, met Lillo als standplaats, is thans te Vlissingen.
Hij wordt gelast zich meteen naar Lillo te begeven en vandaar niet te vertrekken zonder
opdracht van de Raad op straffe van schorsing.
30.8.1621 – Besloten naar Lillo te zenden 40 musketiers van de compagnie van kapitein
Pyron, liggende te Nieveltschans, om daarmee des te beter de twee oorlogsschepen te
bemannen, te weten 20 musketiers op elk schip.
31.8.1621 – Rekest van Joos Janssen, timmerman van Goes, eigenaar van de windmolen op
den Doel, verzoekt zonder kosten de materialen benodigd tot reparatie van zijn molen te
mogen brengen. Voor advies naar commandant Calcar en kapitein Severin Hoemaker.
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Rekest van Paulus Janssen van Lillo, die verzoekt om toelating als kanonnier aldaar in
plaats van Pieter de Vriese die het kanonnierschap neer wil leggen. Eerst nader te vernemen
naar de voornemens van De Vriese.
10.9.1621 – Paulus Janssen van Lillo toegestaan om een proef af te leggen. Dit om bij
gebleken geschiktheid Pieter Woutersz. alias de Vriese op te volgen, die zijn functie heeft
neergelegd.
14.9.1621 – Onder meer Joris Duerhoff van Liefkenshoek wordt toegestaan een proef als
kanonnier af te leggen.
22.9.1621 – Rekest van de parochies van Santvliet, Berendrecht en Lillo, die onder
contributie zijn genomen van de Republiek om restitutie van drie schuiten afgehaald door
commandant Pottey [te Tholen]. Besloten de brief van de commandant af te wachten. Het
verzoek wordt op 3.12.1621 afgewezen. In dit besluit in plaats van Lillo Stabrouck
genoemd.
1.10.1621 – Onder andere benoemd tot kanonniers te Lillo: Cornelis Pieterssen, en te
Liefkenshoek: Lievin Duerhof.
2.10.1621 – Memorie van de zaken, die te Lillo naar voren zijn gebracht bij de raadsleden
Tenis en De Hubert tijdens de verpachting van de gemeene middelen. Onder andere het
verzoek om de kapiteins, die garnizoen houden te Lillo, te laten gebruiken de oude corps de
garden, de ene staande te Lillo op de markt, en de andere op het Oranje-bolwerk te
Liefkenshoek. Toegestaan en beiden geschikt te maken tot bewoning. Omdat de ingezetenen
van Lillo, ongeveer 50 personen sterk, en die voorzien zijn van ‘behoorlyck geweer’, dienst
te laten doen. De commandant en commies De Witte worden gemachtigd om een voordracht
uit deze personen te doen voor een kapitein over de burgerij.
8.10.1621 – Afschrift van een verklaring van Meier en schepenen van de heerlijkheid en
vierschaar van den Doel en Kieldrecht waaruit blijkt dat jhr. Gerard van Etten een
ingezetene van Doel is en aldaar woont. Zij verzoeken hem in deze akte te laten passeren
krachtens de sauve garde. Gedateerd 8 augustus 1621. Getekend door Corn. van Alphen.
Daarna volgt de akte van sauve garde afgegeven door Prins Maurits ten behoeve van
burgemeesters, schepenen en ingezetenen van den Doel, St. Annenpolder en Keetenisse,
waaronder ook vallen de eigenaren, pachters, bouwlieden en inwoners met hun families,
huizen, stallen, paarden, beesten, landen, vruchten, granen, landbouwgereedschappen,
meubels, enz.. Gedateerd 8 april 1621.
14.10.1621 – Toegestaan aan Paulus Janssen, aangenomen als kanonnier, om Lillo te
hebben als standplaats en Cornelis Pieterssen op het fort Nassau aan de Eendracht.
19.10.1621 – Naar aanleiding van de voordracht wordt tot kapitein van de burgerwacht te
Lillo gekozen mr. Henry Goddaert. De commandant Calcar en de kapitein zullen nader
order stellen op de overige officieren.
20.11.1621 – Benoemd tot commissaris van de vivres en ammunitie te Lillo en
Liefkenshoek in plaats van de overleden Joris de Witte: Franchois Schillemans.
16.12.1621 – Tot het nemen van een besluit in het geschil tussen Charles Simonaert en
Pieter Cornelissen Loose te Lillo worden gemachtigd commandant Calcar, majoor Lannoye,
commies Schillemans, Aernout Lippins en Hubrecht Janssen.
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Inv.nr. 487 – Resoluties Gecommitteerde Raden, 1622-1623
17.2.1622 – Franchois Wispeler toegestaan om te Lillo of Liefkenshoek een windmolen op
te richten en daarvoor oktrooi te geven. Dit zal een dwangmolen zijn. De te betalen
recognitie bepaald op 2 Carolusguldens.
Albrecht Sas toegelaten als kanonnier te Lillo in plaats van Paulus Jansz., die deze post
heeft verlaten.
3.3.1622 – Rekest van Bartholomeus Christiaensz. om een erfje om daarop een huisje te
mogen bouwen. Gesteld in handen van de gedeputeerden ter verpachting.
29.3.1622 – Rekest van Reymer Claessen, soldaat onder de kapitein Jan Visch, die een
schuld heeft aan Hendrick Hoons wonende in Keetenisse wegens de koop van bomen, om
rechters te Lillo te willen benoemen. Daartoe benoemd commandant Calcker, majoor
Lannoy, commies Schillemans, Willem Symonsz. en Arnout Lippins of de meerderheid van
hen.
5.4.1622 – Cornelius Busschart, dienaar des Goddelijken Woords te Lillo en Liefkenshoek,
50 pond als augmentum over 1622 toegekend, te betalen door de ontvanger-generaal
Teellinck.
Remonstrantie van commies Schillemans met diverse voorstellen. Onder andere de houten
logie achter de kruittoren te Lillo, die geheel is verrot door ouderdom, en de loketten daarin
voor de kogels. De commies gemachtigd een bestek te laten maken. Voorts drie gemetselde
hutten te maken, te weten twee voor de oude kanonniers Franchois van der Stock en Hans
Boterdrooger, waarvan de logementen geheel verrot en vervallen zijn, en een voor de
nieuwe kanonnier omdat zijn voorganger een eigen huis bewoonde. Geen besluit genomen
tot inspectie ter plekke. De schoolmeester verzoekt enig binnenwerk in zijn woning en enige
raampjes daarin omdat de vensters het licht wegnemen, die vanwege de wind en de grote
‘onvrydom’ niet geopend kunnen worden. Ook vraagt hij een trap naar de beide zolders
mits een kozijn wordt gesteld in de binnenmuur. Omdat hij klein behuisd is, vraagt hij
tenslotte op zijn kleine zolder een vliering te maken en die te beschieten met gezaagde
delen. Toegestaan. De controleur van de licenten, Beydals, en de Hollandse controleur Jan
Adriaensz. vragen achter hun woningen nieuwe schuttingen, die tegen de wallen zullen
staan omdat de bestaande oud en vervallen zijn. Toegestaan op de minste kosten.
Rekest van de weduwe van commies De Witte, die voornemens is haar intrek te nemen in
haar huisje aan de Markt te Lillo. Haar achterlucht wordt benomen door de bouw van mr.
Herry Godart. Daarom vraagt zij een plaatsje achter haar woning waar de oven van de oude
bakkerij heeft gestaan. Daarin kan niet worden getreden. Op het verzoek van deze weduwe
om over te nemen twee ledikanten, die haar man heeft laten maken ten behoeve van de
kamer en het salet van ’s lands magazijn, wordt besloten dat zij deze kan behouden om
daarmee naar haar eigen inzicht te handelen.
Ten aanzien van Liefkenshoek stelt hij voor een nieuw magazijn te bouwen omdat het
bestaande te klein is. Dit wordt aangehouden. Tevens was voorgesteld in dit nieuw te
bouwen magazijn de kerk te bouwen. De huidige gelegenheid om Gods Woord te horen, is
vuil en slecht zodat de toehoorders in het slik en het water moeten staan.
Rekest van Hubrecht Janssen te Lillo, die gronden heeft liggende te Santvliet en in Brabant
onder de Aartshertogin. Om het eigendom veilig te stellen wil hij in de polder van Doel
gaan wonen, echter met behoud van zijn huis en woning in het fort van Lillo. Toegestaan.
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Rekest van Bartholomeus Christiaensen, tot dusverre woonachtig in het land van de Doel en
in dienst geweest bij kapitein Severin Hoetmaecker waarover hij aan de vijand is ‘beclapt’.
Daarom vraagt hij om een erfje om een huisje daarop te bouwen in het fort Liefkenshoek.
De commandant en commies Schillemans gemachtigd een erf aan te wijzen om daarop een
huis te mogen bouwen.
Rekest van Pauwels Janssen, geboren in het fort van Lillo, met verzoek een woning aldaar
te mogen bouwen. Toegestaan op het erf aangewezen door raad Luenissen de commandant.
Rekest van Adriaen Metteneye, eveneens wonende in het fort van Lillo, die eenzelfde
verzoek indient. Eveneens toegestaan.
Rekest van de weduwe van commies De Witte dat het land zal overnemen twee ledikanten
met een ‘schouwmantelbert’ door haar man gemaakt in ’s lands magazijn. Besloten dat zij
deze daaruit mag wegnemen om daarmee naar eigen inzicht te handelen.
Rekest van Hendrick Willemsz., kanonnier te Liefkenshoek, die een schuld heeft van
ongeveer 100 pond aan soldaten van de kapiteins Hoemaker en Seys. Moet zich wenden tot
zijn borgen.
7.4.1622 – Rekest van commies Schillemans om het gebruik van de etting (= recht van
beweiding) van de contrescherpen van Lillo en Liefkenshoek. Dit toegestaan op dezelfde
voet als de commies De Witte dit werd vergund.
12.4.1622 – Gelezen een brief van commandant Calcar van 9 april waarin hij aanbeveelt
Joris Willemsz., korporaal onder zijn compagnie, voor de vacature van provoost, ontstaan
door het overlijden van Amand le Franck.
Rekest van Pieter Cornelissen de Lange, wonende te Gouda, die een hypotheek heeft ten
zijnen gunste van 480 gulden. Hij wil het huis te Liefkenshoek, waarop dit rust, verkopen
om daaraan de schuld te verhalen. Commandant Calcar, commies Schillemans en Arnout
Lippins gemachtigd om de verzoeken aan zijn recht te helpen.
15.4.1622 – Naar aanleiding van de aanbeveling van commandant Calcker wordt Joris
Willemssen toegelaten als geweldiger provoost te Lillo.
19.4.1622 – Rekest van Adriaen Metteneije, wonende te Lillo, die een vordering heeft op
kapitein Buvrij wegens geleverde kleren ten bedrage van 162 gulden 8 stuivers. Hij vraagt
dit te korten op diens gage.
28.4.1622 – Rekest van Laureijs Laureijsz., met verzoek om admissie als kanonnier in
plaats van Albert Sacx, overleden. Gelezen de brief van commandant Calcker waarin hij
hem aanbeveelt. Besluit uitgesteld.
30.4.1622 – Rekest van Lambrecht Cornelissen, bakker en zoetelaar te Liefkenshoek, om
zonder huur te mogen bewonen de helft van een woning nu vier jaar door hem geheel
bezeten voor 8 pond per jaar en een soldaatswedde te mogen ontvangen zonder wacht te
houden. Daarin kan niet worden getreden.
19.5.1622 – Memorie van commies Schillemans voor diverse uit te voeren werken. Op zijn
voorstel ingestemd met de verkoop van roggemeel aan de enige bakker te Lillo, Abraham de
Neve. Het gevangenhuis waarin de provoost woont, is door ouderdom geheel vervallen en
niet meer geschikt om daarin gevangenen te bewaren. De commies wordt gemachtigd deze
te laten repareren. Tevens wordt voorgesteld te repareren het bruggetje over de haven te
Lillo tussen de Engelse punt en de Antwerpse punt. De schippers zijn bereid daaraan een
financiële bijdrage te leveren in de vorm van 6 of 8 stuivers per schip. De commies wordt
opdracht gegeven na te gaan hoeveel dit gaat kosten. Tevens wordt overlegd een rekest van
Heijndrick Hermanssen, kleermaker, die verzoekt om te mogen opvolgen Heijndrick
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Pieterssen als poortier, tevens belast met het sluiten en ontsluiten van de boom en het
hekken. Vanwege zijn ouderdom en onbekwaamheid kan laatstgenoemde dit niet langer.
Besloten hierover in gunstige zin te schrijven aan de Raad van State. Tenslotte is
bijgevoegd een vertoog van commies Franchois Covijn waarin hij vraagt om reparatie van
zijn logement. Daarbij is geen besluit aangetekend.
Geeraert Herpers, wijnkoper te Middelburg, verzoekt arrest op de gage van de majoor van
Lillo, Lanoij, ten bedrage van £ 10-17-10. Toegestaan.
9.6.1622 – Commies Schillemans deelt mede dat reparatie van het bruggetje 12 pond kost.
Machtiging daartoe verleend.
16.6.1622 – Rekest van de ingezetenen van Santvliet, die onder contributie zitten. Zij
verzoeken, zoals vanouds, hun gewas en vruchten naar Zeeland te mogen brengen alsmede
hun mee naar een (mee)stoof aldaar. Daarvoor willen zij een zeilschuit van drie of vier
lasten gebruiken waarop Robert Moens schipper is, mits deze aanspreekt de ‘de man van
oorloge liggende voor den Doel’. De Raad kan hierin niet treden.
17.6.1622 – Appel verleend aan Henric Hoens, wonende te Antwerpen, van het vonnis
uitgesproken door de commanderende majoor en de commies te Lillo op 16 april tussen
hem en Reijnier Claes.
21.6.1622 – De raden Tenijs en Luenissen zullen commandant Calcar scherp vermanen ten
aanzien van zijn handelingen met die schippers van Keetenisse. Het vissen op de stromen
mag niet worden toegestaan, noch minder mag hij gevangenen loslaten zonder voorkennis
van de Raad. Het kunnen schippers betreffen die niet in Keetenisse, maar in Antwerpen of
elders woonachtig zijn.
De heren Tenijs en Luenissen zullen te Lillo informeren of Henrick Pieters, turfdrager en
poortier, een assistent verzoekt. In bevestigend geval zullen zij naar bevind van zaken
handelen.
30.6.1622 – Adriaen Hamerlingh heeft zijn proef als kanonnier gedaan en wordt als zodanig
aangesteld te Lillo in plaats van ….. [niet ingevuld].
2.7.1622 – De heren Tenijs en Luenissen rapporteren dat de oude poortsluiter ermee instemt
dat zijn plaats wordt ingenomen door Henrick Hermanssen mits hij de gage zijn leven lang
behoudt. Henrick Hermanssen wordt de akte van zijn benoeming toegekend.
Commandant Calcar ontkende vissers te hebben losgelaten of het vissen te hebben geduld.
Op het rekest van Lenaert Antheunissen om op het plein te Lillo te mogen timmeren, wordt
afwijzend beschikt.
Aan Jacob Laurenssen, Cornelis de Ricke en Dignus Janssen wordt toegestaan om buiten
Lillo over het dammetje een hok te mogen bouwen om daarin hun beesten ’s nachts te
stallen. Tevens wordt uitdrukkelijk bepaald dat binnen het fort of op de contrescherpen geen
beesten mogen worden gehouden. Indien er enige in schuren zijn, moeten die worden
geweerd en mogen deze niet meer in het fort komen. De commandant zal een en ander
schriftelijk worden medegedeeld.
Voor het vakante luitenantschap van kapitein Severijn Hoetmaker worden vanwege het
overlijden van Maurits de la Crassonniere voorgedragen: Jan de Maupas dict d’Aillieur,
vaandrig van kapitein Dorp; Cornelis Hoetmaker, sergeant van de compagnie, en Jaecques
le Ducq, vaandrig van kapitein Van der Muijden.
Gelezen de remonstrantie van commies Schillemans met diverse voorstellen. De oude
houten hut bij de Bergse punt, waarin de kanonnier Franchois Stocke woont, wordt
afgebroken om op de plaats ervan een nieuwe stenen hut te bouwen. Ermee wordt ingestemd
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dat deze in lijn met de andere daar staande zal worden gebouwd en dat er daarenboven nog
een wordt gezet voor 18 pond. De kruittoren te Lillo loopt bij elke hoge vloed onder. De
commies wordt gemachtigd de ‘hoff’ van de toren te verhogen. Ingestemd met het zetten
van nieuwe sentinellehuizen van de Engelse naar de Bergse punt, die verzet moesten
worden vanwege het repareren van de wallen. De sloep die als veerschuit diende naar
Liefkenshoek en voor het overvaren van de predikant Bosschart is door ouderdom geheel
vervallen en kon niet langer gerepareerd worden. Daarom moet een schuit worden gehuurd.
Hij vraagt om een nieuwe sloep. Equipagemeester Jan de Moor opdracht gegeven een oude
sloep te zenden. Het fundament van het riool in het bolwerk van de breeveste bij de
kruittoren te Lillo tot aan de sluis niet te leggen door middel van metselwerk, zoals de
commies had voorgesteld, maar van oude planken. Kapitein Hoemaker heeft gevraagd om
een achterkeukentje met afhangend dakje achter zijn huis te Liefkenshoek. Toegestaan.
Kapitein Van den Ende verzoekt eveneens een schutting achter zijn hof en een trap om op
de ramparde te komen. Tevens vraagt hij om een koets [ledikant] in zijn kamer van wit hout
en een spinne [ een kast]in zijn keldertje om zijn provisie in te kunnen doen. Toegestaan.
De majoor te Liefkenshoek verzoekt diverse reparaties aan zijn huis, waartoe eveneens
toestemming wordt verleend. Binnen acht dagen wordt een redelijk huis te Liefkenshoek
verkocht. De commies stelt voor dit te kopen om daarin officieren te logeren. Toestemming
om dit voor een redelijke prijs te kopen en tevens bepaald dat de verkoping moet
plaatsvinden op 12 juli 1622.
3.7.1622 – Ontvangen een brief van commandant Calcar van 1 juli waaruit blijkt dat te Lillo
werd aangehouden een Henric Hooft. Hij bleek enige brieven bij zich te hebben van mr.
Hugo de Groot, die worden doorgezonden. Besloten die te openen. ’s Morgens begonnen
met het voorlezen en dit ’s middags voortgezet behoudens die van Adrianus Hoogerbetz aan
zijn zuster te Leiden. Het wordt niet nodig geacht deze te openen. Besloten dat Hooft moet
overkomen.
8.7.1622 – Besloten alle brieven door te zenden aan de Gecommitteerde Raden van de
Staten van Holland.
Kapitein Severin Hoetmaker acht dagen verlof toegestaan om zijn kwetsuur te Middelburg
te laten behandelen.
Rekest van de voogden en nagelaten kinderen van wijlen Jan Cornelissen, wonende te
Rotterdam, die onder benificie van inventaris hebben aanvaard diens sterfhuis. Hij is te
Doel overleden alwaar ook verkoop van goederen plaatsvond. Daarover worden echter geen
berichten gegeven. Zij vragen nu de commandant opdracht te geven het gerecht te gelasten
opening van zaken te geven en gelden af te dragen. Het rekest was gericht aan de StatenGeneraal. Besloten wordt advies in te winnen van de Provinciale raad van Vlaanderen.
11.7.1622 – Commandant Calcar opgedragen het veer tussen Keetenisse en de Peerle te
verbieden, dat misbruikt wordt. Inwoners van Antwerpen kunnen, onder voorwendsel dat ze
inwoners van Doel zijn, via dit veer door de polders van Keetenisse en Doel in Lillo komen
zonder controle.
Gehoord wordt Heijndrick Hooft, zoon van de oud-burgemeester Hooft van Amsterdam. Hij
had in ongunstige zin te Lillo over de regering gesproken en daardoor was er verdenking
tegen hem gerezen. Hooft zegt dat hij toen dronken was en niet weet wat hij zei. Hij krijgt
een reprimande en wordt vermaand met respect van de regering te spreken. Te meer omdat
hij heel goed weet wat degenen verdienen die dat niet doen. Vervolgens kan hij vertrekken.
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Tenslotte besloten de originele brief van commandant Calcar door te sturen aan de
Gecommitteerde Raden van Holland.
12.7.1622 – Rekest van Boudewijn de Craen en zijn echtgenote Susanna van Consteijn,
tevoren weduwe en boedelhoudster van Adriaen Tresorier, in leven biersteker te
Middelburg. Hij had een vordering van £ 15-12 op Gommer Joossen, herberg houdende te
Lillo, wegens geleverde bieren. Joossen aangemaand tot betaling. Voorts commandant
Calcker, commies Schillemans, majoor Lannoij, Willem Sijmons en Aernout Lippins
aangewezen als gedelegeerde rechters.
14.7.1622 – Tenijs deelt mede dat hij in het fort Liefkenshoek voor het Land heeft
aangekocht een huis, eigendom geweest van Heijndrick Heijndrickx, nu van diens weduwe
en erfgenamen, voor 450 gulden. De Raad keurt de koop goed.
28.7.1622 – Rekest van Hubrecht Rusaert, handelend namens Gerrit Willemsen, wonende te
Leiden, die een vordering krachtens een erfdeel van zijn vrouw heeft op Jan Pietersz.,
wonende te Lillo, van 25 pond met enige jaren rente. Hij vraagt arrest op de gelden die Jan
Pietersz. van het Land te goed heeft wegens door hem aangenomen werken. Hij zal worden
aangemaand tot betaling. Tevens de hiervoor genoemde personen aangewezen als
gedelegeerde rechters (zie 12.7.1622).
29.7.1622 – Rekest van Willem Willemssen Neve (?), schipper te Bergen op Zoom, die zegt
een vordering te hebben op Geertruijt Philips, weduwe van Heijndrick Heijndricxz. van 81
gulden 10 stuivers zijnde het restant van een schuld. Daarvoor is verbonden een huis te
Liefkenshoek, dat door het Land is gekocht. Hij verzoekt nu uit de koopsom betaling te
mogen ontvangen. Hij wordt verwezen naar de gedelegeerde rechters (zie 12.7.1622), die in
deze zaak vonnis mogen vellen.
2.8.1622 – In het kader van het momenteel in gang zijnde beleg van Bergen op Zoom
besloten de wip te Keetenisse weg te nemen alsmede de haven aldaar ontoegankelijk te
maken.
De raad Van Manmaker overlegt een memorie over de justitie te Doel. De behandeling
daarvan wordt aangehouden.
13.8.1622 – Remonstrantie van commies Schillemans met diverse voorstellen. In
Liefkenshoek is geen goede bergplaats voor buskruit. Machtiging verleend om het
bestaande gewelfde keldertje te vergroten voor dat doel. Voorts stelt hij voor tegen de
binnenkant van de poort een gewelfd keldertje te maken voor de berging van meel en bier in
de winter. Hij wordt echter gevraagd eerst op te geven of de kelders in het onlangs
aangekochte huis geschikt zijn. Op last van raad Tenijs is gekocht een stenen huis te
Liefkenshoek. De voorwaarden zijn opgesteld samen met Aert Lippins, factoor te Lillo.
Schillemans gemachtigd om het huis te aanvaarden.
29.8.1622 – Besloten aan commandant Calcar te schrijven dat hij alle sauvegardes zal
opzeggen, die verleend zijn aan de vissers om te vissen op de Schelde, zeegaten en
verdronken landen aldaar. Voorts moet hij zorgdragen dat goed wacht zal worden gehouden
op de stromen en dergelijke maatregelen, alles bedoeld om de controle te verscherpen.
1.9.1622 – Commies Schillemans onder meer gemachtigd om een houten pomp te plaatsen
in het keldertje van het onlangs aangekochte huis te Liefkenshoek.
5.9.1622 – Franchois Wispeleer een aanbevelingsbrief te geven ten behoeve van
commandant Calckar om zijn molen te Liefkenshoek te mogen bouwen op de punt waar het
vuurbaken staat.
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1.10.1622 – Ordonnantie verleend t.b.v. Pieter Cornelis de Lange voor 25 pond wegens de
koop van een huis te Liefkenshoek door het Land en eigendom geweest van Heyndrick
Heijndricxsz., door De Lange uitgewonnen en krachtens procuratie aan de gemene zaak
overgedragen.
Remonstrantie van commies Schillemans met diverse voorstellen voor uit te voeren werken.
Onder andere het volgende. De huizen van de commies Van de Perre en Franchois Covyn
zijn nagenoeg gereed. Hij verzoekt Hans Rombouts, loodgieter van de Staten, hierheen te
zenden voor het maken van een loden goot, 46 voeten lang en twee voeten breed. Dit vraagt
hij ook ten behoeve van de kruittoren te Lillo. Hij wordt verwezen naar de Admiraliteit.
Tevens wordt meegezonden een rekest van Heijndrick Hermanssen waarbij hij verzoekt om
een zekere penning te mogen ontvangen van de schippers die door de nieuwe brug te Lillo
passeren. Dit omdat hij die voor de schippers moet openen en sluiten. De commandant zal
advies uitbrengen op hoeveel dit gesteld zou moeten worden.
Willem Adriaenssen smid toegelaten om toezicht te hebben over het uurwerk en de klok te
Lillo vanwege het overlijden van Adriaen Mattheusz., die dit tevoren heeft bediend. Dit op
proef voor zes maanden.
13.10.1622 – Opdracht gegeven om aan Pieter Corn. de Lange wegens het door het Land
gekochte huis te Liefkenshoek uit te betalen 450 gulden als koopsom met 22 gulden 10
stuivers als kooppenningen.
Rekest van Jan Bardehou om betaling te mogen ontvangen van Heyndrick Willems,
kanonnier te Liefkenshoek, van drie pond wegens geleend geld. Toegestaan.
14.10.1622 – Hendrick Hermansz., boomsluiter te Lillo, toegestaan dat hij van elk schip of
schuit die hij door de brug aldaar zal uit- of inlaten drie groten Vlaams zal ontvangen.
20.10.1622 – Andries Franck, beroepen door de kerkenraad van Lillo en Liefkenshoek,
toegelaten als schoolmeester te Liefkenshoek in plaats van Dirck Laureijsz., overleden, op
een gage van 25 pond per jaar zoals genoten door zijn voorganger.
25.10.1622 – Naar aanleiding van het rekest van Franchois de Wispeler wordt enige
wijziging aangebracht in zijn oktrooi voor het stellen van een korenwindmolen te Lillo en
Liefkenshoek, verleend op 17.2.1622.
25.11.1622 – Rekest van Jacob Laurensz., oud-inwoner van Lillo, met verzoek om in deze
winter enige koeien in het fort te mogen stallen. Afgewezen.
Rekest van Hubrecht Jansen, Jacob Laurensz., Jan Pietersz. van Leijden en Aernout
Lippens, wonende te Lillo, eigenaars van enige rietvelden onder het fort, die zich beklagen
over de commandant Calcar, die deze rietvelden en die aan de zijde van de vijand liet
afsnijden zonder hen daarover genoegdoening te geven. Zij verzoeken de commandant
opdracht te geven hen in het ongestoord bezit van deze rietvelden te laten en om hun schade
te mogen verhalen. In handen van commandant Calcker om hierover advies te geven.
Rekest van Adriaen Amerlinck, kanonnier te Lillo, om een ander logement omdat zijn
huidige onderkomen ‘hem te veel enghe is’. Vooralsnog afgewezen (28.11.1622 – deze
kanonnier was eerder dit jaar gelegerd te Tholen).
Rekest van de ingelanden van Calloo en Keetenisse, die zich beklagen over het feit dat zij
gehinderd worden in gebruik van het indijkingsoktrooi verleend door de Staten-Generaal in
januari 1614. Onder meer ten aanzien van de veerverbinding. De Staten komen hen hierin
tegemoet, mits de ingelanden aan de kapitein te Liefkenshoek zullen toezenden een lijst van
de ingelanden , inwoners en pachters alsmede een opgave van degenen die passeren. De
schippers zullen een eed afleggen dat zij niet in strijd handelen met de voorschriften, enz.
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29.11.1622 – Gelezen de brief van commandant Calcar van 25 november waarin hij
mededeelt dat Andries Beverie is vergund het poortierschap van Lillo, mits hij dit bediend
voor Hendrick van Puijnen gedurende diens leven, in plaats van Henr. Stoel, die dit
daarvoor was vergund en die daarvoor heeft bedankt.
15.12.1622 – Pieter Adriaensen te Antwerpen en Jacob de Backer te Keetenisse, beide
schippers, gezonden door de ingelanden van Calloo en Keetennisse, presenteren zich
conform het besluit van 15.11.1622. Zij leggen de eed af. Voor hen stelt zich borg Daniel
de Roij, koopman te Middelburg, voor 100 pond.
9.1.1623 – Commies Schillemans gemachtigd het secreet aan de oostzijde van de haven te
Lillo, die door ouderdom is vergaan, mag vernieuwen en de andere te repareren.
30.1.1623 – Rekest van de ingelanden van den Doele, die zich eveneens beroepen op het
indijkingsoktrooi van 1614. Zij kregen bij besluit van 25.11.1622 een verbod opgelegd om
over de gronden van Calloo en Keetenisse of het veer aldaar zich naar Vlaanderen of
Brabant te begeven of hun goederen en gewassen over de kreek of kil te vervoeren. Hen
wordt toegestaan vrij te mogen gaan over de gronden van Calloo en Keetenisse met hun
vruchten en beesten naar hun aldaar staande schuren en stallen. Overigens blijft het besluit
van 25.11.1622 gehandhaafd.
9.2.1623 – Ordonnantie van betaling verleend aan Jan Pietersz. van Leijden voor 25 pond
wegens het dichtmaken van een buisje naast de grote sluis te Lillo enz.
18.2.1623 – Commandant Calcar aan te schrijven om te zorgen dat alle dammen en weren
weg worden genomen die gelegd zijn of worden in de wateren en kreken rondom Lillo.
Tevens vermaand hierin naarstig te zijn.
24.3.1623 – Ordonnantie verleend aan Cornelis Bosschaert voor £ 5:15:4 om te geven aan
degenen die hebben/heeft vervangen het schoolambt te Liefkenshoek gedurende 12 weken
tot de aanstelling van een ander.
6.4.1623 – Twee rekesten van Willem Adriaensen, smid te Lillo. De ene om te mogen
betimmeren een erfje aldaar en de andere om verlenging van zijn aanstelling voor het stellen
van de klok binnen het fort. In handen van degenen die daarheen zullen gaan.
7.4.1623 – Diverse voorstellen van commies Schillemans voor reparaties en werken. Onder
het dichtmaken van het keldertje van de schoolmeester. Daartoe machtiging verleend. Het
verzoek van Lenaert Antheunisz. om het plein bij de poort te mogen betimmeren wordt
afgewezen.
Davit van Orliens, ingenieur en majoor van Sluis, naar Lillo gezonden om de wallen nader
te onderzoeken. Vanwege hun steilheid zakken ze regelmatig in. Voorts te zien of het
aanbrengen van stormpalissaden nodig is. Tevens of de aanleg van fortificatiewerken op
Oud-Lillo wenselijk is die kunnen dienen als voorwacht bij een vijandelijke aanval.
Vanwege de wanorde op dit punt besloten de commandant aan te schrijven door middel van
aanplakbiljetten af te kondigen dat niemand levensmiddelen uit het fort mag vervoeren naar
de Brabantse vloot. Het gaat om kaas, boter, spek enz. op straffe van verbeurdverklaring.
Ten aanzien van de schorren nabij Lillo, waarvan Jeronimus van Gindertalen zegt dat die
hem toekomen, dat deze onder Berendrecht vallen en dat die voor contributie zijn
aangeslagen door de commandant , blijkt dat Calcar heeft medegedeeld dat nabij Lillo geen
contributie wordt geheven. De Prins zal hierover worden geïnformeerd.
11.4.1623 – Rekest van Willem Davits, tavenier binnen het fort Lillo, die verzoekt dat geen
kooplieden, boden of andere passagiers binnen het fort mogen logeren dan alleen ten zijnen
huize. Voor advies naar de commandant.
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28.4.1623 – Brief gelezen van kapitein Severijn Hoemaecker die vraagt hoe te handelen
t.a.v. de vele schuiten die van Stabroek, Berendrecht en Santvliet dagelijks naar Doel af en
aan varen en hoe thans moet worden gehandeld ten aanzien van het commando te
Liefkenshoek dat was opgedragen aan de commandant te Lillo. Besloten dat Hoemaecker
het commando zal voeren over Liefkenshoek mits hij voeling houdt met de commandant
van Lillo. De schuiten zal hij hebben aan te houden conform een eerder besluit dat hem zal
worden toegezonden.
12.5.1623 – Rekest van Elisabeth Matheus, weduwe van Adriaen Mattheus, pachter van de
wijnen en bieren te Lillo, gericht tegen Willem Davitsz. en Henrij Goddart om betaling van
enige imposten. In handen gesteld van de andere partij om daarop binnen acht dagen te
antwoorden.
20.5.1623 – Gelezen een brief van de Prins van 10 mei met verzoek om aan Joos Nolde,
meester konstabel zijn traktement uit te betalen van 30 gulden per maand, dat enige tijd is
ingehouden vanwege zijn langdurige afwezigheid in de Palts, ten dienste van de koning van
Bohemen. Besloten hem zijn traktement weer uit te betalen mits hij voor de Raad zal
verschijnen.
7.6.1623 – Binnengestaan Cornelis van Alphen, wonende in den Doele, en hem het
volgende aangezegd. De Staten-Generaal hebben met voorafgaand advies van de Prins en
de Staten van Zeeland octrooi verleend om hun gronden in te dijken, zoals geschied is in
1614 in de vooronderstelling dat enige gaten en kreken, die daar lagen, zouden verlanden.
Ook dat andere zouden worden afgedamd door de ingelanden in het kader van deze
indijking. Thans blijkt het tegendeel. Het Doelse Gat is sedert de indijking aanmerkelijk
vergroot en verdiept. De Staten vinden het evenwel gewenst dat de bedoeling van het besluit
zal worden nagekomen. Daarom is besloten dit af te dammen. De ingelanden en overige
belanghebbenden worden daaromaangezegd om de daarvoor benodigde gelden ter dekking
van de kosten bijeen te brengen. In de wijze van bijeenbrengen, bijvoorbeeld door een
omslag over de gemeten, schorren en belanghebbende polders, zijn zij vrij. Doen zij dit
niet, dan zal men genoodzaakt zijn een ander besluit te nemen.
Besloten een uittreksel van dit besluit toe te zenden aan Jean Liens en hem mede te delen
dat Gecommitteerde Raden liever zien dat de ingelanden van den Doel en overige
belanghebbenden het afdammen van het gat aan de Raad zouden verzoeken, met het aanbod
daaraan financieel bij te dragen.
Om spoed te betrachten zal een uit de Raad met de commiezen Vijncke en Veth erheen gaan
om dit door middel van een bestek aan te besteden.
8.6.1623 – De aanbesteding zal plaatsvinden op 16 juni met enige vletwerken te Lillo.
Besloten een brief van de commandant Broucsaulx door te sturen aan mr. Davit van Orliens
om daarover advies te geven.
18.6.1623 – De heer van Stavenisse [Philibert van Tuyll van Serooskerke, baljuw van
Tholen] rapporteert over de aanbestedingen te Lillo. Het afdammen van het Doelse gat zal
volgens een gewijzigd bestek geschieden voor 4.900 gulden. Het leggen van dammen door
de twee kreken is aanbesteed voor 1.100 gulden. Hij overlegt behalve het bestek ook een
kaart. Besloten dat de dijkage van den Doel, gelet op het grote voordeel voor hen, hieraan
3.000 gulden zal bijdragen. Zij zullen daarvoor een geschot heffen van 20 stuiver per
gemet.
Severijn Hoemaker heeft zeer gepleit voor het aanbrengen van een palissade rond het fort
Liefkenshoek. Dit kost 12.000 gulden indien die van eikenhout wordt gemaakt. Een
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stormpalissade zal 6.000 gulden kosten. De aanleg kan niet in een seizoen plaatsvinden.
Begonnen zou kunnen worden tegen de bolwerken waar het fort het meest kwetsbaar is, te
weten de bolwerken naar ‘Tuenkenshouck’. Voorts heeft Hoemaker gevraagd om een
gelegenheid om gevangenen te kunnen opsluiten.
21.6.1623 – Jhr. Gerrit van Etten, ambachtsheer van Waarde, klaagt dat, niettegenstaande
hij in den Doel woont en in Zeeland alle lasten betaalt, door de kapiteins Borssele en Piron
wordt beschouwd als een onderdaan van de vijand. Hij vraagt handhaving van zijn rechten
en vrijheid. Besloten dat de kapiteins hem ongemoeid moeten laten, tenzij zij menen dat er
iets is ten zijnen laste.
29.6.1623 – Cornelis Busschaert verzoekt om een toelage of een beurs voor zijn zoon
Jacobus uit de nalatenschap van ds. Johannes Seu. Besloten dit te bespreken met ds.
Burssius.
Andries Buvrij verzoekt steun voor het kopen van een havenboot om de boom en hekkens
in de haven te Lillo te sluiten. Dit wordt afgewezen omdat dit ten laste van de genoemde
boomsluiter is.
Gelezen een remonstrantie van Franchois Mostingh, die op last van de Raad te Lillo is
geweest. Hij stelt voor het huisje boven de poort, dat door ouderdom is vervallen, af te
breken. Het ophogen van de poort stelt hij niet voor vanwege de hoge kosten. In plaats
daarvan stelt hij voor er een nieuwe vloer in te leggen, de goot te verleggen, de deuren van
de poort in te korten en de brug navenant te verhogen. Conform besloten.
De commies Schillemans heeft onder andere gevraagd om sauvegarde van de vijand aan te
vragen tot een vrij bezoek van de polders van den Doel. Dit wordt afgewezen.
30.6.1623 – Rekest van Elisabeth Matheus, weduwe van Adriaen Matheus, smid te Lillo,
opdat zij het erf, haar door het Land vergund en waarvoor zij cijns betaalt, zal mogen
behouden. Dit perceel wordt haar betwist door Henrij Goddart en Dignus Jansen
beenhakker. In handen gesteld van de heren, die erheen gaan.
10.7.1623 – Cornelis van Alfen verzocht om namens het Land het toezicht op zich nemen
op de vletwerken in het kader van het afdammen van het Doelse gat.
12.7.1623 – Die van Doel wordt toegestaan om met dezelfde schepen waarmee zij hun
gewas transporteren naar de Geunieerde landen terug te brengen levensmiddelen en
benodigde materialen voor hun landbouw. Tevens is daarbij opgemerkt dat dit behoort tot
de competentie van de Raden ter Admiraliteit.
Naar aanleiding van de remonstrantie van commies Schillemans onder meer besloten hem
een ordonnantie van betaling te geven voor £ 631:7:10 tot het voldoen van tweederde deel
van de vijf eerste en een derde deel van de resterende vijf volgende aanbestedingen van de
fortificatiewerken te Lillo. Tevens hem gemachtigd tot het repareren van de turfschuur te
Liefkenshoek, die thans zeer vervallen is.
17.7.1623 – Nu de fortificatiewerken voor een belangrijk deel gereed zijn en het water
binnenkort in de gracht zal worden gelaten, wordt conform het voorstel van kapitein
Hoemaker besloten toestemming te geven om de soldaten uit Liefkenshoek, die tijdelijk in
Lillo zijn gelegerd, terug te laten keren. [Zij waren aldaar tijdelijk in verband met de
kwetsbaarheid van het fort].
Voorts zal door degene die als eerste namens de Raad erheen gaat, een plaats zal worden
bepaald voor de bouw van een gevangenhuis te Liefkenshoek.
20.7.1623 – Willem Adriaensen, smid te Lillo, wegens het stellen van het uurwerk aldaar
een gage toegekend van 50 gulden per jaar met ingang van 1 oktober 1622.
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Rekest van Franchois de Wispelaer, die te Liefkenshoek een windmolen bouwde, met
verzoek om daarbij een erfje te mogen bebouwen, ongeveer 14 of 15 voeten breed, naast het
corps de garde, die uitkomt bij de poort achter op de wal. Hij wil daarop een woning
neerzetten met een korenzolder en bakkerij. De oven wil hij metselen tegen de muur van het
corps de garde. Dit omdat de bevolking geen jachtoven tot zijn beschikking heeft. Voor
advies naar commandant Hoemaecker en commies Schillemans.
3.8.1623 – Verzoek van Nicolaes de Winter te Middelburg om betaling te mogen hebben
van Amant Hellebucq, wonende te Lillo, van een bedrag van £ 17-5-7 wegens geleverde
winkelwaren. Commandant Broucqsaults, majoor Lannoije, commies Schillemans, Arnout
Lippens en Samuel Veron gemachtigd om partijen te ontbieden en recht te spreken.
11.8.1623 – Naar aanleiding van het advies van commandant Hoemaecker en commies
Schillemans wordt het verzoek van Franchoijs de Wispelaer toegestaan.
15.8.1623 – Rekest van Remingius Laurens tegen Elisabeth Matheus, weduwe van Adriaen
Matheus, smid te Lillo, gesteld in handen van commandant Broucsaulx, majoor Lannoij,
commies Schillemans, Arnout Lippens en …. [niet ingevuld] om partijen te horen en recht
te spreken.
Rekest van Willem Adriaensen, smid te Lillo, om een erf te mogen betimmeren op het plein
van het fort aldaar met een woning en smidswinkel. Dit toegestaan binnen de raai en met
goede orde.
17.8.1623 – Het gat van den Doel is blijkens de attestatie van Cornelis van Alphen gestopt.
Alleen de kramwerken zijn nog niet gereed.
20.8.1623 – De dam aan het Doelse Gat wordt verlengd met 36 roeden.
24.8.1623 – Plannen om onder meer de zes gevangen soldaten op de schorren van den
Doele uit te wisselen.
31.8.1623 – Commies Schillemans vermaand de sleutels van de hekkens in de haven te
Lillo goed te bewaren en, in tegenstelling tot wat nu dagelijks gebeurd, geen schepen met
koopmanschappen toe te laten. Dit mag alleen voor schepen met materialen voor het Land
of van particulieren om aldaar te bouwen. Tevens zal hij de Raad hebben in te lichten welk
erf aan ’s landshuis Phlips de Nepveu zou hebben overgedragen aan de weduwe van ….
[niet ingevuld].
14.9.1623 – Andries Buvrij heeft nu ongeveer een jaar bediend het boomsluiterschap te
Lillo voor Hendrick Pieters, thans overleden. Hem wordt een akte verleend om dit voortaan
te mogen bedienen op het traktement zoals genoemd op de Staat van Oorlog.
16.9.1623 – De commies Schillemans aan te schrijven dat hij zal hebben te voldoen aan
hetgeen hem eerder op 31 augustus werd opgedragen. De commandant gelast daarop
toezicht te houden.
5.10.1623 – Naar aanleiding van de remonstrantie van commies Schillemans onder meer
besloten tot het volgende. De zolder en balken van de kruittoren te Lillo te vernieuwen. Dat
eveneens te doen met betrekking tot het dak van de achterkeuken in de woning van
Schillemans. Ingestemd wordt met het verzoek van de commandant om op zondag na de
preek door de schoolmeester te Lillo enige kapittels in de Franse taal voor te lezen aan de
Waalse soldaten. Het maken van een ‘gruije tot straffe der quaetdoenders’ accoord
bevonden. Een gevangenhuis in Liefkenshoek te bouwen achter de corps de garde bij het
binnenkomen van de poort.
Rekest van Abraham Jacobsz, turfdrager te Lillo, om hem een jaarlijkse tegemoetkoming te
geven voor zijn moeite. Hem 1 pond per jaar toegekend.
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6.10.1623 – Rekest van Andries Buvrij, poortier van Lillo in plaats van de overleden
Hendrick Pietersen, om het traktement van zijn voorganger te mogen ontvangen. Daartoe
een ordonnantie van betaling verleend.
De werken aan de Doelse Gat en de kreken zijn voltooid.
26.10.1623 – Vertoog van Michiel de Meij, trommelslager geweest in de compagnie van
kapitein Severijn Hoemaker, die zich beklaagt dat hij met zijn gezin ten onrechte is
gebannen. Hij vraagt om een vrijgeleide om, evenals voorheen, het fort Liefkenshoek te
mogen bezoeken. De Raad kan hierin niet treden.
27.10.1623 – Commies Schillemans verzoekt toestemming om in steen te laten overwelven
de kruittoren te Lillo wegens gevaar voor instorting. Toegestaan.
Mr. Willem Pauwels, ‘officier criminel’ [scherprechter], gelast te betalen aan Melcker
Soeter, tavenier te Lillo, 19 gulden wegens verteringen in diens huis.
Dezelfde toestemming verleend om naar Liefkenshoek te gaan op verzoek van kapitein
Ferdinande Bruxault om volgens order van de krijgsraad te onderzoeken Philippe de
Beaumais en vervolgens naar recht te handelen.
14.11.1623 – Rekest van mr. Henrij Goddart, chirurgijn te Lillo, om handhaving van het
bezit van een erfje of lege ‘vuijlen poel’, liggende nabij de haven achter de nieuwe
woningen te Lillo, hem door de Raad toegestaan op 5 oktober l.l. Gezien het rekest van
Willem Adriaensen, smid, en Jacob Centsen, waarin deze zich beklagen dat zij bij de bouw
van het genoemde erf worden benadeeld in hun licht en anderszins. De gift aan Goddart
wordt bevestigd mits hij aan de andere twee elk zes voeten erf zal laten volgens zijn aanbod.
16.11.1623 – Rekest van Cornelis Centsen om zich van de compagnie van kapitein Severijn
Hoemaker te mogen begeven naar de compagnie van kapitein Thieri. Afgewezen.
19.11.1623 – Ontvangen een brief van kapitein Hoemaker waarin deze rapporteert hoe de
vijand gewapenderhand gekomen is in het land van den Doel en vandaar griffier Cornelis
van Alphen heeft meegenomen. De commandant aan te schrijven dat hij met de meeste
stilte, hoe eerder hoe beter, twee griffiers met twee papen gevangen zal nemen en naar
Liefkenshoek zal overbrengen. Hij moet dit echter op zijn eigen naam doen zonder het Land
in deze zaak te mengen. Hij zal daarover dadelijk rapport uitbrengen. Voorts besloten dit
aan de Prins van Oranje mede te delen onder toezending van een afschrift van de brief van
Hoemaker. Tevens de Prins het voornemen van de Raad mede te delen met verzoek om
instemming. Dit mede gelet op de functie van Van Alphen.
4.12.1623 – Ontvangen een brief van kapitein Severin Hoemaker waarin hij meldt dat
Cornelis van Alphen is gevangen zit op de Peerle en dat de secretaris van Eeken en de
pastoor van Stabroek gevangen zijn gezet te Liefkenshoek. Zij verzoeken ontslag uit hun
hechtenis. Deze zaak wordt aangehouden.
8.12.1623 – Maeijken Meerschaert, weduwe van Hendrick Pietersen, in leven poortier te
Lillo, de maand traktement toegekend waarin haar man is gestorven en nog een maand
daarna.
12.12.1623 – Ontvangen een brief van commandant Hoemaker waarin hij mededeelt op 10
december gevangen te hebben genomen de paap van Hulsterambacht genaamd Franciscus
Caerpoel. Bijgevoegd is een in het Latijn gestelde brief van Caerpoel aan de bisschop van
Gent.
22.12.1623 – Ontvangen een brief van de Prins van Oranje van 18.12 over de
gevangenneming. Nu wordt genoteerd dat gevangen zijn genomen de ‘curée ende secretaris
van Stabrouc, Cappelle ende van Eijckeren’. De markies Spinola heeft daarover geklaagd
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aan de Prins bij brief van 2 december. Van Alphen wordt ervan beschuldigd een beslag te
hebben beraamd. Aan de Prins zal worden geschreven dat de gevangenneming is geschied
in reactie op die van Van Alphen. Deze is griffier van den Doele, dat van oude tijden, in
ieder geval van voor het Bestand is geweest onder de jurisdictie van de Raad van
Vlaanderen te Middelburg. Hoewel de polder werd vergroot na het Bestand is dit altijd
onder hetzelfde gezag geweest. Dit blijkt ook uit de toestand ter plekke aangezien Doel
door middel van een grote kreek is gescheiden van Beveren en de forten van de vijand.
Bovendien blijkt dit ook uit het feit dat de inwoners van den Doel hun goederen vrij van
licenten mogen invoeren in de Geünieerde landen.
Inv.nr. 930, Ingekomen stukken bij de Staten, 1624
*Brief van J. de Chantraine dict. Broucqsaut, Lillo, 30.12.1623
De huisvrouw van Cornelis van Alphen, griffier van den Doel, gevangen te Gent, is gisteren
uit Gent gekomen en geeft in opdracht van haar man over de punten waarover hij op 18
december is ondervraagd door twee raadsheren. Hem wordt verweten dat hij twee jaar
geleden aan Gec. Raden heeft geadviseerd de passage over het Gat van de Peert te
verbieden. Deze brief is in handen gekomen van ene Francken, griffier van Kethenisse. De
Chantraine raadt aan hem bij te staan met advokaten en procureurs. Zijn vrouw kreeg, toen
zij via het Gat van de Peert passeerde, van kapitein Salamière te horen dat er geen andere
mogelijkheid was dan haar man te lossen tegen de gevangen monnik te Den Haag omdat ze
van hetzelfde worden beschuldigd. Zij keert meteen weer terug naar Gent en zou graag een
kopie hebben van de brief die haar man indertijd schreef tot zijn verdediging.
*Brief van de Raad van State, 26.1.1624
Burgemeester en Schepenen van Hulsterambacht hebben geklaagd namens de pastoor in de
Polder van Namen met de officieren, schepenen en ingezetenen van de dorpen Eeckeren en
Stabrouck, mede namens Balthasar Anthoni, pastoor, en Willem Tiberius, secretaris van
Stabrouck met Wijbrecht Feijns, secretaris van Eeckeren, dat niettegenstaande zij zijn
genomen onder sauvegarde van de Staten-Generaal de commandeur van Liefkenshoek,
Severijn Hoetmaecker, in november l.l. de genoemde pastoors (?) en secretarissen gevangen
heeft genomen en nog houdt te Liefkenshoek. Zij konden hen niet vrij krijgen en evenmin
een apostille verkrijgen op hun rekest aan Gec. Raden. Zij verzoeken nadere inlichtingen te
willen geven.
Inv.nr. 931, Ingekomen stukken bij de Staten, 1625
*Brief van Severin Hoemaecker, Liefkenshoek, 16.2.1625
In verband met de vacature van kwartiermeester beveelt hij aan Adolf van Heule, appointé
van zijn compagnie. Hij is nu op zijn dagen gekomen en belast met veel kinderen. Hij
verzoekt in aanmerking te mogen komen voor deze functie. Vanwege zijn lange en trouwe
diensten wordt hij aanbevolen om hem bij voorrang te willen benoemen.
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Inv.nr. 1239, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1624
*Brief van Severin Hoemaeker, Liefkenshoek, 3.1.1624
De procureur-generaal heeft gisteren aan ‘Meyier van den Doel’ met twee schepenen en
Francke van der Gryf geschreven om dadelijk naar Gent te gaan. Hij heeft dit vernomen uit
een brief die Van Alphen uit de gevangenis heeft geschreven. Daarop heeft hij hen de
overtocht verboden. Hij vraagt te willen mededelen of hij daaraan goed heeft gedaan.
Tevens vraagt hij hoe te handelen in het heen en weer varen. Ook heeft Van Alphen
geklaagd dat hij niemand heeft om hem bij te staan in zijn rechtszaak.
*Brief van C. van Alphen, Gent, 4.1.1624
Hij deelt mee dat hij nog steeds dag en nacht in de gevangenis zit. De procureur-generaal is
met een van de commissarissen vertrokken naar Antwerpen en Mechelen om nadere
inlichtingen over hem in te winnen. Zijn getuigen à decharge zijn meest in Holland en
Zeeland, die hij niet op tijd daar zal kunnen krijgen. Niemand dan alleen van zijn huis mag
bij hem komen. Men wil veel van hem weten, maar hij kan weinig zeggen enz. Van Alphens
vrouw is gelogeerd bij Benedictus Flucx, waard in het Hemelrijk te Gent. Doet een dringend
beroep op hulp. Bijgevoegd zijn de punten waarover hij ondervraagd werd.
*Brief van Severin Hoemaeker, Liefkenshoek, 5.1.1624
Hij deelt onder andere mede dat de zuster van de griffier van Doel, Maeyken Arrens, bij
hem is gekomen met verzoek om de schepenen van Doel toe te staan naar Antwerpen te
gaan in het belang van haar broer. Hij antwoordde dat hij uit een brief van Van Alphen
heeft vernomen dat hij daar juist tegen is. Niettemin bleef zij in aanwezigheid van de
majoor daarop aandringen.
*Brief van idem, 6.1.1624
De secretaris van Eckeren vraagt dringend hem vrij te laten. Hij is bereid een
plaatsvervanger te leveren.
*Brief van B. Fyens, ontvangen 9.1.1624
Verzoekt dringend om vrijlating voor het verkrijgen van zijn functie van de Graaf van
Hoogstraten als heer van Ekeren.
*Brief van Severin Hoemaker, Liefkenshoek, 20.1.1624
Een storm veroorzaakte veel schade aan het fort. De secretaris van Stabrouck verzoekt
verlof voor vijf of zes dagen en is bereid de burgemeester in zijn plaats te zenden. De
secretaris van Ekeren heeft zijn functie verkregen van de Graaf van Hoogstraten. Hij heeft
nog twee dagen nodig om de papieren te lichten van de overleden secretaris en zal dan
dadelijk terugkomen.
*Brief van C. van Alphen, Gent, 22.1.1624, gericht aan de commandant te Lillo.
Verzoek om naar Doel te willen gaan en met schepenen aldaar een verklaring te willen
afleggen ter zijner ontlasting die hem moet vrijpleiten dat de beschuldiging dat hij de
oorzaak is van het dichten van het Doelsche gat. Met verdere bijzonderheden over zijn
beschuldigers en beschuldigingen. Hij vreest zijn gezondheid niet meer terug te zullen
krijgen.
*Brief van Severin Hoemaker, Liefkenshoek, 27.1.1624
Van Van Alphen heeft hij vernomen dat er dagelijks papen bij hem komen. Hij heeft ook de
paap van Calloo ontboden, die ’s nachts bij hem in de gevangenis is geweest. Deze heeft
hem en zijn vrouw getrouwd. De geestelijke is zijn voorspraak geweest bij de bisschop van
Gent en anderen. Hij liet zich ontvallen dat Van Alphen wel vrij kon komen mits hij de
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Koning enige dienst zou doen. Ook tegen anderen heeft Van Alphen zelf zich in deze
richting uitgelaten.
*Brief van Francois Schillemans, Lillo, 2.3.1624
Afgelopen nacht is de ‘Batsen Tooren gestaen by Safftinghe’ geheel ingestort. Hij vraagt de
arduin- en andere steen te mogen weghalen t.b.v. de beide forten tot verzwaring van de
rijshoofden en om op de voet van de contrescherpen te leggen evenals op de opritten in de
forten. Hij vreest dat particulieren de stenen bij nacht zullen weghalen.
*Brief van Severin Hoemaker, Liefkenshoek, 16.7.1624
Bij zijn brief, met nieuwstijdingen over vijandelijke bewegingen, is gevoegd een in het
Frans gestelde verklaring van de ‘Secretaire d’Estat’ van Zijne Majesteit dat Cornelis van
Alphen is opgenomen op de generale lijst van gevangenen enz., 6.7.1624.
*Brief van Jaques Buvrij, Lillo, 4.10.1619 (N.B. Deze brief ligt in het verkeerde inv.nr.)
Gisteren is te Doel gearriveerd de bisschop van Gent en aldaar door de ingezetenen op het
herenhuis ‘seer heerlijck’ onthaald. In zijn gezelschap waren vele papen. Zijn komst houdt
verband met het plan aldaar een kerk te bouwen en een paap aan te stellen. Dit met
instemming van het merendeel van de ingezetenen hoewel er ook vele tegen zijn. Hij vraagt
advies hoe hierin te handelen.
*Brief van Francois Schillemans, Lillo, 4.5.1624
Desgevraagd deelde Karel [Lalier], de roeier van de commiezen te water, mede dat hij in
zijn logement wil blijven wonen. Daardoor moet Adriaen Hamerlinck, konstabel, nog
voorzien worden van een woning tenzij ingestemd wordt met zijn verzoek een nieuwe hut te
mogen bouwen.
Inv.nr. 1240, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1625
*Brief van Francois Schillemans, 11.3.1625
Op 8 maart heeft een verschrikkelijk hoge vloed grote schade aan beide forten aangericht,
met vele bijzonderheden.
[In dit inventarisnummer diverse brieven over (het herstel van) de schade als gevolg van
overstromingen].
Inv.nr. 488, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1624-1625
5.1.1624 – Ontvangen een brief van commandant Bruxault te Lillo van 30.12 betreffende
enige zaken van Cornelis van Alphen, gevangen te Gent. Besloten op te zoeken welke brief
Van Alphen in september 1621 mag hebben geschreven.
9.1.1624 – Ontvangen een brief van commandant Severin Hoetmaker van 6.1 met daarbij
een brief van Willem Fyens, secretaris van Eeckeren. Hij bedient de secretarie voor de helft.
Nu is de andere functionaris overleden. Daarom verzoekt hij voor zes dagen vrijlating om
zich te vervoegen bij de Graaf van Hoogstraten. Hij biedt aan dat de drossaard van
Eeckeren zijn plaats zal innemen. De gevraagde toestemming wordt verleend.
Rekest van Joris Willemsz., die handhaving verzoekt in zijn functie van provoost zowel
over Liefkenshoek als te Lillo. Dit omdat hij heeft vernomen dat te Liefkenshoek een
gevangenhuis wordt gebouwd en dat daarvoor een provoost gevraagd wordt. Hij verzoekt
aldaar een substituut te mogen stellen met een salaris van 6 tot 8 gulden per maand, te
betalen door het land. Deze zaak aangehouden.
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16.1.1624 – Commies Schillemans stelt voor te Lillo op het eind van het Rysenhooft een
wip neer te zetten en het hoofd te voorzien van een houten vloer van planken, die vier
roeden lang zijn. Dit om bier en andere levensmiddelen voor de ingezetenen te kunnen
lossen omdat zij de haven niet in mogen komen.
19.1.1624 – De gevraagde goedkeuring voor het maken van de wip wordt verleend.
26.1.1624 – Jacob Dircxs, zoon van de overleden schoolmeester te Liefkenshoek, soldaat
onder kapitein Ferdinande Broucsaulx, ‘besocht synde met phrenesie’. Zijn gage wordt
gecontinueerd gedurende vier maanden opdat hij zal worden opgenomen in het simpelhuis
van Middelburg.
15.2.1624 – Ontvangen een brief van de Raad van State van 26.1 met daarin klachten van
burgemeesters en schepenen van Hulsterambacht over de gevangenneming door Severin
Hoetmaker van de pastoor van de polder van Namen, evenals klachten van de Officieren,
schepenen en ingezetenen van de dorpen Eekeren en Stabroeck namens Antoni, pastoor, en
Willem Tiberius, secretaris van Stabroeck, met Wybrecht Fyens, secretaris van Eekeren, die
zich beroepen op hun sauvegarde van de Staten-Generaal. Besloten de gedeputeerden in
Den Haag ter zake te informeren en wat hierover aan de Prins is geschreven op 22.12. Zij
zullen bij de Prins pogingen aanwenden opdat de zaak zal lopen zoals Gecommitteerde
Raden in deze wensen.
12.3.1624 – Gelezen een brief van Cornelis van Alphen, griffier van den Doel en nu
gevangen te Gent, d.d. 10.2 met verzoek om attestaties om zijn onschuld aan te tonen. De
secretaris zal nadere inlichtingen inwinnen en daarvan een concept vervaardigen om nader
te bespreken.
N.a.v. het rekest van Cornelis Bosschaert, minister te Lillo, wordt hem een ordonnantie
verleend van 50 pond wegens zijn augmentum over 1624.
Rekest van Jan Pauwelsz., schipper, wonende in den Doel, met verzoek vrij in en uit te
mogen varen om daarmee zijn brood te verdienen. Afgewezen.
6.4.1624 – Rekest van Balthasar Antoni, pastoor, en Willem Tiberius, secretaris van
Stabroeck en Wybrecht Fyens, secretaris van Eekeren, samen gevangen te Liefkenshoek,
om ontslag. Besloten commandant Hoetmaker te machtigen de beide secretarissen uit de
hechtenis te ontslaan onder belofte om terug te keren. Zij moeten vooraf de verteerde kosten
voldoen.
23.4.1624 – N.a.v. de voorstellen van commies Schillemans onder andere besloten op de
plaats van Oud-Lillo een redoute van aarde op te richten. Daarin kunnen 10 of 12 mannen
waken als voorwacht.
Rekest van Pierre Boudrij, soldaat onder kapitein Jaques Broucsaulx, om verlof om naar
Engeland te mogen gaan. Afgewezen.
9.5.1624 – Adriaen Hamerlinck, kanonnier te Lillo, klaagt dat hij nog steeds geen logement
heeft en dat Carel de Roeyer nog steeds in zijn logement verblijft, niettegenstaande hij een
andere woning werd toegewezen. Besloten commies Schillemans aan te schrijven dat hij
meteen de roeier de woning zal laten ontruimen om gebruikt te worden door Hamerlinck.
Indien de roeier weigert, zal Schillemans dwang uitoefenen.
20.5.1624 – Francois Moens is bij de pensionaris geweest en deelde mee voornemens te
zijn in den Doel te gaan wonen, met verzoek daaraan notitie te willen houden.
23.5.1624 – Naar aanleiding van de brief van commies Schillemans van 17.5 en het advies
van Hans Smits wordt machtiging verleend tot het leggen van een nieuwe loden goot tussen
de kerk en de ‘turfflogie’ te Lillo.
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30.5.1624 – Besloten een plakkaat uit te vaardigen tegen het stellen van weren en het leggen
van dammen in de verdronken landen nabij de forten op de Eendracht en Lillo op straffe
van verbeurte van de netten en boetes. De commandanten zijn aansprakelijk voor het
nakomen van het plakkaat.
Gecommitteerde Raad Campe overlegt een brief van Jan Menburch, secretaris te Kieldrecht
en den Doele, aangesteld door de hertogin van Aerschot, met verzoek om erkend te worden
als secretaris. Na beraadslaging wordt de zaak gelaten zoals deze is [met andere woorden:
de gevraagde erkenning wordt niet verleend].
Remonstrantie van commies Schillemans. Joris Doorhoff, konstabel te Liefkenshoek, heeft
zijn eigen huis verkocht en woont nu in een gemetselde hut, vroeger voor een konstabel
gebouwd. Daarin woonde tot dusverre de schoolmeester. Samen kunnen zij daarin niet
wonen. Daarom vraagt de schoolmeester om een woning in een deel van de grote houten
corps de garde onlangs aldaar getimmerd, die leeg staat en daarin een ‘plaetsken’ af te
schutten tot een woning en school. Degenen uit Gecommitteerde Raden die erheen gaan,
worden gemachtigd hierin een beslissing te nemen.
4.6.1624 – Aan Henrij Goddart, chirurgijn te Lillo, verlenging verleend van zijn traktement
van 30 pond per jaar gedurende twee jaar m.i.v. het aflopen van de laatste concessie. Uit te
betalen door ontvanger-generaal Teellinck.
24.6.1624 – Kapitein Severin Hoetmaker mede te delen dat hij mag ontslaan de twee
gevangen priesters uit het Hulsterambacht zodra Cornelis van Alphen, secretaris van den
Doele en gevangen te Gent, gearriveerd is.
5.7.1624 – Deze uitwisseling maakte onderdeel uit van een grotere, die te Sluis plaatsvond.
8.7.1624 – Rekest van de ingelanden en ingezetenen van den Doel die erop wijzen dat de
commandanten van Lillo en Liefkenshoek hun soldaten hebben verboden, vanwege het
dreigende gevaar, te gaan werken in den Doel. Zij verzoeken vrijstelling voor deze soldaten
of anders arbeiders uit Holland en Zeeland te mogen halen voor het binnenbrengen van de
oogst. Besloten de gevraagde toestemming voor de inzet van soldaten te verlenen mits deze
niet buiten de forten zullen overnachten en indien zij overdag gevangen worden genomen,
zullen worden gelost door de ingelanden.
6.9.1624 – Rekest van Lenaert Thonisz., woonachtig op het fort van Lillo, met verzoek om
een woning te mogen timmeren op het fort, aan het plein van de punt Zeeland, recht
tegenover de aldaar gebouwde huizen. Met bebouwing wordt niet ingestemd omdat het
betreffende erf dient als een loopplaats.
6.9.1624 – Ordonnantie verleend aan mr. Willem Pauwelsz., officier crimineel
[=scherprechter] voor een bedrag van 4 pond wegens het uitvoeren van een vonnis te
Liefkenshoek aan Pierre Cornet, die is gevonnist met het koord. Deze tevens opdracht
gegeven om naar Liefkenshoek te gaan en uit te voeren de last hem op te dragen door de
krijgsraad aldaar.
5.10.1624 – Reparaties aan het logement van luitenant Van den Broecke en het logement
van vaandrig Cromstryen.
Mr. Henry Godaert op te dragen een ‘schutsel’, te dicht bij de dam geplaatst, in lijn met de
schutting ernaast te stellen. Een nader besluit te nemen ten aanzien van de vrij te houden
gang van acht voeten breed, zulks voor de vrije passage aldaar naar het plein.
3.12.1624 – In plaats van de overleden Hendric Willemsz., kanonnier te Liefkenshoek,
worden toegelaten tot het afleggen van een proef Ammant Hellebuckx, schoenmaker,
wonende te Lillo, die een attestatie heeft van kapitein Charles de Boudry. Eveneens wordt
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toegelaten Cornelis Jansz. timmerman, die dit ambt zo’n drie jaar heeft waargenomen
gedurende de ziekte van Hendric Willemsz., en die voorzien is van een eigen huis.
9.12.1624 – Naar aanleiding van het afleggen van de proeven in aanwezigheid van de heer
Van Manmaker en gezien het advies van de meester-kanonniers te Vlissingen wordt
Cornelis Jansz. timmerman aangenomen als kanonnier. Voor een volgende vacature wordt
als aanbevolen beschouwd Jan Janssen Vlacke, glazenmaker, wonende in de Bogaertstraete
te Middelburg.
24.12.1624 – C. Boudrij, thans commandant te Lillo, zal eventueel binnenkomende
uitgewezen Gereformeerden uit Antwerpen alle medewerking verlenen.
27.12.1624 – Rekest van Joos Jansz., timmerman uit Goes, omdat hij een woning ? in den
Doel heeft gehuurd, te mogen gaan en terugkeren met zijn familie van Doel en terug.
Toegestaan.
4.1.1625 – Ontvangen een brief van Charles de Boudrij, thans liggende te Lillo, die wijst op
de vorst en de zwakheid van het garnizoen. Hij vraagt om meer manschappen. Hierop niets
besloten.
1.4.1625 – Gehoord het rapport van de heer Van Manmaker, die van de verpachting te Lillo
komt, wordt commies Schillemans gemachtigd tot het dichtmaken van de kelder in het huis
van de predikant, evenals de regenbak te Liefkenshoek. Ook mag hij maken aan het
logement van kapitein Ferd. Bruxault een afhang, identiek aan die van andere logementen
van kapiteins. De geweldiger te Lillo mag zijn logement vermaken zodat dat gevangenen
daarin kunnen worden opgesloten. Zijn opvolger is gehouden het aldus aangepaste pand
over te nemen tegen taxatieprijs.
9.4.1625 – Onder meer kapitein Severin Hoetmaker krijgt opdracht om zich terstond met
zijn compagnie naar het leger te Geertruidenberg te begeven in opdracht van de Prins van
Oranje. In verband met dit vertrek krijgt kapitein Van Damme opdracht zich met zijn
compagnie vanuit Zuid-Beveland naar Terneuzen te gaan. Van de rest van zijn compagnie
zal tweederde naar Liefkenshoek gaan en de rest naar Lillo.
25.4.1625 – Besloten de commandant te Lillo aan te schrijven dat hij niet zal gedogen dat
binnen het fort Lillo enige andere school wordt toegestaan dan die op commissie van
Gecommitteerde Raden en in het bijzonder zal verbieden de school, die Jacob de Hont,
soldaat te Lillo, en alle andere die zich daarmede inlaten.
Het verzoek van Herman Meeus de Jonge om een geschikt huis te mogen hebben, wordt
gesteld in handen van de heren die aldaar het eerst heengaan.
1.5.1625 – Cornelis van Alphen op zijn rekest geantwoord dat hij zich met zijn debiteuren
wonende op den Doel zal behelpen met behulp van een arrest als deze in Lillo en
Liefkenshoek komen of anders door de gewone weg van de justitie.
8.5.1625 – Klachten over de situatie te Lillo. Antwerpse schippers komen binnen het fort
drinken, zelfs met officieren. Van het schenken en drinken wordt majoor Lannoij verdacht.
De commandant Boudrij zal worden aangeschreven dat hij dient te letten op de orde in het
fort, in het bijzonder tegen de vijand. Hij zal daartoe ook de burgerij in de wapens roepen
om de wacht uit te oefenen. Tevens mag hij geen schippers of bootsgezellen uit Antwerpen
toelaten, maar die buiten het fort houden. Majoor Lannoij zal worden aangeschreven dat hij
met de Antwerpse of andere schippers niet mag drinken en zich niet in dronkenschap mag
verlopen omdat de heren anders maatregelen zullen nemen.
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Op het verzoek van Jacob Covijn gelast dat hij zich buiten Lillo dient te houden. Eveneens
afgewezen zijn verzoek om aldaar stukken te mogen lichten in de zaak tussen zijn vader
Franchois Covijn en vaandrig Cromstryen.
15.5.1625 – Gecommitteerde Raad Huyssen overlegt stukken over deze affaire.
29.5.1625 – Rekest van Henrico Goddart, kapitein van de burgerwacht op het fort Lillo.
Hem wordt toegestaan een boete van 12 groten te mogen opleggen voor degenen die hun
wachtdienst niet vervullen. Dit in verband met de onkosten van de wacht. De commandant
Boudrij aan te schrijven om dit te willen steunen.
1.7.1625 – Commies Schillemans onder meer gemachtigd om te doen verhogen de
kelderkeuken van minister Cornelius Busschaert, die vanwege de lage ligging telkens
volloopt. Voorts mag hij tegen de minste kosten achter het logement van kapitein
Ferdinande Brouxault een regenbak van 30 tonnen water laten maken.
3.7.1625 – Rekest van Willem Adriaensz., smid te Lillo, om aan zijn huis op het plein
aldaar een kleine afhang te mogen maken voor het leggen van zijn smeedkolen. In handen
van de heren die daarheen gaan om na inspectie een beslissing op te nemen.
3.8.1625 – Wegens de aanhoudende berichten dat de vijand het voornemen heeft een aanval
op het fort Lillo te ondernemen, besloot de Prins daarheen nog twee compagnieën te
zenden, te weten van kapitein Thierrij en Guillaume Potteij. Nu Gecommitteerde Raden
vernomen hebben dat deze aanval niet schijnt door te gaan, wordt besloten de Prins te
berichten dat het fort met drie compagnieën voldoende is bezet met het advies de twee
compagnieën naar elders te doen verplaatsen.
8.8.1625 – Rekest van Jacob Jansz. Volen die beweert een vordering van 18 pond te hebben
ten laste van Hans Wittebroodt, wonende te Liefkenshoek, ten behoeve van zijn kinderen. In
handen gesteld van de andere partij.
12.8.1625 – Besloten de compagnieën van Thierrij en Potteij uit Lillo te laten vertrekken
naar ’t Vlacke.
9.9.1625 – Afgewezen het verzoek van de commandant te Liefkenshoek, Severyn
Hoetmaker, voor een regenbak van 20 tonnen water in zijn logement.
18.9.1625 – Amand Hellebusch toegelaten als derde kanonnier te Liefkenshoek in plaats
van Antonio Gastel, die is overleden.
Rekest van Pieter Arnouts le Maire, wonende te Antwerpen, neef van Jan Baptista Arnouts,
inwoner in den Doel, die gevangen zit te Antwerpen, om de zaken van zijn neef gedurende
diens hechtenis in den Doel te mogen waarnemen. Hierin kan niet worden getreden.
19.9.1625 – Rekest van commandant Severin Hoetmaker te Liefkenshoek om aan zijn
logement een regenbak van 18 of 20 tonnen water te maken. Besloten hierover na te zien de
remonstrantie van commies Schillemans.
Rekest van Franchois de Wispeler, die octrooi verkreeg om een korenmolen te
Liefkenshoek of Lillo op te richten, om een nadere precisering te geven aan zijn ter zake
toegekende rechten. De gedeputeerden, die erheen gaan, zullen ter zake nadere informaties
inwinnen.
1.10.1625 – Overlegd het bestek van Guillaume Sersanders om te verbeteren de regenbak
die door hem enige jaren tevoren te Liefkenshoek was gemaakt. Besloten met Sersanders te
overleggen waarom hij die regenbak niet deugdelijk heeft opgeleverd.
16.10.1625 – Rekest van Pieter de Gomme, wonende te Liefkenshoek, die zich beklaagt
over de pachters van het gemaal wegens de verkoop van tarwe en meel in het fort. De
landlieden van den Doel worden belet hun granen vrijelijk aldaar naar de molen te brengen
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zonder biljet van de pachter, hoewel deze vrij zijn. Hij verzoekt handhaving van de rechten
ter zake. Besloten de voorwaarden van de verpachting te handhaven.
17.10.1625 – Verzoek van de kerkenraad van Lillo en Liefkenshoek om goedkeuring van
het beroep van Hendrick Hermanssen als schoolmeester te Liefkenshoek in plaats van
Andries Franck. Toegestaan en ordonnantie verleend voor de gage ad 25 pond per jaar
ingaande heden.
18.11.1625 – De Prins van Oranje heeft de beide forten bezocht.
20.11.1625 – Commandant Jaques Broucsault vermaand dat hij er geen goed aan heeft
gedaan om het kanon tot driemaal toe af te vuren ter gelegenheid van de aankomst van de
Prins van Oranje. Hij had moeten volstaan met eenmaal afvuren bij aankomst en eenmaal
bij vertrek zoals gebeurt in andere plaatsen.
23.11.1625 – Rekest van Francois Covijn, die mededeelt dat Samuel Lannoy, majoor te
Lillo, met Simon Cromstryen, vaandrig, en een genaamd Swarte Pier of Drilmeester, met
Claes van Sulen, alle drie dienende in de compagnie van kapitein Carel Boudrij, op 2 mei
1625 hem hevig hebben aangevallen door hem te slaan en te kwetsen alsmede zijn logement
hebben geplunderd en beroofd. Ook is hij uitgemaakt voor dief en schelm, het fort uitgezet,
enzovoorts. Hem wordt mandement verleend om deze personen voor Gecommitteerde
Raden te laten dagvaarden en de eis aan te horen die Covijn nader kan opstellen.
25.11.1625 – Tijdens zijn bezoek aan de forten heeft de Prins gewezen op de wenselijkheid
van diverse reparaties en werken. Ook heeft hij diverse maatregelen aanbevolen.
Melchior Soeter, tavenier te Lillo, verzoekt arrest op de gage van mr. Willem Pauwelsz.,
‘officier criminel’ [=scherprechter] ad 19 gulden wegens verteerde kosten. Afgewezen.
3.12.1625 – Cornelis Centsen en Daniel Gillisen, schuitlieden, wonende te Lillo, en Hans
Bogaert, schuitman te Middelburg, vragen door middel van een rekest een vergoeding
wegens het brengen van het schip, het jacht en de keuken van de Prins van Oranje van Lillo
over de Agger naar Bergen op Zoom. Hen 20 schellingen toegekend.
4.12.1625 – Jan Senij, burger te Middelburg, verzoekt te mogen gaan wonen in den Doel
om zijn goederen in het Land van Waas te beheren. Dit verzoek om goede redenen
afgewezen.
5.12.1625 – Ontvangen brief van Carel Boudrij, commandant te Lillo, van 4 december met
een brief van enige kooplieden te Antwerpen geadresseerd aan Jan Dorper gezegd Coorne,
die door een tambour van Oordamme is opgebracht. Besloten die brief aan Dorper ter hand
te stellen.
17.12.1625 – Rekest van de ingelanden van Calloo en Keetenisse om handhaving van hun
rechten zoals vastgelegd in het bedijkingsoctrooi van 25.11.1622 met name het vrije
vervoer van hun producten op en af de Schelde. Dit wordt thans belet door de commiezen.
Het blijkt dat het gaat om de visitatie door de officieren van de vloot van de goederen uit de
polders naar Antwerpen. Gelet op de doorgevoerde maatregelen tegen de handel door de
vijand wordt besloten de officieren aan te schrijven scherp toezicht te houden van alle
goederen, die uit de polders naar Antwerpen worden vervoerd. Gelet op het feit dat de
vijand levensmiddelen uit die polders betrekt zonder enige rechten te betalen, wordt
besloten de ingelanden van Calloo, Keetenisse en Doele op te roepen voor aanstaande
maandag voor een conferentie hierover. De commiezen in de vloot zullen alle goederen
exact noteren, die naar de vijand worden vervoerd om later een beslissing te kunnen nemen.
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Rekest van Pieter de Gomme, inwoner te Liefkenshoek, om te mogen afheinen en te
gebruiken een leeg erf bij de ingang van het fort omdat dit thans door veel vuiligheid wordt
belet. Voor advies naar de commandant en commies Schillemans.
Staten van Zeeland, inv. 1241, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1626
16.12.1626 – Opgave door commies Francois Schillemans van voorraden munitie e.d. te
Lillo en Liefkenshoek.
4.4.1626 – brief van J. de Chantraines dict Broucqsaut vanuit Lillo. Andries de Beuvry,
gewezen poortier en boomsluiter van het fort Lillo, is overleden. Pauwels Denys, sergeant
van zijn compagnie, verzoekt om deze vacature te mogen vervullen. Broucqsault kent hem
reeds 20 jaar. Hij is afkomstig uit Kortrijk dat hij vanwege zijn religie met vrouw en
kinderen heeft moeten verlaten. Zijn huisvrouw is overleden. Zij liet hem 7 of 8 kinderen
na. Als hij wordt aangesteld zal dit de armenzorg [de diaconie] ontlasten. Hij is geschikt
voor de functie.
Staten van Zeeland, inv. 1242, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1627
Begin 1627: opgave voorraden munitie e.d. te Lillo en Liefkenshoek door Francois
Schillemans.
Te Lillo vermeld: Antwerps Bolwerk, de Engelse Punt, het Bolwerk van de Breeveste, het
Bolwerk genaamd Zeeland en het Berghs Bolwerk.
Bolwerken te Liefkenshoek: Oranje, Middelburg, Vlissingen en Zeeland.
31.8.1627 – brief van C. van Alphen uit Lillo over de uitvoer van granen van Doel, de St.
Annapolder en Ketenisse naar Antwerpen.
7.10.1627 – brief van C. van Alphen uit Lillo; genoemd worden o.m. Jan Andries en Franck
van der Grift, procureurs te Doel.
21.10.1627 – brief van C. van Alphen uit Lillo over o.m. versterkingen in de buurt van Lillo
en over de uitvoer van granen.
Voor de periode 1.10-1627 tot 31.3.1628: het kohier van de verpachtingen van de middelen
van consumptie in de forten Lillo, Liefkenshoek en Blauwgaren. Onder meer vermeld:
Herman Meeus de jonghe als pachter van de impost op het aldaar gebrouwen bier voor 301
ponden. Borg is Heyndrick Hermans. Herman Meeus de jonghe is zelf borg voor de pachter
Jaques van der Tomben.
Zonder datum (vermoedelijk oktober 1627): een rekest van enkele ingezetenen van de
nieuw bedijkte polder van Lillo, Stabroek etc.. Er zijn daar 24 huisgezinnen van de
gereformeerde religie. Zij worden bespot en getreiterd door de Paap van Berendrecht en de
drost van de polder van Lillo. Verzoek om maatregelen.
Staten van Zeeland, inv.nr. 489, Resoluties Gecommitteerde Raden 1626-1627
2.1.1626 – Vacant is een kanonniersplaats te Lillo in casu de plaats van Jan Fredericx
gezegd Lymstange. Wordt toegelaten tot het doen van een proef … [niet ingevuld] (=
Lieven Pieterszn.) Turck van Lillo, en anderen.
7.1.1626 – Commies Schillemans gemachtigd om van Lillo naar Blaugaren een houten brug
te laten maken over het schor ten behoeve van het heen- en weergaan van de wachten.
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Commandant Severin Hoetmaker verlof gegeven naar Den Haag te gaan zodra in
Liefkenshoek is gearriveerd de kapitein Ferdinande Broucsaulx.
9.1.1626 – Verschenen zijn Daniel de la Beque, penningmeester van den Doel; Jacob
Verstrate, schepen aldaar, beide namens de ingelanden en inwoners van Doel, alsmede
Johan van Reijnegem als penningmeester van de polders van St. Anne en Keetenisse onder
Calloo en namens de ingelanden gemachtigd. Hen voorgehouden de redenen waarom zij
licenten moeten voldoen over de goederen uit de polders Doel, Calloo en Keetenisse.
Geheel licent moet worden betaald indien het uitvoer naar Brabant en Vlaanderen betreft,
half licent indien het betreft vervoer naar de Geunieerde landen. De afgevaardigden zeggen
niet gelast te zijn over deze zaak. Zij vragen en verkrijgen toestemming voor nader overleg
mits zij spoedig zullen reageren.
De ingelanden, meier en schepenen van den Doel klagen door middel van een rekest dat
Cornelis van Alphen, gewezen griffier van den Doel en thans licentmeester te Lillo, hen
onthoudt de landboeken, landbrieven en andere papieren en documenten alsmede het zegel
van de polder met verzoek deze terug te mogen ontvangen. Het rekest in handen gesteld van
Van Alphen voor een reactie.
1.2.1626 – Als kanonnier te Lillo aangesteld Lieven Pietersz. Turck.
3.2.1626 – Ontvangen een brief van Cornelis van Alphen, eertijds griffier in den Doel,
geschreven vanuit Lillo, waarin deze klaagt dat Daniel Le Bucq, substituut of
penningmeester van den Doel, hem belet in het ontvangen van de pachten van de schorren
nabij het Doelse gat. Hij vraagt om assistentie van de commandant. Brief te zenden aan de
raadsheer Tenys, thans in commissie naar Lillo om informaties in te winnen.
14.2.1626 – Verschenen Johan van Reynegom, penningmeester van de polders van St. Anne
en Keetenisse, die overlegt een antwoord van deze polders op het voorstel gedaan op
9.1.1626.
17.2.1626 – Deze stukken in handen van de pensionaris gesteld voor het uitbrengen van een
nader rapport in deze zaak.
Rekest van Isaac van Ortegem, wonende te Lillo, en aannemer van de onderhoudswerken te
Liefkenshoek, met verzoek deze werken op te willen nemen. De heren die naar de
verpachting gaan worden met commies De Putter gemachtigd hierin te beslissen.
3.3.1626 – Rekest van Jan Hevij om een akte om in den Doel te mogen gaan wonen.
Besloten die akte niet te verlenen.
5.3.1626 – Joris Willemsz., provoost te Lillo, verzoekt ‘vermeerderinge van den huysinghe
daerinne hij woont’. Hij zal geduld moeten hebben.
12.3.1626 – Cornelis Bosschaert, dienaar des Goddelijken Woords te Lillo en
Liefkenshoek, augmentum verleend.
26.3.1626 – Rekest van Pieter de Gomme, inwoner van het fort Liefkenshoek, om een leeg
erf te mogen afheinen op zijn kosten. Gezien het advies van commandant Severyn
Hoetmaker en commies Schillemans wordt dit verzoek toegestaan tot door de Raad anders
zal worden besloten.
31.3.1626 – Remonstrantie van commies Schillemans. Artikel 6. Lieven Pietersz. Turck
heeft aangenomen het jaarlijks onderhoud van het fort Lillo op 24.9.1624 voor een jaar voor
118 pond. Dit is evenwel nog steeds niet opgenomen. Voorshands besloten de helft van de
som uit te betalen. Art. 8. Het bouwen van een kerk te Liefkenshoek is dringend gewenst.
Omdat het jaar te ver verlopen is, wordt dit uitgesteld. Een bestek zal worden opgesteld om
dit werk in februari 1627 aan te besteden. Art. 10. Commandant Hoetmaecker verzoekt
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achter zijn logement een achterhuis te maken. De huidige stand van ’s lands financiën laat
dit niet toe.
Rekest van Pauwels Denysz., sergeant des armes onder kapitein Jaques Broucsaulx, om
verlenging van het eigendom van een huisje aan de ingang van het fort Lillo door hem
gekocht van Gillis de Wale. Toegestaan tot wederopzegging.
Rekest van Hans Vaen en zijn zoon Geraerd, schippers van den Doel op Antwerpen, die
sinds kort niet alleen in Lillo moeten afmeren maar nu ook in Liefkenshoek zich moeten
laten visiteren alvorens ze naar Doel mogen doorvaren. Besloten dat zij dit niet behoeven te
doen. Echter, de schippers van Calloo of Keetenisse mogen niet lossen of laden dan aan de
contrescherp van Liefkenshoek.
Rekest van de ingelanden, pachters en inwoners van de polder van den Doel om hun granen
en andere vruchten vrij te mogen invoeren zowel naar de ene als de andere zijde in ieder
geval op gelijke voet als die van Calloo en Keetenisse. Daarin kan niet worden getreden tot
de Staten van Zeeland hierin een besluit zullen hebben genomen.
4.4.1626 – Vanwege de dreiging van een aanval op Lillo 60 muskettiers erheen gezonden.
7.4.1626 – Adam Post, inwoner van de stad Middelburg, toegelaten als poortier en
boomsluiter te Lillo in plaats van Andries de Buvry, overleden, op dezelfde gages.
Rekest van Bartholomeus de Moor, wonende te Utrecht, om brieven van sauvegarde om in
den Doel te mogen gaan wonen. De Raad kan hierin niet treden.
7.5.1626 – Rekest van de ingelanden en inwoners van den Doel om hun granen op annotatie
te mogen vervoeren naar Antwerpen. Hierin kan niet worden getreden.
9.5.1626 – Besloten op het verzoek alsnog geen besluit te nemen omdat de Staten daarvan
kennis gaan nemen.
17.5.1626 – Besloten te schrijven aan de commandanten te Sluis, IJzendijke, Aardenburg,
Oostburg en omliggende schansen alsmede die van Biervliet, Mauritsfort, Axel, Neuzen en
Tholen evenals de magistraat te Goes dat zij hun soldaten verbieden om te komen in de
dijkage van den Doel, Calloo en Keetenisse op straffe van boeten. Aldaar mogen alleen
soldaten komen, die garnizoen houden te Lillo en Liefkenshoek.
9.6.1626 – Rekest van Elias Carelsz., schipper te Lillo, gehuwd geweest met een van de
dochters van mr. Henri Godaert, verzoekt de Gecommitteerden van het gerecht van Lillo te
machtigen om Godaert te gelasten een kopie te geven uit het testament van zijn overleden
huisvrouw, de moeder van de echtgenote van Elias Carelsz., om daarna te kunnen
procederen. Het verzoek wordt toegestaan.
18.6.1626 – Op verzoek van commandant Hoetmaker wordt commies Schillemans
gemachtigd de afhang achter zijn logement, die dienst doet als keuken, te vernieuwen en te
vermaken.
23.7.1626 – Rekest van Cornelis van den Broecke, brouwer te Middelburg, om ‘brieven
requisitoriael’ om het huis van Adriaen Matthysz. smidt te mogen ‘decreteren’ en verkopen
om daaraan 16 pond te verhalen als restant van een schepenenbrief. De verzoeker moet zich
wenden tot de gedelegeerde rechters van Lillo, die ook gemachtigd zijn tot executies.
11.8.1626 – Cornelis van den Broecke klaagt dat de gedelegeerde rechters te Lillo niet
uitvoeren het vonnis gewezen in zijn voordeel. De rechters aan te schrijven dat zij dit
zonder uitstel hebben uit te voeren omdat anders maatregelen zullen worden genomen.
18.8.1626 – Rekest van Cornelis Adriaensz., wonende in de ‘nieuwen polder’, met verzoek
om te mogen beweiden met zijn schapen de schorren liggende aan de Brabantse kant onder
de redoute van Lillo in plaats van de schorren bij de nieuwe Doel nu weggehaald ten
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behoeve van het fort van Liefkenshoek. Voor advies naar commandant Broucsaulx en
commies Schillemans.
20.8.1626 – Het antwoord van gedelegeerde rechters wordt gesteld in handen van Cornelis
van den Broecke om te reageren.
28.8.1626 – Gezien het antwoord van Cornelis van den Broecke zal men hem verzoeken
zijn vorige vonnis opnieuw uit te voeren. De gedelegeerde rechters te Lillo worden gelast
daarop recht te doen en het vonnis uit te voeren.
9.10.1626 – Besloten tot de volgende verplaatsingen. De compagnie van kapitein
Ferdinande Broucsaulx uit Liefkenshoek naar IJzendijke en de compagnie van kapitein Van
den Eynde van IJzendijke naar Lillo. Die van kapitein Gershove uit Axel naar Liefkenshoek
en kapitein Buvry uit Lillo naar Axel.
De commandanten Jacob de Broucsaulx en Severyn Hoetmaker aan te schrijven in vrede
met elkaar om te gaan zonder iets af te dingen op ieders gezag enz. Ook mogen zij niet
toelaten dat enige ‘weyden ofte schuttinghen’ zullen worden geplaatst in de verdronken
landen hetgeen tot nadeel van de forten is.
15.10.1626 – Cornelis Boschaert, predikant te Lillo, ordonnantie verleend op de ontvangergeneraal voor £ 6-9-6 wegens verschoten penningen gedurende drie jaar wegens veergelden
enz. van Lillo naar Liefkenshoek om aldaar de godsdienst te ‘exerceren’.
Rekest van Cornelis van Alphen met verzoek om tot onderhoud van zijn familie ‘nu geheel
desolaet mits zyn gevangenisse’ uit Doel, St. Annapolder en Keetenisse te mogen voeren
naar Antwerpen 6000 of 8000 zakken graan tegen betaling van 3 stuivers per zak haver en
gerst, 5 stuivers van elke zak tarwe en zaad onder voorwaarde dat uit deze polders naar
Antwerpen geen koren mag worden vervoerd totdat de verzoeker dit aantal heeft afgevoerd.
De Raad vindt zich niet gerechtigd hierin te treden.
Henri Goddart, chirurgijn te Lillo, krijgt verlenging van zijn traktement van 30 pond
gedurende twee jaar.
13.11.1626 – N.a.v. het rekest van commies Franchois Schillemans ingestemd met het
maken van een afhang achter het logement van kapitein Ferdinande Broucsaulx te
Liefkenshoek voor 2000 gulden.
17.11.1626 – Josina Marinusdr., weduwe van pensionaris Houck, vraagt toestemming om in
de polder van den Doel te mogen wonen. Zij heeft reeds toestemming verkregen van de
Infante te Brussel om haar goederen aan de andere zijde te mogen ‘conserveren’ waarvoor
zij al enig land in de polder heeft verkregen. Vanwege de consequenties afgewezen.
25.11.1626 – Rekest van Lenaert Anthonisz., timmerman te Lillo, om betaling van £ 37:17
wegens leverantie van materialen t.b.v. de forten Lillo en Liefkenshoek. In handen gesteld
van commies Schillemans om een reactie te geven.
26.11.1626 – Rekest van Adriaen metten eye, winkelier en inwoner van Lillo, met verzoek
om arrest op de gage van Bartholomeus Hoetmaker, luitenant van commandant Broucsaulx,
voor een bedrag van 28 gulden 16 stuivers wegens geleverde goederen. De luitenant
opgedragen te betalen of binnen acht dagen de redenen op te geven van zijn weigering.
27.11.1626 – Commies Schillemans onder andere gemachtigd om het uurwerk boven de
kerkzolder te Lillo, dat door ouderdom is verroest en daardoor ‘onbequaem’ door
deskundigen te laten onderzoeken of het te repareren is en in bevestigend geval een
begroting op te laten maken.
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7.12.1626 – N.a.v. het rekest van Josina Hoeckx, weduwe van pensionaris Hoecx, om
toestemming om voor twee of drie jaar in den Doel te mogen wonen en ‘neutraliteyt te
genijeten’ wordt afwijzend beschikt vanwege de consequenties.
23.12.1626 – Rekesten van Frans Jansen Ryckers te Vlissingen, van Jan Bernouille
dienende onder de compagnie van Jacques Broucsaulx te Lillo, van Willem Claessen van
Halten, van Jacob Fourij, die allen verzoeken om konstabel te Lillo te mogen zijn in plaats
van de overleden Franchois Stock. Toegestaan proeven te mogen afleggen voor de
kanonniers te Vlissingen.
23.12.1626 – N.a.v. de brief van commies Schillemans van 21.12 over het uurwerk te Lillo
besloten dat de meester-horlogemaker het te Middelburg gebrachte uurwerk zal lossen uit
de schuit van Hans van Lilloo en dit zal repareren. Dit kost ongeveer 14 pond.
26.12.1626 – Jacob Sory, adelborst in de compagnie van kapitein Jacques Broucsaulx,
aangesteld als konstabel te Lillo in plaats van de overleden Franchois Stock.
16.2.1627 – Rekest van Cornelis van Gelre en Daniel de le Bocq, gecommitteerden van de
polder van den Doel, over de uitvoer van granen. Enz. Ook gelezen de brief van de
licentmeester Cornelis van Alphen van 11 februari betreffende het vervoer van de meede
van den Doel. Deze zaak aangehouden.
Naar aanleiding van de voorstellen van commies Schillemans onder andere besloten dat
Jacob van den Bossche en Samuel Slinders het ingeleverde bestek voor de bouw van een
kerk te Liefkenshoek zullen nazien en erheen zullen gaan. Zij zullen in het bijzonder nagaan
of de grond voor de bouw geschikt is. Tevens zullen zij een nieuw bestek opmaken alsmede
een begroting.
26.2.1627 – Besloten dat zij het bestek in twee varianten zullen vervaardigen: met leien of
met pannen, met vermelding van het [prijs]verschil.
2.3.1627 – Rekest van Adriaen Janssen, schipper van Liefkenshoek, met verzoek om arrest
op de gage van Joris Dochoff, kanonnier, voor £ 8:6:8 wegens geleverde eetwaren.
Betrokkene opdracht gegeven tot betaling of binnen acht dagen te redenen van zijn
weigering op te geven.
6.3.1627 – Ordonnantie van betaling verleend aan Willem Adriaensen, smid te Middelburg,
voor 14 pond wegens de reparatie van het uurwerk van Lillo.
12.3.1627 – Gezien de bestekken besloten de bouw van de kerk te Liefkenshoek voor dit
jaar nog uit te stellen, doch als die gebouwd zal worden zal dit met leien geschieden.
1.4.1627 – Rekest van Adam Jansz. Post, poortier te Lillo, om zijn woning te voorzien van
een regenbak. Dit toegestaan. De regenbak zal zes tonnen groot zijn.
6.5.1627 – Rekest van Hans Carels om evenals de zes roeiers, wonende te Lillo, ook roeier
te mogen zijn en te mogen wonen in Liefkenshoek. Afgewezen, en tevens besloten dat twee
van de zes roeiers te Lillo zullen moeten wonen in Liefkenshoek. Die aan te wijzen door
middel van loting of onderlinge overeenkomst.
Rekest van Adriaen Jansz., schipper te Lillo, om arrest op de gages van Pieter van Thuyl,
chirurgijn onder Severyn Hoetmaker, voor £ 6:13:4 wegens geleverde winkelwaren.
Betrokkene gelast te betalen.
Aan mr. Cornelis Boschaert, predikant te Lillo, zijn ordinaris augmentum toegekend, uit te
betalen door de ontvanger-generaal Teellinck.
20.5.1627 – Rekest van de toegelaten roeiers voor het veer over de Schelde tussen Lillo en
Liefkenshoek om de twee, die zich te Liefkenshoek moeten vestigen, een hoek en erf toe te
wijzen, liggende tegenover de wal aan de poort van het fort van de straat aflopend naar de

102

corps de garde en opwaarts naar het hofje van de majoor, om daarop een huisje te mogen
timmeren. Voor advies naar commandant Severyn Hoetmaker.
27.5.1627 – Rekest van Samuel de Lannoy, majoor te Lillo, met verzoek om een van zijn
zonen, oud ongeveer 15 jaar, te mogen stellen op een kapiteinsrol. Besloten dat hij geduld
zal moeten hebben.
Rekest van Adriaen Claessen alias Hertoch, kagenaar van Schiedam, die zich beklaagt dat
hij geen recht kan verkrijgen tegen Adriaen en Cornelis Janssen, gebroeders wonende te
Lillo en Liefkenshoek. Besloten de commandant aldaar aan te schrijven en te verzoeken om
opgave van de namen van de geëligeerde rechters over de twee forten, die nog in leven zijn
alsmede een voordracht van zeven of acht personen om daaruit nieuwe rechters te
benoemen.
1.6.1627 – Besloten ook te schrijven aan commandant Remeeus van den Eynde en de
predikant Bosschart over hetzelfde.
De commies De Putter gemachtigd tot het maken van het haventje van Lillo en onder andere
ook tot het maken van een secreet tussen de Engelse en Antwerpse punt zodanig dat de
vuiligheid in het water zal vallen.
14.6.1627 – De weduwe van commies Schillemans wordt het gebruik toegestaan van een
kamer in het gemene landshuis te Lillo tot 1 oktober 1627.
Mr. David Somer, schepen van de stad Veere, benoemd tot commies over de munitie van
oorlog, levensmiddelen, enz. in de forten Lillo en Liefkenshoek in plaats van Schillemans
op de reeds gemaakte of nog te maken instructie.
22.6.1627 – Rekest van Hendrick Hermanssen, scholaster te Liefkenshoek, met verzoek om
een huis van het land als school te mogen gebruiken, thans in gebruik bij enige inwoners die
niet in ’s landsdienst zijn. Gec. Raden kunnen hierin niet treden.
23.6.1627 – N.a.v. de brief van licentmeester Van Alphen te Lillo besloten dat wanneer de
ingelanden van de polders van Namen, Ossenisse en Hontenisse hun 6000 zakken granen
zullen vervoerd hebben naar het land van de vijand, hij geen verdere uitvoer zal mogen
toestaan.
12.7.1627 – Samuel Slinders, aannemer van het sluisje te Lillo, een akte verstrekt om in
persoon daarheen te reizen en alsnog te verbeteren de fouten die Joos Linthoudt [uit het
besluit van 21.9.1627 blijkt dat deze stadstimmerman van Middelburg is] heeft opgemerkt
in de materialen van dat sluisje. Alleen hij is verantwoordelijk en niet degene aan wie hij het
werk heeft overgelaten. De commandant, de commies en de majoor zullen hiervan op de
hoogte worden gesteld.
15.7.1627 – Aan commies Somer een akte te verstrekken op grond waarvan hij van de
weduwe en erfgenamen van commies Schillemans de voorraden munitie en andere
landsmaterialen zal overnemen alsmede het huis te ontruimen behoudens de kamer, die de
weduwe tot Bamis mag gebruiken conform het eerdere besluit.
Pieter Servaes gekozen tot constabel in het eiland Tholen i.p.v. Jochum Joris.
27.7.1627 – N.a.v. het rekest betreffende de bouw van de kerk te Liefkenshoek wordt
vastgesteld dat daarmee nog niet is begonnen vanwege de duurte van de materialen. Om
diezelfde reden wordt de bouw uitgesteld tot het volgend jaar.
30.7.1627 – De scherprechter mr. Willem Pauwels opdracht gegeven naar Liefkenshoek te
gaan om aldaar ‘de stroppade te geven aen seecker moetwillige soldaten’. Omdat het koord
waarmee men de executie uitvoert geheel verrot is zal de equipagemeester Govert Davidsen
voor een nieuw touw zorgen.
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5.8.1627 – De meubels van de commies Schillemans zullen vanuit Lillo worden
overgebracht naar de sequestor te Middelburg om daaraan de schuld te kunnen verhalen.
10.8.1627 – Geschil tussen de commandanten van Liefkenshoek en Lillo wegens het
aandeel van de eerste in buitgoederen.
29.8.1627 – Een vijandelijke aanval is in gang vanuit Zandvliet richting Krabbendijke. De
vijand trekt, mede vanwege de tijdig aanwezige vloot, echter terug naar Brabant.
30.9.1627 – Rekest van Cornelis Jansen, timmerman te Liefkenshoek, met verzoek dat hij
de kelder onder een soldatenlogement van de gemene zaak, die ’s zomers altijd vol slik staat
met een hevige stank en ’s winters vol water is, geschikt te mogen maken voor eigen
gebruik om daarin ’s winters bier op te slaan. Hij is bereid te kelder weer af te staan aan het
land mits hij de helft van de gemaakte onkosten ontvangt. Dit verzoek toegestaan, echter
met dien verstande dat hij geen teruggave van gemaakte onkosten mag eisen.
1.10.1627 – De gedeputeerden naar de verpachting hebben onder andere de luitenant
Bartholomeus Alveres een huis van de gemene zaak toegewezen.
5.10.1627 – Rekest van Michiel Gillissen, timmerman te Goes, met verzoek ordinaris ’s
landstimmerman te mogen zijn te Lillo. De adressant mag zich wenden tot de commies
Somer, die hem of andere timmerlieden die hij daartoe bekwaam acht, mag gebruiken in
dienst van het land.
Te schrijven aan de licentmeester Van Alphen te Lillo en de vaandrig Marinus Zuytlant te
Liefkenshoek met verzoek om nadere inlichtingen betreffende het proces dat aldaar is
geweest tussen de ‘dollen hertoch’, thans gevangen te Middelburg, en een schipper genaamd
‘myn keerken’.
19.10.1627 – Lenaert Theunissen, timmerman te Lillo, ordonnantie verleend voor 9 pond
wegens het maken en leveren van het hout voor een galg, die aan de zuidzijde van het Gat
nabij Lillo is geplaatst.
Job Michielsz., timmerman te Zierikzee, krijgt de tweede termijn voor de bouw van drie
dubbele hutten met een gevangenhuis te Lillo.
19.11.1627 – Adriaen metten Eye, wonende te Lillo, arrest toegestaan op de gage van de
luitenant van commandant Broucsaulcx, Bartholomeus Alvares, wegens geleverde
winkelwaren voor 28 gulden 16 stuivers.
10.12.1627 – Cornelis Jacobsz., ‘Plouchmeester’ te Lillo, een ordonnantie van betaling
verstrekt van 4 pond wegens een reis door hem gedaan met zijn tweeën in oktober om
vletters te halen op last van de commies De Putter [uit Tholen]. Ook andere bedragen
toegekend voor daarmee in verband staande werken.
14.12.1627 – Rekest van Geertruyt Vyncke, huisvrouw van Jan Willemsz., met verzoek om
arrest op de gage van Adriaen Hamerlinck, gewezen constabel te Lillo, voor een bedrag van
24 pond. De betrokkene gelast tot betaling.
23.12.1627 – Rekesten van Lenaert Theunissen, timmerman; Willem Adriaensen, smid;
Cornelis Janssen, timmerman, allen wonende te Lillo, met verzoek om betaling wegens
werken en leveranties ten tijde van de commies Schillemans. Deze rekesten te laten rusten
en de Rekenkamer aan te manen de laatste rekening van Schillemans te controleren.
De commies Somer gemachtigd een nieuw munitiehuis in Lillo te laten bouwen.
24.12.1627 – Rekest van Lenaert Thonissen om betaling voor de door hem gebouwde
logementen te Lillo ‘in den blyenhoeck’. Met inachtneming van een aantal wijzigingen in
zijn rekening toegestaan.
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28.12.1627 – Rekest van Cornelis Jansen van Stryen alias Hommelen met verzoek Cornelis
van Gelder, dijkgraaf van den Doel, op te dragen hem te betalen. Afgewezen.
Inv.nr. 490, Resoluties Gecommitteerde Raden 1628-1629
18.1.1628 – Rekest van Abraham Kindt, sequestor in de verlaten boedel van Hans
Verwilde, in leven paspoortschrijver te Lillo, om majoor Lannoij opdracht te geven de
onder hem berustende gelden ten behoeve van deze boedel af te dragen. Toegestaan.
21.1.1628 – Besloten de meesters van het Simpelhuis te Middelburg een akte te verstrekken
dat aan hen zal worden betaald de gage van Jacob Dirxsen, zoon van de overleden
schoolmeester te Lillo, vanaf de datum dat hij voor de tweede maal in het dolhuis is
gekomen.
26.1.1628 – Naar aanleiding van het antwoord van commandant Broucxsaux te Lillo wordt
Jan Bournouillie aangenomen als kanonnier en kwartiermeester op de redoute van Carreij.
3.2.1628 – Job Michielsen te Zierikzee krijgt de derde en laatste termijn als aannemer van
de bouw van drie dubbele hutten en een gevangenhuis te Lillo indien blijkt dat het werk
behoorlijk is opgenomen.
Lenaert Thonisz., timmerman te Lillo, een ordonnantie ven betaling verleend voor £ 57:5:6
als laatste termijn van de aanneemsom voor de bouw van vier dubbele hutten in de Bree
veste te Lillo.
7.2.1628 – Gezien het antwoord van Adriaen Hamerlijnck, konstabel te Lillo, op het rekest
van Geertruijdt Vinck, wordt haar arrest verleend op de gage van deze Hamerlijnck voor
een bedrag van 24 pond met de rente.
18.2.1628 – Het rekest van Jacob Souvrij, Jacob Laureijsz., Hans Boterdrager, Lieven
Male, Jacob van Esse en Michiel Janssen, bierdragers te Lillo, om betaling wegens verdiend
loon tijdens het leven van de commies Schillemans, voor advies naar commies Somer.
3.3.1628 – Michiel Gillissen, timmerman te Lillo, gemachtigd om enige werken op te
nemen, gemaakt door Slinders op de redouten Carreij, Haultaing [dit zijn namen van
officieren] en Blauwgaren, samen met de commies Somer.
20.3.1628 – Gezien de uitslag van diens proef, afgelegd te Vlissingen, wordt Maerten
Houdijck toegelaten als kanonnier op de redoute van Blauwgaren.
21.3.1628 – De sergeant Martin Houdijck wordt toegelaten als kwartiermeester en
kanonnier op Blauwgaren ingaande 15 december l.l.
29.3.1628 – N.a.v. de remonstrantie van commies Somer onder meer het volgende besloten.
De bouw van een kerk te Liefkenshoek uitgesteld vanwege de prijzen van het hout en
andere ongelegenheden. Cathalina Janssen Cock, vroedvrouw te Lillo, wordt wegens haar
diensten aan de vrouwen van de arme soldaten £ 6:13:4 toegekend. De commies zal nadere
inlichtingen verstrekken m.b.t. Adam Post, poortier te Lillo, om deze daarna te ontbieden en
nader met hem te handelen in het belang van het Land.
22.5.1628 – Pieter Lievensz., wonende te Lillo, toegelaten als kanonnier aldaar in plaats van
Adriaen Hamerlinck.
20.6.1628 – Lenaert Antheunissen, timmerman te Lillo, ordonnantie van betaling verstrekt
ad 75 pond wegens de helft van de aannemingssom van het opmaken van het hoofd aan het
contrescherp te Lillo.
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4.7.1628 – Geen Foppen, schipper woonachtig in den Doel, toegestaan om gedurende zes
maanden de vruchten en gewas van de polder van St. Anne en Keetenisse te mogen
vervoeren naar Holland en Zeeland.
21.7.1628 – Rekest van Heindrick Hermanssen, scholaster te Liefkenshoek, om te mogen
gebruiken een landshuis als school. Voor advies naar de commandant en commies Somer.
25.7.1628 – Remonstrantie van commies Somer met diverse voorstellen waaronder het
maken van een gemetseld secreet in het gevangenhuis te Lillo omdat de gevangenen thans
naar buiten moeten hetgeen grote stank en infectie veroorzaakt. Dit verzoek wordt
toegestaan.
17.8.1628 – Gehoord het rapport over het slechte gedrag van Adam Janssen Post, poortier
en verzorger van de munitie, turf en kaarsen ten behoeve van de wacht te Lillo, besloten
hem te ontslaan en daarvan bericht te geven aan de commandant en commies te Lillo.
22.8.1628 – In plaats van Post wordt aangesteld Anthoni Janssen Barauw. Dit gezien de
aanbevelingsbrieven van de commandant, commies, predikant en anderen.
Besloten te informeren bij commies Somer naar het gedrag van Post, in het bijzonder of hij
goederen van het Land heeft verkocht om daarmee zijn persoonlijke schulden te betalen.
1.9.1628 – Het rekest van Janneken Mestdach met verzoek om toestemming voor haar zoon
Michiel van Borsselaer om in den Doel te mogen wonen, wordt afgewezen.
3.10.1628 – Rekest van Michiel Gillissen, timmerman te Lillo, met verzoek om alle
reparaties aldaar te mogen uitvoeren. Afgewezen.
Rekest van Hendrick Goddaert, chirurgijn te Lillo, om te laten staan de afhang aan zijn huis
te Liefkenshoek. Dit wordt toegestaan met dien verstande dat op de aanstaande verpachting
aldaar de commissarissen daar komende de zaak in ogenschouw zullen nemen om een nader
besluit te nemen.
12.10.1628 – Aan Adam Post, gewezen poortier en boomsluiter te Lillo, zal nog zijn
kwartaal gage worden uitbetaald.
7.11.1628 – De Prins stemt in met de afbraak van het fort Haultaing.
16.11.1628 – Klacht van Cornelis van den Broucke, brouwer, over het feit dat hij geen
uitvoering kan verkrijgen van een vonnis van gedelegeerde rechters te Lillo ten laste van
Adriaen Matteeusen, smid aldaar. Gezien de inhoud van de overlegde stukken wordt de
verzoeker medegedeeld dat Gecommitteerde Raden hier verder niet in kunnen treden zoals
hem reeds eerder is medegedeeld.
18.11.1628 – Rekest van Cornelis Janssen, timmerman te Liefkenshoek, om betaling van
£ 108:6 wegens gedane werken. Commies Tobias Coorne zal in overleg met enkele
timmerlieden te Middelburg nagaan of de overlegde rekeningen in orde zijn (30.11.1628 –
tot betaling besloten met een korting van £ 6:9:3).
Uit de remonstrantie blijkt dat gisteren werd aanbesteed de afbraak van het fort Haultain
door commandant Broucxsals ten overstaan van kapitein Remeeus van den Ende en majoor
Michiel Meijers. De vrijkomende materialen moeten naar Lillo worden overgebracht.
Aannemers werden Isaack van Ortegem en Cornelis Jan Pieterssen voor 387 gulden. Deze
aanbesteding wordt goedgekeurd.
23.11.1628 – Besloten de brief van de Raad van State van 17.11.1628 waarbij verzocht
wordt om Samuel Lannoij te laten aanblijven als majoor te Lillo onbeantwoord te laten.
5.12.1628 – Het verzoek van de ingelanden en inwoners van de polders van den Doel, St.
Anna en Keetenisse om in plaats van de soldaten van Lillo en Liefkenshoek neutrale
arbeiders of personen onder contributie zittende, te mogen gebruiken, wordt afgewezen.
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20.12.1628 – Goedgekeurd de aanbesteding door kapitein Remeeus van den Ende wegens
afwezigheid van de commandant om de duikeldam van Lillo over het schor naar Oud-Lillo
met metselstenen te bestraten voor 1 schelling per roede. De steen is afkomstig van OudLillo. Tevens wordt commies Somer gemachtigd om in het plein binnen Oud-Lillo een
kruisweg aan te leggen.
12.1.1629 – N.a.v. de aanbeveling van commandant Jacques Broucxsaulx wordt Jacob
Matthijssen, inwoner van den Doel, toegestaan om met zijn schuit van zeven of acht ton
gedurende drie maanden te mogen vervoeren van de contrescherp te Liefkenshoek naar den
Doel alle bieren en andere waren die door de toegelaten schippers uit Antwerpen aldaar
worden gelost.
18.1.1629 – De pest neemt zeer toe in het fort Frederik Hendrik. Commies Coorne
gemachtigd om oud linnen in te kopen voor een bedrag van £ 8:6:8 om dit toe te zenden aan
de commies Somer om dit in het fort te gebruiken.
12.2.1629 – Nicolaes Verlet overlegt zijn commissie en instructie als majoor en commies
van de vivres en munitie in het fort Frederik Hendrik bij Lillo op een traktement van 25
gulden per maand. Aan de Staten zal worden voorgesteld dit fort onder hun hoede te nemen.
23.2.1629 – Besloten aan sergeant-majoor Carreij te schrijven om de kaart van de
verdronken landen nabij Lillo c.a. toe te zenden.
2.3.1629 – Daniel du Mont, tamboer van de compagnie van kapitein Adelaer verzoekt
kanonnier te mogen zijn op het fort Frederik Hendrik in plaats van Jeronimus Bournoillie.
Hij mag een proef afleggen voor de kanonniers te Vlissingen in aanwezigheid van de viceadmiraal.
5.3.1629 – Gezien de uitslag wordt hij als zodanig aangesteld.
16.3.1629 – Rekest van Lieven Pieterssen Turck met het aanbod om aan het Land te
verkopen het door hem gebouwde huis te Oud-Lillo om daarin enige officieren onder te
brengen. In handen gesteld van de commissarissen die erheen gaan in verband met de
verpachting om dit huis nader te bezien en de eigenaar te spreken over de prijs.
29.3.1629 – Christoffel Annaert, landman in Ellewoutsdijk, verzoekt te mogen gaan wonen
in den Doel in het belang van zijn goederen in Vlaanderen en dat gedurende een bepaalde
tijd. Afgewezen.
Isaack Jacobssen, schipper in den Doel, verzocht om vanaf deze polder heen en weer te
mogen varen naar de provincies. Omdat er een bepaald kwantum schippers in den Doel is
en er geen plaats vacant is, wordt dit verzoek afgewezen.
3.4.1629 – Het verzoek van Anthonij Janssen Barouw, poortsluiter te Lillo, om verhoging
van zijn traktement wordt afgewezen.
10.4.1629 – Jacob Mattheeussen, schipper in den Doel, toegestaan gedurende twee
maanden te mogen vervoeren van de contrescherp van Liefkenshoek naar het dorp van den
Doel alle Antwerpse bieren en andere waren om aldaar te consumeren.
25.4.1629 – Naar aanleiding van de remonstrantie van commies Somer o.a. besloten een
‘borneput’ en regenbak op Oud-Lillo te laten maken voor het geval er brand uitbreekt. De
commies gemachtigd een bestek te laten maken van het bouwen van een houten schuur te
Lillo voor de berging van ’s lands levensmiddelen zoals meel, kaas en brood. Dit omdat [de
zolder van] de kerk het gewicht niet kan dragen. Ook uit te zien naar een nieuw onderkomen
voor kapitein Van den Ende omdat het huidige logement te oud is. Commies Somer tevens
gemachtigd om tot een accoord te komen met Lieven Pieterssen ten aanzien van de aankoop
van diens huis te Oud-Lillo waarvoor deze 600 gulden vraagt. De roeiers van de commiezen
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te water zijn ondergebracht in een van ’s landshutten in de straat van de Markt naar ‘de
catte’. Deze is thans in gebruik bij konstabel Pieter Lievensen. De commandant moet hierin
een oplossing zoeken.
Michiel Gillissen, timmerman te Lillo, verzoekt met uitsluiting van anderen materialen te
mogen leveren die nodig zijn in het fort. Dit wordt afgewezen met aantekening dat de
commies Somer hem reparatiewerk mag opdragen en bij hem materialen mag kopen.
Rekest van Barbel Geeraerts, wonende te Lillo, om restitutie van gelden in verband met de
bouw van een schuur om officieren in onder te brengen. Voor advies naar commies Somer
om op te geven hoeveel de schuur waard is. De grond eronder behoort aan het Land.
30.4.1629 – Rekest van Hans Carels, roeier te Liefkenshoek, met klachten over twee
soldaten die van zijn schuitje gebruik hebben gemaakt.
18.5.1629 – Commies Somer gelast aan Barbel Geeraerts te Lillo 2 pond te betalen.
Ingestemd met de aankoop door commies Somer van het huis van Lieven Pietersz. te OudLillo voor 550 gulden.
23.5.1629 – Mr. Cornelis Bosschaert, predikant te Lillo, verzoekt commies Somer te
machtigen om een kerk te Liefkenshoek te laten bouwen. Voor dit jaar nog uitgesteld.
7.6.1629 – Sara van Rouckhuijsen, weduwe van Jan Bornoillie, ordonnantie verleend van
drie pond wegens de vorderingen van haar man als konstabel op het fort Frederik Hendrik.
23.6.1629 – Besloten het huis van het Land te Lillo waarin thans kapitein Dorp woont zal
worden verkocht door commies Somer en dat een bestek voor een nieuw huis zal worden
gemaakt, te bouwen op het plein van het bolwerk staande aan de rechterzijde van de ingang
van het fort. De bouw van een magazijn aldaar wordt uitgesteld.
29.6.1629 – Gezien het paspoort afgegeven door de Raad van State aan een paap te Calloo
waarbij hem wordt toegestaan ook op den Doel de Roomse religie uit te mogen oefenen,
hetgeen voorheen nooit werd toegestaan, besloten commandant Severijn Hoemaecker aan te
schrijven dit niet meer toe te staan en voorts te schrijven aan de gedeputeerden bij de
Staten-Generaal opdat dit ook vanuit Den Haag zal worden geschreven aan Hoemaecker.
Met verzoek ervoor te zorgen dat de sauvegarde zal worden ingetrokken omdat voorheen in
den Doel geen uitoefening is geweest van de Roomse religie.
10.7.1629 – Rekest van Antheunis Janssen Baron, poortier te Lillo, om verhoging van zijn
gage. Afgewezen.
Rekest van Catharina Janssen Cocq, vroedvrouw te Lillo, met verzoek om een traktement.
Haar zal gevraagd op te geven wanneer zij de in het rekest genoemde 40 gulden heeft
genoten.
28.8.1629 – Haar toegekend £ 3:6:8 wegens buitengewone diensten.
2.10.1629 – Rekest van Wissel Claessen, kwartiermeester en kanonnier op Oud-Lillo, om
een aanstelling als commandant over de kanonniers, batterijen, geschut en kruit. Afgewezen.
11.10.1629 – Sijmon Vaen, inwoner in den Doel, toegestaan gedurende zes maanden het
veer van goederen uit Antwerpen, met uitsluiting van anderen. Ten overstaan van de
admiraliteit moet hij een eed afleggen en een borg stellen.
21.10.1629 – Gelezen een brief van Nicolaus Janssenius, religieus en gezant van Holstein,
geschreven uit Antwerpen op 18 oktober waarin hij zich beklaagt over commandant
Broucxsaulx met name dat hij is geslagen en hem 600 gulden afhandig is gemaakt waarvoor
borgen zijn Lowijs de Brae en Clarisse, facteurs te Lillo. De borgen zal worden
medegedeeld dat zij het geld niet aan de commandant dienen uit te betalen en dat zij
Janssenius op de hoogte kunnen stellen dat hem de weg in rechten is geopend hetzij door
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middel van een procureur hetzij persoonlijk waartoe hij een paspoort kan ontvangen. De
commandant zal worden geïnformeerd.
25.10.1629 – Rekest van Cornelis Janssen, biersteker te Lillo, met verzoek om arrest op de
gage van Lieven Pietersen, kanonnier en aannemer van de helft van de fortificatie aan
Blauwgaeren wegens geleverde bieren en gedronken door diens werklieden. Pietersen zal
binnen een week antwoord hebben te geven.
9.11.1629 – Paspoort verleend aan Nicolaes Janssenio, inwoner van Frederikstad in het land
van Holstein, om met zijn dienaar uit het land van de vijand in Zeeland te mogen komen en
terug te gaan.
13.10.1629 – Cornelis Janssen arrest verleend op de laatste termijn van Lieven Pietersen
Turck als aannemer van een deel van Blauwgaeren ad 514 gulden 14 stuivers wegens
geleverde bieren.
Het rekest van Jacob Boogaert, veerman, om konstabel te mogen zijn op het fort Frederik
Hendrik wordt afgewezen.
23.11.1629 – Rekest van Adriaen Janssen, schipper te Lillo, met verzoek koren te mogen
innemen in den Doel, Keetenisse en Liefkenshoek. Afgewezen.
Naar aanleiding van de remonstrantie van commies Somer de bouw van een kerk te
Liefkenshoek andermaal uitgesteld.
20.12.1629 – Rekest van Willem Cornelissen te Haamstede om een wind- of rosmolen te
mogen bouwen in Lillo. Voor advies naar commandant Broucxsaulx en commies Somer, die
ook zullen informeren over rechten van anderen.
Inv.nr. 1243, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1628
- Brief van J. de Chantraine dict Broucqsaut, Lillo, 4.1.1628
Hij beveelt aan voor het beheer van ’s lands materialen, kruit, levensmiddelen enz. op de
redoute van Blaeugaren Maerten Houtdyck, adelborst onder zijn compagnie en aannemer
van het werk aldaar.
- Idem, 22.1.1628
Beveelt deze nogmaals ter benoeming. Wordt in deze brief genoemd: Maerten Houdyck.
- Brief van de commies Tob. Coorne, Middelburg, 30.11.1628
Rapport ten aanzien van de rekeningen van Cornelis Jansz., timmerman te Liefkenshoek.
- Akte van Herman Meeus de Jonghe, scholaster van het fort Lillo toegelaten in deze plaats
als notaris en secretaris. Voor hem verschenen Cornelis Thomasz. Paulier, inwoner te Lillo,
die op verzoek van kapitein Jan Rutsersz. Quack verklaart dat hij ongeveer twee jaar
geleden met zijn schuit heeft vervoerd een kist met suiker en twee kisten met tabak. In
Rotterdam heeft hij die overgezet in een schuitje, dat naar Den Haag voer. Getuigen bij het
passeren zijn Jacob Hollare en Adriaen de Cleerck. Meeus ondertekent de akte als
secretaris, 13 april 1628.
Inv.nr. 925, Ingekomen stukken bij de Staten, 1619
*Brief van F. Nicolaus Janssenius, Antwerpen, 18.10.1629 [N.N. Deze brief ligt in het
verkeerde inv.nr.].
Hij beklaagt zich over hetgeen hem is overkomen op 8 oktober. Hij kwam vanuit
Amsterdam met een paspoort gesteld op naam van Nicolaes van Dijck, koopman. Hij
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verzweeg zijn ware naam om sneller te kunnen reizen. Nadat dit ontdekt was, werd hij
gearresteerd door de commandant van Lillo. Hij verklaarde daarop dat hij een geestelijke
was, die uit een neutraal land kwam en dat hij door de hertog van Holstein was gezonden
naar de Infante om te spreken over moeilijkheden inzake de vrije vaart van Frederikstad.
Hij kon dit bevestigen door overlegging van zijn credentiebrief op de Infante.
Niettegenstaande dat begon de commandant te schelden en noemde hem een schelm, fiel en
zelfs hond. Diverse malen werd hij uitgemaakt voor de grootste vijand. Daarop antwoordde
J. dat dit niet juist was, dat hij de commandant liefhad zoals zichzelf overeenkomstig het
goddelijke gebod. Daarop schold de commandant hem opnieuw: 'gij lieght, swijght ofte ick
smijte u op het vier'. Dadelijk gaf de commandant opdracht hem van zijn hoofd tot zijn
voeten te fouilleren. Hij moest al zijn kleren uittrekken tot op zijn hemd. Ook zijn kistje en
bultzak werden onderzocht. J. overhandigde de commandant twee gouden ketenen en drie
gouden medailles, die hij had meegekregen voor de Infante. Ook werden hem 140 of 150
gulden in goud geld afhandig gemaakt. Daarvan liet hij een inventaris maken waarop hij
evenwel wegliet een dubbele dukaat, die hij behield. Over de minuut van een brief die J.
twee jaar geleden had geschreven aan de Infante werd hij door de commandant op de
volgende dag, 9 oktober, nader ondervraagd. J. moest die voorlezen waarop de commandant
hem begon over te schrijven. Na drie regels werd hij weggeroepen en in bewaring gelaten
bij de majoor. Op slinkse wijze wist hij de minuut in het vuur te gooien. De majoor liep de
kamer uit om dit tegen de commandant te vertellen. Daarop kwam deze de kamer inrennen,
schold J. uit en gaf hem twee klappen met zijn vuist. De ene tegen zijn slaap, de andere
boven zijn hals. Hij hield er twee dikke builen aan over. Daarop werd hij ondanks het feit
dat hij ziek was naar de gevangenis overgebracht. 's Avonds werd hij overgebracht naar het
huis van de majoor waar hij negen dagen verbleef. Op 9 oktober verklaarde hij onder ede
wat in de minuut stond. De commandant verklaarde dat hij bereid was de eigendommen van
J. terug te geven als deze 100 pond Vlaams zou betalen. Toen hij gisteren werd losgelaten
heeft de commandant echter de ongeveer 150 gulden niet teruggegeven. Hij moest derhalve
zonder geld op zak weg. J. protesteert tegen deze handelwijze met name dat de
vertegenwoordiger van een neutraal land zo is behandeld. Bovendien heeft hij door zijn
slaan alle politieke rechten overtreden. Ook was er sprake van fraude wegens het niet
teruggeven van de gelden. Door het barbaarse gemoed van de commandant was hij
gedwongen tot de schikking. Bovendien worden zijn borgen, Luys de Bra, een neutraal
persoon, en Michiel Clarisse, faktoor te Lillo, nu onjuist behandeld. Hij vraagt de 150
gulden terug en is bereid voor een neutrale rechtbank te recht te staan.
Inv.nr. 1244, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1629
- Brief van J. de Chantraine dict Broucqsaut en David Somer, Lillo, 28.12.1629
Positief advies naar aanleiding van het rekest van Wilhelm Cornelissen om te Lillo een
windmolen of rosmolen te mogen bouwen. Zij attenderen echter op het oktrooi gegeven
voor de windmolen te Liefkenshoek.
Inv.nr. 491, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1630-1631 juni
1.1.1630 – De weduwe Flemminckx toegestaan de goederen van haar dochter te Lillo, die in
arrest zijn, te mogen aanvaarden tegen taxatieprijs, te bepalen door neutrale personen ten
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overstaan van crediteuren. Indien crediteuren menen dat te laag worden getaxeerd zijn ze
bevoegd die over te nemen tegen betaling van een zesde meer. De koopsom moet onder
berusting van de krijgsraad worden gebracht.
Rekest van Willem Cornelissen van Haemstede om een korenmolen te mogen bouwen te
Lillo. Gezien het octrooi van Wispelaer wordt dit verzoek afgewezen.
7.1.1630 – Het verzoek van Michiel Clarisse om vrijdom in den Doel te mogen hebben. Dit
wordt aangehouden.
15.1.1630 – N.a.v. het rekest van de weduwe Flemminge om te mogen liquideren met
kapitein Carreij in aanwezigheid van enige heren uit Gecommitteerde Raden besloten de
kapitein opdracht daartoe te geven en dit te doen in aanwezigheid van solliciteur Jacob van
der Burch en wel binnen 14 dagen na de aanzegging.
Brief van majoor Meijer te Lillo waarin hij zich verweert tegen beschuldigingen. Bevestigd
zal worden dat er weliswaar klachten zijn ingekomen, maar dat dit geen aanleiding was
daarover informatie in te winnen. Hem niettemin aangezegd zijn functie getrouw te
bedienen.
27.1.1630 – Brief van de Krijgsraad te Lillo van 21 januari met daarbij een brief van
Willem Jacobsz. van Geel uit Vlissingen van 17 januari aan de secretaris van de Krijgsraad
te Lillo. In beide wordt melding gemaakt van een akte door de Krijgsraad verleend aan de
weduwe Flemmings om de gearresteerde goederen van haar dochter te Lillo in ontvangst te
mogen nemen enz. In handen gesteld van de weduwe Flemmings om daarop te reageren.
30.1.1630 – Gezien de inhoud van het rekest van de crediteuren van wijlen vaandrig
Pauwels van Rijswijck besloten dit te zenden aan Michiel Meijers, majoor te Lillo, om deze
te controleren onder overlegging van een specifikatie van de goederen en gelden onder hem
berustende en nagelaten door Van Rijswijck en welke schulden er nog zijn te betalen.
Daarna zal een besluit op het rekest worden genomen.
4.2.1630 – Rekest van de weduwe Flemmige waarin zij klaagt over de Graaf van Leijcester,
die haar geen uitbetaling verleend. In handen gesteld van de solliciteur Van der Burch om
daarop binnen acht dagen te reageren.
Naar aanleiding van de remonstrantie van commies Somer o.a. besloten uit te stellen het
besluit op het ingezonden bestek voor de bouw van een nieuwe kerk te Liefkenshoek. De
oude zal niet bestand zijn om deze winter te kunnen gebruiken.
7.2.1630 – Cornelis Janssen, timmerman te Lillo, ordonnantie verleend wegens het
repareren van het contrescherp en ravelijnen bij het fort te Liefkenshoek ad 62 pond.
21.2.1630 – De gedeputeerden naar de a.s. verpachting te Lillo worden gemachtigd een
‘comptoirken’ voor commandant Jacques Broucqsaut te laten maken.
5.3.1630 – Rekest van Samuel de Lanoij die verzocht aangesteld te worden als majoor te
Lillo. Afgewezen.
8.3.1630 – In plaats van de overleden Godefroij Marcteij, majoor te Liefkenshoek, wordt
Samuel Lannoij, thans majoor te Terneuzen, benoemd als diens opvolger.
13.3.1630 – De Krijgsraad te Lillo gemachtigd om de goederen van kapitein Dorp weg te
halen uit het huis waarin deze logeerde. De weduwe Flemminck mag deze goederen in
ontvangst nemen tegen taxatieprijs, te bepalen door de Krijgsraad. Indien enige crediteuren
daartegen bezwaar maken zal de weduwe die mogen behouden mits zij een zesde meer
betaald als de taxatieprijs bedraagt.
15.3.1630 – Rekest van mr. Hendrick Goddaert te Lillo om arrest te mogen doen op de
gelden van Lieven Pieterssen Turck te Lillo ad 25 pond. Deze opdracht gegeven te betalen.
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9.4.1630 – Rekest van Isaack van Ortegem, zoetelaar te Lillo, met verzoek om arrest op de
gages van Roelant van Hattum, sergeant van kapitein Adolph van Borsele ad 500 gulden
wegens geleend geld en winkelwaren. De crediteur moet binnen acht dagen reageren.
23.4.1630 – Het gevraagde arrest wordt toegestaan.
2.5.1630 – Simon Vaen in den Doel verlenging verleend van zijn concessie op den Doel
gedurende zes maanden.
4.5.1630 – De soldaat die het verraad op het fort van Liefkenshoek heeft ontdekt, wordt 20
pond toegekend.
17.5.1630 – Rekest van Samuel de Lannoij, majoor van het fort Liefkenshoek met verzoek
om een extra toelage van 10 gulden per maand voor de zorg en bewaring van de turf,
kaarsen en munitie aldaar. Besloten advies te vragen aan de Rekenkamer wat de vorige
majoor genoot.
27.5.1630 – Rekest van de weduwe van Godefroij Marqueij, in leven majoor te
Liefkenshoek, met verzoek om betaling van de maand gage waarin deze stierf en van de
daaropvolgende maand. De betaling van de maand maart, waarin haar man overleed,
toegestaan. Echter niet voor de daaropvolgende maand vanwege het precedent.
31.5.1630 – ‘s Landstimmerman en –metselaar zullen nazien de oude bestekken van de kerk
van Liefkenshoek.
4.6.1630 – Commandant Severin Hoijmaker aan te schrijven dat hij de eigenaars van de
gronden gelegen 100 roeden buiten de contrescherpen van Liefkenshoek zal aanzeggen die
niet meer te bezaaien maar als wei te gebruiken.
13.6.1630 – Rekest van de weduwe Flemming om arrest op de gages van kapitein Carreij
totdat zij samen verrekend zullen hebben. Carreij opdracht gegeven om binnen een maand
te verrekenen.
15.6.1630 – Patent verleend aan kapitein Caesar Porquin om met zijn compagnie naar
Liefkenshoek te gaan en voor kapitein Arent van Serooskercke om met zijn compagnie naar
Vlaanderen te vertrekken (kort tevoren was de laatste ernstig berispt wegens het niet
nakomen van de bevelen van commandant Hoemaker).
20.6.1630 – Michiel Gillissen, timmerman te Lillo, die heeft aangenomen de bouw van het
logement voor de tweede kapitein, die garnizoen houdt te Lillo, alsmede van het kantoor
voor commandant Broucxsaut ordonnantie van betaling verleend voor de eerste van de drie
termijnen.
Adriaen Janssen, die de munitieschuit van het Land ten behoeve van de forten Lillo en
Liefkenshoek voert, 2 of 3 weken verlof verleend om zijn schuit in Holland te laten
timmeren [= repareren?].
Op te nemen de werken van Lieven Pieterssen Turck te Lillo, aannemer van de reparatie
van de wallen en contrescherpen van Liefkenshoek.
28.6.1630 – Jacob Boogaert benoemd tot konstabel en kwartiermeester op Blaugaren bij
Lillo. Zijn gage gaat in per 23 april.
6.7.1630 – Gezien het bestek wordt het lid van Gecommitteerde Raden Manmaker
gemachtigd om de bouw van de nieuwe kerk te Liefkenshoek aan te besteden.
16.7.1630 – Michiel Willemssen, ’s landstimmerman te Lillo, verzoekt per rekest o.a. om
een aanstelling als konstabel op een van de vijf batterijen van het fort Lillo en op termijn
een aanstelling als eerste konstabel aldaar. Besloten dat hij eerst een proef zal afleggen.
23.7.1630 – Besloten commandant Hoemaecker en commies Somer aan te schrijven dat zij
ervoor zullen zorgen dat de weduwe van Franchois Wispelaer weer in het bezit zal worden
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gesteld van een erfje naast het logement van kapitein Porquin, aan haar man gegeven door
Gecommitteerde Raden op 11.8.1623 waarvan het bezit haar wordt betwist door kapitein
Serooskercke.
9.8.1630 – Herrij Goddaert te Lillo, die nu gehuwd is, klaagt dat hij kapitein Van der Elst
niet langer logies kan verschaffen. Besloten aan commandant Broucqsaut te schrijven dat hij
de huisvrouw van Jacques van Roijen zal laten vertrekken uit ’s Landshuis en dat zij zich bij
haar man in diens garnizoen moet vervoegen.
16.8.1630 – Gerrit Vaen, schipper, wonende op den Doel, toestemming verleend om
gedurende drie maanden zijn eigen graan te mogen verkopen in Holland, Zeeland maar ook
te Antwerpen onder de restrictie dat hij de recherche is onderworpen.
17.9.1630 – Besloten op het verzoek van Michiel Willemssen (zie 16.7.1630) te letten
zodra een konstabelschap vacant is.
1.10.1630 – Commies Somer gemachtigd tot onder andere het vergroten van de school te
Liefkenshoek ‘ter lengte van twee delen ende deselve te bemetselen met eenen halven
steen’. Voorts onder meer besloten tot openbare verkoop van het erf tussen de poort en het
logement van kapitein Borssele te Lillo. Het nieuwe magazijn te Lillo is klaar.
8.10.1630 – De huislieden nabij Liefkenshoek hebben verzocht in plaats van 100 roeden
onbezaaid te mogen laten 50 roeden. Voorts vragen zij op die 50 roeden mee te mogen
planten. Gelet op de mededeling van commandant Hoemaecker dat dit in genen dele strekt
tot nadeel van het fort wordt het verzoek toegestaan met dien verstande dat de bedden met
mee tegen het fort open moeten liggen. Het bezaaien van 10 of 12 gemeten achter het fort
gelegen gedurende dit seizoen wordt afgewezen.
18.10.1630 – Sijmon Vaen, schipper en inwoner van den Doel, gedurende zes maanden
toegestaan de bediening van het veer van de goederen komende uit Antwerpen, dit met
ingang van het aflopen van de laatste concessie.
21.10.1630 – De Prins van Oranje deelt mee dat het zijn voornemen is Vlaanderen en de
forten Lillo en Liefkenshoek te gaan bezichtigen. Hij is op dat moment te Middelburg.
31.10.1630 – Aan Cornelis Bosschaert, minister te Lillo, eenmalig 25 pond toegekend
vanwege het feit dat door het vergroten van Liefkenshoek en het bedijken van de
omliggende polders zijn dienst in de nu afgelopen 16 jaar aanmerkelijk is verzwaard.
6.11.1630 – Besloten omdat de redoute op Oud-Lillo een borstwering van planken, gevuld
met aarde, te maken.
15.11.1630 – Geert Foppen, schipper, varende van Keetenisse, toegestaan om gedurende
zes maanden te mogen vervoeren van de polder van Keetenisse de aldaar verbouwde granen
naar de geünieerde provincies en dat op de oude voet overeenkomstig de vorige concessie.
3.12.1630 – De commiezen te Lillo zullen worden aangeschreven dat zij zullen toelaten dat
de ingelanden van den Doel, hun pachters en de daarvoor toegelaten schippers hun graan
mogen laden bij het hoofd van het dorp van den Doel in plaats van bij de Sluiskil aldaar en
dat gedurende de maanden december en januari [de versoepelde houding ten aanzien van de
uitvoer van graan wordt ingegeven door de grote schaarste aan graan op dat moment].
10.12.1630 – Geert Vaen, schipper op den Doel, toegestaan gedurende drie maanden om
zijn eigen graan te mogen vervoeren en verkopen hetzij in Holland, Zeeland of Antwerpen.
Hij is de recherche onderworpen.
2.1.1631 – Catharina Jans, vroedvrouw te Lillo en omliggende forten, eenmalig 10 pond
toegekend.
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14.1.1631 – Aan commandant Broucqsaulx onder andere vergoed drie gulden voor de
aanschaf van een nieuwe kaart van Brabant.
29.1.1631 – Isaac Jacobssen toegestaan om gedurende zes maanden na zijn laatste
concessie te mogen varen vanuit den Doel naar de Verenigde Provincies.
31.1.1631 – Naar aanleiding van de remonstrantie van commies Somer o.a. besloten om in
het openbaar te verkopen het huis waarin de commies Van de Perre is overleden. Voorts zal
hij mr. Herrij [Goddaert] aanzegging doen zijn plicht na te komen.
3.2.1631 – Jacob de Witte, inwoner en stadhouder in den Doel, verzocht om hem en andere
ingezetenen toestemming te verlenen om voor het beslaan en gebruik van beesten te mogen
gebruiken het schor tegenover den Doel tussen het fort Frederik Hendrik en het Stoofgat.
Afgewezen omdat het Land daarvoor nadeel zal ondervinden.
18.2.1631 – De ingelanden van den Doel, St. Anna en Keetenisse toegestaan gedurende drie
maanden met ingang van heden te mogen vervoeren hun eigen graan en beesten naar
Antwerpen en elders onder het gebied van de koning van Spanje onder dezelfde
voorwaarden zoals de concessie van 6 augustus 1630.
7.3.1631 – Auditeur Trijssens doet rapport van zijn onderzoek te Lillo. Hij heeft gehoord de
getuigen in de zaak betreffende de manslag door Pieter Boudrij, korporaal van de
compagnie van Broucxsaulx tegen Pieter de la Ville, sergeant van deze compagnie. Mede
gezien de attestaties wordt geconcludeerd dat de voorstelling van zaken zoals gegeven in de
jongste vergadering van de Staten juist is en dat er geen sprake is geweest van vijandschap
tussen beide officieren. Daarom wordt aan Boudrij abolitie van deze manslag verleend. Dit
krachtens de machtiging verleend door de Staten en waarvan hem een akte zal worden
verleend.
11.3.1631 – Verzoek van mr. Cornelis Bosschaert, predikant, en commies Somer om de
gedeputeerden op de a.s. verpachting van de gemeene middelen te Lillo te machtigen tot het
dadelijk aanbesteden van de kerk te Liefkenshoek omdat dit geen langer uitstel kan lijden.
Hiertoe besloten met dien verstande dat op korte termijn een beslissing zal worden genomen
ten aanzien van de keuze van het bestek.
21.3.1631 – De Raden De la Palma en Cocq, die naar de verpachting van de gemeene
middelen te Lillo gaan, worden gemachtigd tot het aanbesteden van een borstwering van
planken gevuld met aarde rondom de redoute op Oud-Lillo en tot het doen slechten en
opruimen van de dijk van Blauwgaren naar Lillo over een lengte van tenminste 200 of 300
roeden ter nadere bepaling van de beide gedeputeerden. Beiden zullen onder meer ook
nagaan hoe de wallen van het fort Blauwgaren kunnen worden verhoogd en de grachten
uitgediept.
De bestekken van de kerk te Liefkenshoek in handen gesteld van beide gedeputeerden, die
deze zullen nazien en zullen visiteren de grond en de plaats waar de kerk kan worden
gebouwd. Daarna zullen zij rapport uitbrengen.
1.4.1631 – Zij brengen rapport uit: de borstwering aanbesteed van ongeveer 25 roeden voor
9 ½ gulden per roede, het slechten van de dijk was slechts nodig voor een lengte van 50
roeden, hetgeen gegund is voor 2 ½ gulden per roede. Commies Somer onder andere
gemachtigd drie of vier houten asbakken te Lillo te laten maken. Commies Pieter de
Gomme mag bouwen aan het logement van kapitein Borssele te Lillo, mits hij vrij laat het
licht van dit logement en op zijn kosten het ‘hoendercott’ tegen het logement verplaatst aan
de zijde naar de wal.
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Tevens besloten om op te roepen de schoolmeester te Liefkenshoek, Hendrick Harthouwer,
om met hem te spreken van zaken aangaande het Land.
Ook besloten na te zien de besluiten van Gecommitteerde Raden over het verlenen van
sauvegarde door de Raad van State aan de paap van Calloo over zijn vrijheid in den Doel.
De la Palma en Cocq zullen met twee deskundigen de bestekken voor de kerk te
Liefkenshoek en alle overige zaken nazien.
Commies Somer gemachtigd in het logement van kapitein Porquin een kleine provisiekelder
te maken.
Gerrit Vaen, schipper wonende op den Doel, gedurende drie maanden vergunning verleend
om naar Holland en Zeeland alsmede naar Antwerpen zijn eigen graan te mogen vervoeren.
Naar aanleiding van de gegeven toelichting door commies Davidt Somer wordt Gerrit
Pietersen, wonende in den Doel, een akte verleend om met zijn schuit de forten Lillo, OudLillo, Blauwgaren en Frederik Hendrik te dienen met het vervoer van stro enz. ten behoeve
van soldaten. Hij neemt de plaats in van Govert Jacobssen, die overleden is.
Verzoek van Michiel Gillissen en Cornelis Janssen, ’s landstimmerlieden te Lillo
respectievelijk Liefkenshoek om aan hun knechten 24 in plaats van 20 stuivers uit te betalen
als daggeld. Afgewezen.
Het verzoek van Anthonis Janssen Barouw, portier te Lillo, om een regenbak te hebben aan
’s landshuis wordt eveneens afgewezen.
11.4.1631 – De aanbesteding van de kerk te Liefkenshoek zal plaatsvinden op vrijdag 2
mei.
11.4.1631 – ‘Het geproponeerde van den schoolmeester tot Liefkenshoec Hendrick van
Harthouder is gehouden in bedencken’.
24.4.1631 – Besloten de kerk te Liefkenshoek te dekken met pannen, doch of het rode of
blauwe zullen worden zal nog nader worden beslist. Dit zal afhangen van de kosten.
28.4.1631 – Gekozen voor blauwe pannen, met daarin een gaatje om die vast te kunnen
timmeren. Het bestek zal worden aangepast. De Raden Ingelsen en Vosberghen zullen de
aanbesteding bijwonen en daarvoor het jacht uit het Slaak gebruiken, dat vanaf Vlissingen
zal vertrekken.
6.5.1631 – Beiden rapporteren dat de kerk is aanbesteed voor 815 pond Vlaams en dat deze
ultimo september klaar moet zijn of op zijn laatst half oktober op een boete van 300 gulden.
Commandant Hoemaecker en de landstimmerman aldaar dienen te zorgen dat de materialen
er zijn en dat het werk wordt gemaakt overeenkomstig het bestek.
6.5.1631 – Gezien de kopie van de sauvegarde verleend door de Staten-Generaal op
20.8.1630 aan Paulus van de Velde, pastoor te Calloo waarbij hem wordt vergund de
vrijdom van de ingelanden van den Doel, St. Anna en Keetenisse omdat hij tiendenheffer is.
Nagezocht zal worden het besluit dat door de Staten of door Gecommitteerde Raden is
genomen ten aanzien van deze pastoor.
Simon Vaen, inwoner van den Doel, gedurende zes maanden toegestaan het veer van
Antwerpen te bedienen.
13.5.1631 – Brief van de weduwe van mr. Davidt Somer d.d. 10 mei met een opgave van
baten en lasten van diens administratie (hij moet al voor 6 mei zijn overleden).
20.5.1631 – Commandant Severijn Hoemaecker opdracht gegeven tot verkoop van de oude
kerk te Liefkenshoek onder voorwaarde dat de koper de kerk terstond zal moeten afbreken
en de materialen zal opruimen. Indien verkoop niet lukt dan zal hij deze op kosten van het
Land afbreken en de materialen laten opruimen en bewaren tot nader order.
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27.5.1631 – Rekest van mr. Henrij Goddart, chirurgijn te Lillo, met verzoek om bij zijn hof
te mogen trekken een gedeelte van een straatje aldaar, dat niet wordt gebruikt. De verzoeker
wordt verwezen naar de gedeputeerden die aldaar zullen komen voor de verpachting van de
gemeene middelen. Zij zullen het straatje bezien en rapport uitbrengen.
Rekest van de ingelanden van St. Anna en Keetenisse om verlenging van de vrijdom om
hun graan te mogen vervoeren naar elders onder het gebied van de koning van Spanje enz..
Besloten dat zij dit verzoek tegelijk zullen hebben te doen met de ingelanden van den Doel
zoals voorheen is geschied.
29.5.1631 – De ingelanden van St. Anna en Keetenisse toegestaan hun granen te mogen
brengen naar de provincie Zeeland waarbij zij aan de recherche zijn onderworpen en dat tot
het moment dat een besluit is genomen op het rekest door hen tegelijk met de ingelanden
van den Doel aan te bieden betreffende de vrijdom om hun graan naar Antwerpen en andere
kwartieren van de koning van Spanje te mogen vervoeren.
Geert Foppen, schipper van Keetenisse, wordt gedurende twee maanden vergunning
verleend om van de polder Keetenisse de aldaar vallende granen te mogen vervoeren naar
de Geunieerde Provincies op de oude voet.
31.5.1631 – Ontvangen brieven van commandant Hoemaecker d.d. 29 mei betreffende het
verkopen van de oude kerk en de turfschuur te Liefkenshoek en met verzoek een zeil te
zenden om daaronder te prediken. Besloten wordt de equipagemeester Govert Davitssen
daartoe schriftelijk opdracht te geven.
3.6.1631 – Besloten eerst na te zien de instructie voor de commies te Lillo en een nader
besluit te nemen ten aanzien van de borgtocht en te overwegen die te verhogen omdat de
administratie is vermeerderd.
5.6.1631 – Besloten die borgtocht te stellen op 4.000 gulden.
Unaniem wordt Pieter de Gomme gekozen tot commies te Lillo.
Rekest van de weduwe van Joris de Witte om een klein erf te mogen hebben in Lillo naast
het smidserf. De gedeputeerden naar de verpachting aldaar zullen inspectie nemen en de
verzoekster dit toewijzen als het niet tot nadeel van het Land is.
Inv.nr. 1245.1, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1630
- Brief van M. Meiers, Lillo, 10.1.1630
Maakt bezwaar tegen de beschuldigingen die tegen hem en zijn vrouw worden geuit alsof
hij fraude zou plegen.
- Vele brieven van met name de commandanten te Lillo en Liefkenshoek, vooral over
vijandelijke troepenbewegingen.
Inv.nr. 1246.1, Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden, 1631
- Brief van Severin Hoemaecker, Liefkenshoek, 14.5.1631
In verband met de voorgenomen bouw van de nieuwe kerk – de aannemer is om materialen
naar Holland – is het nodig de oude kerk met het munitiehuis af te breken. Daarvoor vraagt
hij toestemming.
- Brief van idem, 29.5.1631
Op maandag 26 mei heeft hij de oude kerk met het oude turfhuis verkocht voor 12 pond c.q.
6 pond. De aannemer van de nieuwe kerk is bezig zijn materialen te lossen. Aanstaande
maandag moet begonnen worden met de afbraak. De predikant en de kerkenraad vragen nu
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om een zeil waaronder zij de preek kunnen doen, dit te meer vanwege de leeftijd van de
predikant ‘ende niet wel onder den blauwen hemel en soude connen predigen’.
- Brief van idem, 4.7.1631
Vandaag is het fundament voor de kerk gelegd. Morgen of maandag gaan ze beginnen met
metselen. De grond was uitermate goed zodanig dat de aannemer alleen op drie roeden de
palen van 15 en 16 voet heeft in moeten heien. Op de overige plaatsen zijn de palen
ingekort.
- Opgaven kanonnen op de forten Lillo, Liefkenshoek, Blauwgaren en Oud-Lillo,
23.8.1631.
Inv.nr. 492, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1631 juli – 1632 juni
6.7.1631 – Brief van commandant Severijn Hoemaecker waarin hij onder andere mededeelt
dat het fundament voor de kerk te Liefkenshoek geheid is.
8.7.1631 – Rekest van Cornelis Centen, schipper te Lillo, om betaling van 5 ponden door
hem verdiend met zijn schip met het overbrengen van brieven van commandant
Broucxsaulx aan de Prins. In handen gesteld van Fredrick Roubergen voor advies en om op
te geven hoeveel hem toekomt overeenkomstig het geldende tarief.
Adriaen Janssen, ordinaris schipper van Lillo, wordt 20 schellingen toegekend wegens het
overbrengen van een brief van commandant Broucxsaulx naar de Prins, toen in Vlaanderen.
Gerrit Vaen, schipper, wonende te den Doel, krijgt vergunning om zijn eigen graan te
mogen vervoeren naar Holland, Zeeland en naar Antwerpen gedurende drie maanden
ingaande met het aflopen van de vorige vergunning en voorts op dezelfde voorwaarden.
Naar aanleiding van de remonstrantie van commies Pieter de Gomme besloten dat hij eerst
nader advies zal geven wat de kosten zullen zijn van het afschutten van de zolder van het
logement waarin kanonnier Wissel Claessen woont. En ook wat de kosten zijn van het
maken van een trap, bedsteden en schoorstenen aldaar.
11.7.1631 – Arrest verleend wegens schulden op de gage van majoor Meijer te Lillo.
14.7.1631 – Besloten het rekest van Cornelis Janssen, ’s landstimmerman te Liefkenshoek,
aan hem terug te geven zonder daarop een besluit te nemen.
21.7.1631 – Aan Samuel Cornelissen, aannemer van de kerk te Liefkenshoek, zal
£ 271:13:4 worden uitbetaald wegens de eerste van de in totaal drie termijnen. Hij heeft de
bouw aangenomen voor in totaal 815 ponden.
24.7.1631 – Commies Pieter de Gomme toestemming verleend tot het afschutten van de
helft van de zolder in het logement van de kanonnier te Oud-Lillo en hem en commandant
Broucqsaulx gemachtigd vijf hutten te Oud-Lillo aan te besteden.
29.7.1631 – De ingelanden en pachters van den Doel enz. voor 12 maanden vergunning
verleend om hun eigen graan en beesten naar Antwerpen en elders onder het gebied van de
Spaanse koning te mogen vervoeren. Dit onder de voorwaarden zoals geformuleerd in de
akte van 18 februari l.l.
31.7.1631 – Aan de ingelanden en baanders van den Doel, St. Anna en Keetenisse
gezamenlijk verlenging toegestaan van de vorige vergunning tot uitvoer van hun eigen
graan en beesten naar Antwerpen en andere gebieden van de Spaanse koning en dat onder
dezelfde voorwaarden en voor een jaar.
8.8.1631 – De vijf dubbele hutten te Oud-Lillo aanbesteed voor 272 ponden.
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15.8.1631 – Jan Moens, jongeman wonende te Lillo, toegestaan om te mogen bedienen het
veer van den Doel op Antwerpen op dezelfde wijze als gedaan wordt door Simon Vaen,
veerschipper van Keetenisse, en dat in plaats van Maerten de Ruijter. Dit voor zes maanden
ingaande heden.
Samuel Cornelissen, aannemer van de kerk te Liefkenshoek, stelt voor eiken balken en
ribben te gebruiken in plaats van grenen. Hem zal gevraagd worden wat de meerkosten zijn.
11.9.1631 – N.a.v. het advies van Fred. Roubergen wordt besloten aan Cornelis Centen,
schipper van Lillo, £ 4:4:4 uit te betalen voor het overbrengen van brieven van commandant
Broucqsaulx aan de Prins.
18.9.1631 – Jan Adriaenssen Dronckaert, schipper en ingeland van den Doel, vergunning
verleend om uit de polder van den Doel te mogen vervoeren naar de Geünieerde landen de
aldaar geoogste granen mits hij de eed van getrouwheid aflegt in handen van de secretaris
van het Land.
19.9.1631 – N.a.v. het rekest van Gerrit Prest om te mogen bedienen de vaart van Lillo op
Bergen op Zoom wordt besloten het advies te vragen van commandant Broucqsaulx.
9.10.1631 – N.a.v. het vertoog van Isaack van Ortegem en Willem Adriaenssen, pachters
van de gemeene middelen te Lillo, Liefkenshoek enz. besloten te schrijven aan de
commandant te Lillo dat alle wijn en bier die op de contrescherpen van de forten worden
gedronken onderworpen zijn aan de accijnzen net zo goed als binnen de forten.
22.10.1631 – Binnenstaat Adriaen Janssen, ’s landsschipper, varende van Lillo, die vraagt
om vanwege de gevaren op de Honte, die meer en meer toenemen, om ontslag vanwege het
geringe traktement. Hem aangezegd aan te blijven en om hem daartoe te ‘animeren’
besloten zijn gage te verlogen van 4 pond tot 4 pond 10 schellingen per maand.
Uit het vervolg blijkt dat het grootste misnoegen van Adriaen Janssen betreft de
behandeling, die hij ondervindt van de officieren zowel te Lillo als Liefkenshoek. Besloten
de commandanten aldaar aan te schrijven ervoor te zorgen dat dit voorkomen wordt. Bij
klachten moeten zij Gecommitteerde Raden inlichten.
23.10.1631 – Rekest van Adriaen Mettemeije, inwoner te Lillo, om arrest op de gages van
drie van zijn debiteuren. Besloten te antwoorden dat hij voor elke debiteur een afzonderlijk
rekest moet indienen.
31.10.1631 – Het verzoek van Anthonis Janssen Berou, poortier te Lillo, om aan zijn
woning, die toebehoort aan het Land, een kleine regenbak te maken van 12 of 14 tonnen
water, wordt in bedenken gehouden.
5.11.1631 – Beraadslaagd over het rekest van Herman Meeussen, scholaster te Lillo, die
vergoeding verzoekt wegens de dienst door hem enige jaren geleden gedaan als secretaris
van gedelegeerde rechters alsmede voor het schrijven van verscheidene akten, plakkaten
enz. ten dienste van het fort. Tevens vraagt hij om een klein jaarlijks traktement. Op het
eerste besloten dat hij zal indienen een specifikatie van de door hem gedane diensten met
een begroting wat hij daarvoor zou moeten ontvangen. Het tweede deel van het verzoek
wordt afgewezen. Tevens besloten commies De Gomme aan te zeggen dat indien akten,
plakkaten of biljetten ten dienste van de forten geschreven moeten worden, hij dat dan zelf
dient te doen.
13.11.1631 – Aan commies Pieter de Gomme vergund de grasetting rondom de
contrescherpen van Lillo en Liefkenshoek op dezelfde voorwwaarden zoals genoten door
zijn voorgangers.
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14.11.1631 – Rekest van Adriaen met den Eije [vergelijk de schrijfwijze genoemd onder
23.10.1631], winkelier te Lillo, om arrest op de gages van Pieter Lievenssen Turck,
kanonnier te Lillo; Nicolaes Ballet, majoor op het fort Frederik Hendrik en Laurens Janssen
veerman op Blauwgaren. Deze personen moeten binnen 14 dagen reageren.
16.11.1631 – Verzoek van Jaecques de Witte, stadhouder in den Doel, om betaling van
4.400 bonden stro geleverd voor militaire doeleinden. Voor advies naar commies De
Gomme.
19.11.1631 – Gezien het advies van commandant Broucqsaulx d.d. 12 november besloten
aan Gerrit Prest, inwoner van den Doel, om naast anderen het veer van Lillo op Bergen op
Zoom te bedienen onder voorwaarde dat hij onderworpen is aan de recherche.
20.11.1631 – Naar aanleiding van de brieven van commandant Hoijmaecker van 18.11 en
van commies De Gomme van 19.11 besloten de commies te machtigen de ‘logie’ te
Liefkenshoek, waarin thans wordt gepredikt, in plaats van zeil met delen [= planken] te
dekken, mits dat deze daarna met zorg zullen worden bewaard.
Besloten, mede gelet op het advies van commandant Broucqsaulx, het verzoek van Geert
Prest af te wijzen, in het bijzonder omdat eenzelfde verzoek onlangs door de Admiraliteit is
afgewezen [het besluit van 19.11.1631 wordt daarmee ingetrokken].
19.12.1631 – N.a.v. het advies van commies De Gomme wordt stadhouder De Witte
verwezen naar de Raad van State.
23.12.1631 – Het rekest van Jan Adriaenssen Dronckaert, koopman en schipper in den
Doel, met verzoek om naar Antwerpen te mogen vervoeren 16 of 17.000 pond eigen meede,
gereed in de stoof van Ooltgensplaat, wordt afgewezen.
Nicolaes Verlet, majoor op het fort Frederik Hendrik, verzoekt te mogen volstaan met het
afbetalen van zijn schuld groot 15 pond met een pond per maand waarvoor Adriaen
Medeneije arrest op zijn gage heeft verkregen. Licentmeester Van Alphen zal om nadere
inlichtingen worden verzocht.
3.1.1632 – Naar aanleiding van de brief van commandant Hoijmaecker van 30 december
wordt besloten de aannemer van de kerk te Liefkenshoek op te dragen het torentje in plaats
van vierkant achtkantig te maken en het acht voeten van de voorgevel te plaatsen op de twee
eerste gebinten. Commandant Hoeijmaecker zal dit worden medegedeeld met de last
hiervoor zorg te dragen. Deze wijziging dient echter zonder verhoging van kosten plaats te
vinden.
16.1.1632 – Gelezen een brief van commandant Broucsaulx d.d. 13 januari met verzoek om
in plaats van schipper Adriaen Janssen, die de forten Lillo en Liefkenshoek enz. bedient,
een ander aan te stellen. Geen besluit genomen.
19.1.1632 – In plaats van Adriaen Janssen wordt gekozen Jan Janssen van Landtschot
gezegd Besteknecht en dat op dezelfde gage enz.
23.1.1632 – Besloten aan de commies De Gomme te schrijven dat ermee wordt ingestemd
dat het torentje op de kerk te Liefkenshoek in plaats van achtkantig zeskantig zal worden
gemaakt en dat om de redenen genoemd in de brief van deze commies. Dit onder
voorwaarde dat dit geen belangrijke meerkosten met zich mee zal brengen.
27.1.1632 – Verzoek van de majoor van Liefkenshoek, Samuel de Lannoij, met verzoek
zich te mogen laten assisteren door zijn zoon Robrecht de Lannoij. Hierover advies te
vragen aan commandant Severijn Hoemaecker met name ten aanzien van diens
bekwaamheid en gedrag.
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3.2.1632 – Geert Foppen, schipper, varende van Keetenisse, vergunning verleend om
gedurende twee maanden ingaande heden te mogen vervoeren van de polder van Keetenisse
de granen uit die polder naar de Geunieerde provincies en dat op de oude voet. Dit onder
voorwaarde dat na afloop van deze vergunning hij verlenging van zijn vergunning moet
aanvragen.
Catharina Jansz., vroedvrouw te Lillo c.a., eenmalig drie pond toegekend.
Rekest van Paulus van de Velde, pastoor te Calloo, om het effect te mogen genieten van de
akte door hem verkregen van de Staten-Generaal d.d. 20.8.1630. Besloten advies te vragen
aan commandant Hoijmaecker, die nader zal hebben te informeren ten aanzien van diens
persoon en gedrag.
6.2.1632 – Naar aanleiding van de ingekomen reactie van de commandant d.d. 2 februari
besloten niet in te gaan op het verzoek van Samuel de Lannoij. Indien hij oud of gebrekkig
wordt, dan daarin een nader besluit worden genomen.
12.2.1632 – Verzoek van Hans Vaen en Jacob Engelsen, beiden schippers van den Doel,
om toestemming om voor het vervoeren en afschepen van granen de haven van den Doel te
mogen gebruiken in plaats dat zij verplicht zijn te laden aan het fort Liefkenshoek.
Afgewezen.
Gezien de akte van de Raad van State van 14 januari om uit te betalen aan Jaecques de
Witte, stadhouder in den Doel, een bedrag van 396 gulden wegens 4.400 bonden stro of glui
door hem geleverd aan de forten van Lillo en het Leusen wordt besloten na te zien de
ontvangstbewijzen van de luitenant-kolonellen Carreij en Casembroot aan wie de stro werd
geleverd.
Aan Simon Vaen, inwoner van den Doel, vergunning verleend om gedurende drie maanden,
ingaande heden, het veer van den Doel en Keetenisse te bedienen op de oude voet.
Aan Geert Vaen, schipper, wonende op den Doel, vergunning verleend om gedurende drie
maanden zijn graan te mogen vervoeren naar Holland, Zeeland en Antwerpen.
Aan Jan Meurs, jongeman, wonende te …. [niet ingevuld], toegestaan de bediening van het
veer van den Doel op Antwerpen gedurende drie maanden met ingang van het aflopen van
de laatste vergunning.
13.2.1632 – Overeenkomstig de apostille van 5.11.1631 en gezien de specifikatie van het
schrijfloon door Herman Meeusz., schoolmeester te Lillo, verdiend tot 20.1.1632 is hem
een ordonnantie van betaling verleend van £ 4:9:10.
24.2.1632 – Besloten aan de soldaten van het garnizoen te Lillo, die al vechtend op de
vijand hebben veroverd twee sloepen, een van vier en de andere van drie ‘dochten’, 70
gulden toe te kennen, 10 gulden voor iedere ‘dochte’, volgens het plakkaat.
8.3.1632 – Aan commies Pieter de Gomme vergund een kleine erf op de haven van Lillo,
door hem beplant, om dit tot wederopzegging te mogen gebruiken.
10.3.1632 – Adriaen metten Eije, inwoner en winkelier te Lillo, arrest verleend op de gage
van Laurens Jansz., veerman op Blauwgaren, voor 32 gulden, 16 ¼ stuivers wegens de
levering van winkelwaren.
29.3.1632 – De gedeputeerden naar Lillo c.a. rapporteren onder andere dat de aannemer van
de kerk te Liefkenshoek zijn werk goed en loffelijk maakt, zelfs beter als waartoe hij
gehouden is krachtens het bestek. Daardoor komt hij niet toe met de overeengekomen som.
Daarop zal te zijner tijd nader worden gelet.
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2.4.1632 – Het rekest van Cornelis Janssen ’s landstimmerman om de heining van zijn huis
te mogen stellen op de binnenkant van de wal te Liefkenshoek voor advies naar
commandant Severijn Hoijmaecker en commies De Gomme.
20.4.1632 – De informaties ingewonnen door de auditeur Jacob Trijssens voor
gedelegeerde rechters te Lillo betreffende het ongeluk ’s nachts tussen 15 en 16 februari met
de soldaat Dominicle Malpas van de compagnie van Broucqsaulx worden gesteld in handen
van de secretaris om deze na te zien en rapport uit te brengen.
Geert Foppen, schipper, wonende in den Doel, vergunning verleend om gedurende drie
maanden ingaande heden uit de polder Keetenisse te mogen vervoeren de granen aldaar
geoogst naar de Geunieerde provincies en dat op de oude voet en onder voorwaarde dat hij
verlenging van zijn vergunning zal verzoeken.
N.a.v. de brief van commies Pieter de Gomme van 8 april besloten dat hij zal inzenden een
gespecificeerde begroting wat een ijzeren kruis met een daarop te stellen meermin op de
naald van de kerktoren te Liefkenshoek zal gaan kosten, alsmede een raming voor het
geschikt maken van het riool nabij de kruittoren te Lillo.
29.4.1632 – Opnieuw beraadslaagd over de informaties ingewonnen door de auditeur
Trijssens. Vanwege dit ongeluk is in hechtenis genomen Hendrick Janssen, burger en waard
te Lillo. Besloten dat in deze zaak recht moet worden gesproken en omdat geen criminele
vierschaar aanwezig is worden commandant Jaecques de Broucqsaulx, commies Pieter de
Gomme, majoor Michiel de Meijer, mr. Hendrick Goddart, Davidt Beijdaels, Adriaen
Metten Eije en Michiel Clarisz. aangewezen om ter zake vonnis te vellen. Zij zijn echter
gehouden hierover drie fameuse advokaten te consulteren en om advies te vragen.
6.5.1632 – Het verzoek van Jacob Ingelsen, schipper en ingezetene van den Doel, om
vergunning om te mogen vervoeren zowel naar boven als naar beneden de geoogste granen
binnen den Doel wordt afgewezen.
Naar aanleiding van fraude wordt de vice-admiraal Hollaer gelast in te zenden een lijst van
alle schepen en schuiten, die varen van den Doel, Keetenisse, Polder van Namen en andere
vrije polders, de grootte ervan, de namen van de schippers en op wiens vergunning zij
varen.
7.5.1632 – Rekest van jhr. Jan van der Werve, heer van de Vick en Emeloirt [is
Emmeloord] met verzoek om het effect te mogen genieten van hetgeen hem op 6.1.1625
door Gec. Raden werd vergund in de vorm van sauvegarde. Hij wil zijn residentie in den
Doel houden en aldaar delen in de vrijdommen van de inwoners aldaar niet tegenstaande de
bezwaren van die van den Doel daartegen. Besloten na te zien de onlangs genomen
besluiten ten aanzien van het ‘restringeren van vridommen van den Doel genomen’.
18.5.1632 – Rekest van Hans Besteknecht, ’s landsschipper te Lillo, met verzoek zijn schuit
te voorzien van drie steenstukken, een bas, een half dozijn halve pieken, 30 pond kruit en
50 pond lonten. Besloten te schrijven aan commies Pieter de Gomme om te willen opgeven
waar de steenstukken, bas, pieken, kruit en lonten zijn gebleven, die de gewezen
landsschipper Adriaen Janssen heeft gekregen.
Naar aanleiding van de brief van Pieter de Gomme d.d. 6 mei inzake de begroting voor een
kruis met een meermin of weerhaan op de kerktoren te Liefkenshoek wordt besloten De
Gomme te machtigen het kruis met toebehoren te laten maken, maar wel een derde minder
in gewicht omdat het model te zwaar is.
Hans Meeusen, jongeman, wonende te Lillo, toegestaan gedurende drie maanden, ingaande
met de laatste vergunning, te bedienen het veer van den Doel op Antwerpen.
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25.5.1632 – Gezien het antwoord van commies Pieter de Gomme wordt besloten dat door
deze aan Jan Besteknecht, ’s landsschipper te Lillo, zal worden geleverd een ijzeren bas en
een dusdanige hoeveelheid munitie als Adriaen Janssen voorheen gehad heeft. De commies
dient nader te verklaren waar het kruit, lood enz., geleverd aan Adriaen Janssen, is
gebleven.
31.5.1632 – Besloten commandant Broucqsaulx aan te schrijven dat hij vrij en
onverhinderd zal laten passeren jonkvrouw Susanna Reijgersberch, huisvrouw van mr.
Hugo de Groot, met haar gezelschap en haar bagage.
1.6.1632 – Commies De Gomme opgedragen een bestek te maken voor een
provisiekeldertje voor kapitein Adolph Porquijn liggende te Liefkenshoek.
N.a.v. het advies van commies De Gomme en commandant Hoijmaecker wordt besloten aan
Cornelis Janssen, ’s landstimmerman te Lillo, toe te staan de heining van zijn huis te mogen
stellen op de binnenkant van de wal te Liefkenshoek.
17.6.1632 – Verschenen mr. Melchior Burs, predikant te West-Souburg, die bij loting is
aangewezen om met goedvinden van Gec. Raden naar Lillo te gaan om aldaar aan de
troepen Gods Woord te prediken. Hem worden de gevraagde brieven daartoe verleend aan
graaf Willem van Nassau, die aldaar is met zijn leger, en aan gedeputeerden.
Overeenkomstig het gebruik zal hij de tafel van gedeputeerden delen.
18.6.1632 – Aan Michiel Gillissen, ’s landstimmerman te Lillo, ordonnantie verleend van £
90:13:4 wegens het eerste van drie delen van de aanneemsom voor de bouw van vijf
dubbele hutten op Oud-Lillo.
1247.1 Ingekomen stukken Gecommitteerde Raden, 1632
- Brief van Pieter de Gomme, Lillo, 8.4.1632
In het bestek voor de kerktoren te Liefkenshoek is vastgelegd dat daarop zal worden
geplaatst een ijzeren kruis met een weerhaan staande op een ‘vergulden cloot’. Hij verzoekt
machtiging die te laten maken. Ook vraagt hij toestemming voor het verlengen van het riool
nabij de ‘Cruythorn’ te Lillo met een buisje door de wallen ten behoeve van de afwatering
opdat onder andere de aldaar gelegen woningen van de soldaten weer bewoonbaar worden
alsmede ten behoeve van de kelders van de predikant, licentmeester Van Halfen (Alphen)
en luitenant Hoetmakers.
- Brief van idem, 6.5.1632
Bij brief van 20 april was hij gelast een begroting te overleggen van dit kruis met een
weerhaan of meermin. Die zendt hij bij deze brief toe met een model. Het zal ongeveer 90
pond wegen. De kosten zullen ongeveer 8 stuivers per pond bedragen. De haan met de kloot
van koper en verguld zal komen op 30 gulden.
- Brief van idem en Severin Homaecker, Liefkenshoek, 22.5.1632
Advies naar aanleiding van het rekest van Cornelis Jansz. om zijn heining op de binnenkant
van de wallen te mogen plaatsen. Zij adviseren positief.
- Brief van Pieter de Gomme, Lillo, 30.12.1632
Advies naar aanleiding van het rekest van Wissel Claesz., kanonnier op Oud-Lillo. Hij
adviseert positief ten aanzien van diens verzoek om tevens de kanonnen te Blaeugaren te
bedienen. Hij moet dan wel een hogere toelage ontvangen voor turf en kaarsen vanwege het
heen en weer reizen tussen beide forten.
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Inv.nr. 493, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1632 juli 1-1633 juni
20.7.1632 – Jonkheer Ingelbert de Grijse, heer van de Mars, thans wonende te Brussel,
wordt vergunning verleend om zijn neutraliteit te mogen houden op den Doel zodra hij
daartoe als ingeland is gekwalificeerd.
24.7.1632 – Commies Pieter de Gomme wordt gelast zich te begeven naar de onlangs door
Willem van Nassau veroverde forten Kruisschans, St. Jacob, Stoofgat, Hoogerwerf en St.
Anna in de polder van Namen en aldaar een inventaris te vervaardigen van alle geschut,
munitie, levensmiddelen en andere zaken aldaar en veroverd op de vijand.
Het verzoek van Adriaen Besteknecht, ’s landsschipper te Lillo, om boven de vier pond per
maand de 10 schellingen te mogen ontvangen, die Adriaen Jansz. voorheen genoot.
Afgewezen omdat de redenen daarvoor niet meer gelden.
30.7.1632 – Besloten het verlies van £ 11:4:9 bij de verkoop van 183 kazen en 1389 broden
door Anthonis Janssen Berouw (12.8.1632: Barrau), poortier te Lillo, in opdracht van de
heren De Knuyt en Cocq in juni 1632 voor rekening van het Land te nemen. De commies
Coorne zal de opbrengst ad £ 99:2:8 van de poortier in ontvangst nemen en die
verantwoorden in zijn rekening.
12.8.1632 – Het verzoek van Jacob Ingelsen, schipper en ingezetene van Doel, om met zijn
schip en granen naar Antwerpen te mogen varen, wordt afgewezen.
13.8.1632 – Gezien het advies van commandant Severijn Hoijmaecker naar aanleiding van
het rekest van Paulus van de Velde, pastoor van Calloo, die vraagt te mogen genieten
hetgeen hem bij akte van 20 augustus 1630 door de Staten-Generaal werd vergund, wordt
besloten hem mede te delen dat Gec. Raden hierin niet kunnen treden.
Aan Michiel Gillissen, ’s landstimmerman te Lillo, wordt een voorschot van 100 pond
verleend op zijn vorderingen.
15.8.1632 – Te schrijven aan commies De Gomme dat, indien hij nog geen veerman heeft
aangesteld om het veer in de ‘Couwensteinschendijck’ te bedienen, hij daartoe Dingeman
Cornelissen zal gebruiken, die zich heeft aangeboden.
20.8.1632 – Aan Jacob Matheusen, schipper van den Doel, een akte verleend opdat de
commiezen hem ter wille zullen zijn ten aanzien van zijn vaart naar Antwerpen
overeenkomstig zijn vergunning onder recherche.
21.8.1632 – Isaack Jacobsen, schipper, wonende op den Doel, wordt verlenging gedurende
zes maanden verleend om heer en weer te varen naar deze landen. Het overige deel van zijn
verzoek wordt afgewezen.
24.8.1632 – Rekest van Maeijken Adriaensz., huisvrouw van Jan van Daelen, soldaat onder
de compagnie van kapitein Severijn Hoemaecker, om van hem te mogen scheiden wegens
diens slecht leven en notoir overspel. De gedelegeerde rechters te Lillo worden gemachtigd
haar recht te doen.
4.9.1632 – Gezien het antwoord van La Beecke en Reijnigom namens de ingelanden van
den Doel, St. Anna en Keetenisse, met de redenen waarom zij de verschuldigde recognitie
voor het vervoer van hun granen over 1629/1630 niet hebben voldaan. Raadsheer Cocq en
de secretaris aangewezen om dit met beide genoemden te bespreken en tot een vergelijk te
komen.
De declaratie van Willem Adriaensen, smid te Lillo, wegens diverse werken op de
Kruisschans, St. Anna, Hoogerwerve enz. ad £ 122:6:6 in handen gesteld van raadsheer
Cocq om deze nader te onderzoeken.
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Gelezen het rekest van Hendrick Janssen, timmerman te Lillo. De afhandeling aangehouden
wegens het geringe aantal aanwezige raden. Alsdan zal in overweging worden genomen om
ter voorkoming van onheilen betrokkene te gelasten naar elders te vertrekken.
5.9.1632 – La Beecke en Reijnigom staan binnen en wijzen erop dat zij de recognitie niet
willen betalen omdat de commiezen hen belet hebben hun granen naar Antwerpen te
vervoeren. Hierover zal nader worden geïnformeerd bij de licentmeester en de commiezen,
die toenmaals in functie waren. De ingelanden van den Doel, St. Anna en Keetenisse
opnieuw vergunning verleend voor de uitvoer van hun granen en het binnenbrengen van hun
behoeften tegen betaling van een maandelijkse recognitie.
De commies De Gomme aan te schrijven dat hij met Dingeman Cornelissen een accoord zal
sluiten ten aanzien van het bedienen van het veer in de Couwesteinschen dijk.
9.9.1632 – N.a.v. de remonstrantie van commies De Gomme onder andere besloten dat
kanonnier Wissel Claeissen van Hoogerwerve overgeplaatst zal worden van Hoogerwerve
naar Blaeugaeren en Oud-Lillo om beide plaatsen te bedienen en dat kanonnier Pieter
Lievenssen verplaatst wordt van Lillo naar Hoogerwerff. Tevens besloten dat geen
‘eerschoten’ mogen worden afgevuurd dan na voorafgaande orders van de regering.
10.9.1632 – Rekest van commandant Severijn Hoemaecker met verzoek om hem te
vergunnen een ‘erffken’ te Liefkenshoek om op zijn kosten daarop een huisje te mogen
bouwen en mede in de zijgevel van zijn woning te mogen timmeren. De gedeputeerden naar
de verpachting aldaar worden gemachtigd ter zake een beslissing te nemen.
13.9.1632 – Rekest van Adam Claeissen, wonende in den Doel, met verzoek om vanuit den
Doel naar Holland en Zeeland te mogen varen in plaats van Hans Bogaert, die overleden is.
Besloten dat indien de plaats vacant is hij de gevraagde toestemming krijgt gedurende drie
maanden.
14.9.1632 – Rekest van Jan de Bie, chercher te Lillo, met verzoek om arrest op de gage van
Maerten Houdijck voor een bedrag van 7 pond. Betrokkene mag binnen 14 dagen reageren.
30.9.1632 – In zijn remonstrantie deelt commies De Gomme onder meer mede dat de
aannemer van de kerk te Liefkenshoek heeft gezegd dat het werk gereed is. Voor de
gevraagde opneming worden aangewezen de commandant Hoijmaecker, commies De
Gomme, Jacob van den Bussche en Samuel Slinders. Voorts verzoekt De Gomme aan te
besteden het binnenwerk en het schilderen van de toren, kozijnen en vensters.
Vaandrig Zuijdlandt verzoekt een afdak te maken, hetgeen ongeveer 50 gulden kost.
Toestemming daartoe verleend. Tevens vraagt en krijgt de commies een nieuwe bok voor
Liefkenshoek aangezien de oude is verbruikt in het leger.
8.10.1632 – Jan Moens, jongeman te Lillo, wordt opnieuw voor drie maanden vergund het
veer van den Doel naar Antwerpen, mits hij de eed van trouw aflegt.
Rekest van Elias Verbeecke, burger te Vlissingen, om arrest op de gage van Amant
Hellebuijck, konstabel te Liefkenshoek, voor een bedrag van £ 29:16 wegens een obligatie
voor de leverantie van leer. Betrokkene kan binnen acht dagen reageren.
Simon Vaen, inwoner van den Doel, krijgt vergunning voor het veer van den Doel en
Keetenisse gedurende drie maanden na afloop van de lopende vergunning mits hij de eed
aflegt.
Gerrit Vaen, schipper, wonende op den Doel, krijgt vergunning om gedurende drie maanden
de granen van den Doel te mogen vervoeren naar Holland, Zeeland en Antwerpen, mits hij
de eed aflegt.
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Geert Foppen, schipper van den Doel, krijgt vergunning om gedurende drie maanden te
mogen vervoeren de granen van de polder van Keetenisse naar de Geunieerde provincies.
14.10.1632 – Het verzoek van Jan Adriaensen Dronckaert, gepermitteerd schipper varende
van den Doel, om vergunning om een hoeveelheid mee te mogen laden in het haventje van
den Doel wordt afgewezen.
Rekest van mr. Hendrick Goddart, chirurgijn te Lillo, om voor Gec. Raden in rechten te
mogen betrekken Susanna Denijs te Lillo. Besloten dat Goddart dit zal hebben te doen voor
gedelegeerde rechters te Lillo.
Vertoog van de Classis Tholen om brieven van aanbeveling voor de Raad van State om
order te stellen op de bediening van het evangelie te Liefkenshoek en de veroverde forten.
Besloten dat zij zich tot de Raad van State zullen mogen wenden ten aanzien van de
veroverde forten. Van Liefkenshoek mogen zij echter geen gewag maken om de redenen die
‘domine Bursio’ mondeling zullen worden medegedeeld.
21.10.l632 – Commies De Gomme wijst er in zijn remonstrantie op dat in de kerk te
Liefkenshoek een predikstoel moet worden gemaakt met de tuin en lessenaars van
wagenschot. In de kerk tegen de muur een beschieting van gezaagde delen, net zoals te
Lillo, en zoveel banken als nodig zijn. Voorts aan de deur een portaal van ‘normer delen’ en
een lessenaar voor de diakenen om te zitten alsmede van de deur aan de wal tot achter de
kerk een palissade of heining van 6 voeten hoog. Op die wijze kan het erf dienen als
kerkhof ‘’t welck sal geven een luijster ende versiercel van de kercke. Gepeckte goten aen
het dack van de kercke sijn seer noodich om het waeter aff te keeren van den muijr’. De
zolder van de toren moet nodig gedekt worden met lood. Ook is het schilderen van de toren,
deuren, kozijnen, vensters ‘ende alles dat den dach beschijnt’ nodig. Conform het advies
van Van den Bussche en Slinders wordt De Gomme gemachtigd de zolder van het torentje,
waarin de klok hangt, te beleggen met lood alsmede de stijlen en borstwering rondom. Ook
mag het torentje van binnen met wagenschot worden beschoten zo ver als de borstwering
hoog is. De balken van de borstwering van eikenhout te maken. Ten aanzien van de
predikstoel, tuin en lessenaars enz. zal de commies eerst een bestek laten maken. Tenslotte
machtiging verleend voor de goten en het schilderwerk.
Vanwege de hoge kosten aan de heining rond de kruittorens te Lillo en Liefkenshoek stelt
De Gomme voor om deze torens te beplanten met een doornheg. Machtiging daartoe
verleend.
22.10.1632 – Nicolaes Barauw die tijdelijk het kanonnierschap te Liefkenshoek, de
Kruisschans enz. heeft bediend, wordt daarvoor eenmalig 12 gulden toegekend. Voorts mag
hij zich wenden tot de Raad van State.
Naar aanleiding van het nadere vertoog van Paulus van de Velde, pastoor te Calloo, om te
mogen genieten het effect van de akte van 26.8.1630 verleend door de Staten-Generaal en
borgen te stellen voor zijn neutraal gedrag besloten dat hij zal hebben te zorgen voor een
akte waarbij de predikant van Lillo voortaan ook vrij zal zijn om in de polders van den
Doel, St. Anna en Keetenisse te gaan. Daarna zal op zijn verzoek een beslissing worden
genomen.
2.11.1632 – Aan Samuel Cornelissen, aannemer van de kerk te Liefkenshoek, wordt de
tweede termijn van de aanneemsom van 815 pond toegekend, zijnde £ 271:13:4 alsmede
voor het buitenwerk £ 32:11:6. Alles in overeenstemming van de verklaring van opneming
van het werk.
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4.11.1632 – Wegens zijn extra diensten wordt aan Anthonis Janssen Barauw, portier te
Lillo, 10 pond toegekend, te verantwoorden onder de legerlasten.
10.11.1632 – Besloten te schrijven aan Schout en Schepenen van den Doel, St. Anna en
Keetenisse dat de wagens die uit den Doel enz. komen om de granen naar de schepen te
brengen het contrescherp van Liefkenshoek ernstig beschadigen. De kosten van herstel
zullen zij moeten voldoen.
12.11.1632 – Gehoord commies Pieter de Gomme op het rekest van Samuel Cornelisz.,
timmerman in den Doel, aannemer van de kerk te Liefkenshoek besloten hem toe te kennen
voor zijn vorderingen £ 66:13:4, te betalen door de ontvanger-generaal Brouwer.
17.11.1632 – Wissel Claessen, kanonnier op Oud-Lillo, en Jacob Surijn, kanonnier te Lillo,
arrest toegekend op de gage van Lieven Pietersen Turck wegens borgtocht voor de pacht
van de impost op ’t Leusz tijdens de afgelopen zomer.
23.11.1632 – Het rekest van Jacob Ingelsen, gepermitteerd schipper van den Doel, om
vergunning voor het vervoer van granen naar Antwerpen, wordt afgewezen.
Machtiging verleend om de voorraad rogge te bergen op de zolder van de kerk van
Liefkenshoek.
26.11.1632 – Rekest van kapitein Anthonis Seijs om hem het kapiteinslogement te
Liefkenshoek, waarin thans woont de huisvrouw van kapitein Porquijn, ter beschikking te
stellen. Geantwoord dat hij geduld zal moeten hebben totdat door de Raad van State nader
is beschikt ten aanzien van het onderbrengen van de vrouwen en bagage van de
compagnieën, thans gelegerd in Lillo, Liefkenshoek, Kruisschans, Fort St. Anna enz.
13.12.1632 – Rekest van Wissel Claeissen, kanonnier op Oud-Lillo, om een gage voor het
bedienen van het kanonnierschap op Blaeugaeren. Besloten advies te vragen aan commies
De Gomme en om op te geven of hij beide plaatsen naar behoren kan bedienen en zo ja, wat
hij daarvoor behoort te krijgen.
21.12.1632 – Rekest van Jan Verstraet, schipper op het fort St. Anna, om de vaart van St.
Anna op Lillo en Liefkenshoek alsmede de naastgelegen forten. Afgewezen.
23.12.1632 – Dingeman Cornelissen als veerman gecontinueerd voor het veer tussen de
Kruisschans en St. Jacob op 4 schellingen per dag.
13.1.1633 – Rekest van Pieter Lievenssen, konstabel te Lillo, om overplaatsing naar het fort
van Hoogerwerve. In handen gesteld van kapitein Severijn Hoemaecker voor advies.
25.1.1633 – Gezien het advies van rentmeester Pieter de Gomme wordt aan Wissel
Claessen, kanonnier op Oud-Lillo, wegens door hem gedane dienst op Blaeugaren van
augustus 1632 tot heden toegekend 8 pond. Het toekennen van een traktement wordt
aangehouden.
25.1.1633 – Besloten andermaal de commiezen in de vloot te Lillo aan te schrijven om over
te zenden de originele akten van alle toegelaten schippers varend van Lillo, St. Anna,
Keetenisse, de Polder van Namen, Ossenisse enz., de grootte van de lasten van hun schepen
en hun woonplaatsen.
3.2.1633 – Remonstrantie van commies De Gomme. Hij zendt onder andere toe het bestek
voor het binnenwerk in de kerk te Liefkenshoek met een begroting. De twee laagste
inschrijvers zijn Samuel Cornelissen, die de kerk heeft gebouwd, en Cornelis Jansz.,
timmerman te Liefkenshoek. Volgens de begroting komt het werk op 900 gulden. De
gedeputeerden naar de a.s. verpachting gemachtigd het bestek na te zien en indien dit
accoord wordt bevonden mogen zij overgaan tot openbare aanbesteding. Tevens stelt de
rentmeester voor te bepalen dat niemand in de kerk aldaar mag worden begraven dan alleen
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indien op het graf een blauwe zerk zal worden gelegd. Dit om de situatie van een vloer met
‘putten en daelen’ te voorkomen met daarop gebroken plavuizen. Bovendien moeten die in
kalk in plaats van in zand worden gelegd. Bepaald wordt dat bij het begraven de plavuizen
weer gemetseld moeten worden worden. De gebroken plavuizen zullen worden vernieuwd
alles buiten kosten van het Land. Tevens vraagt De Gomme ‘zeer ootmoedelijck’ om een
klein provisiekeldertje onder de achterkeuken in ’s landshuis waarin hij woont. Hij heeft
geen mogelijkheid om zijn levensmiddelen te bergen omdat alle kelders vol met bier liggen
en de keuken boven het keldertje gebruikt wordt als kantoor om daarin alle papieren van het
land te bewaren. De heren, die naar de verpachting gaan, zullen dit in ogenschouw nemen
en rapport uitbrengen.
Conform het advies van De Gomme en gezien de attestatie van commandant Hoeijmaecker
wordt aan Cornelis Janssen, timmerman te Liefkenshoek, wegens het houden van toezicht
en andere werkzaamheden bij de bouw van de kerk vanaf 7 mei 1631 toegekend een bedrag
van £ 8:6:8.
10.2.1633 – Aan Matthijs Adriaensen Maet, houtkoper [te Bergen op Zoom], als bezitter
van de vordering van Samuel Cornelissen, timmerman, aannemer van de kerk te
Liefkenshoek, toegekend een bedrag van 1630 gulden zijnde de laatste termijn van de
aanneemsom, vervallen op 27 januari 1632.
26.2.1633 – Gelezen brieven van kapitein Cromstrien, commanderende binnen het fort van
Lillo, en van Michiel de Meijer, majoor aldaar, d.d. 23 februari met verzoek 30 of 40 man
daarheen te zenden tot verlichting van de wachtdiensten. Aangehouden.
5.3.1633 – De secretaris deelt mede dat commies De Gomme is gearriveerd met de
bescheiden van zijn betalingen t.b.v. de expedities van graaf Willem van Nassau alsmede
van die daarna betreffende de veroverde forten. Besloten om deze bescheiden,
overeenkomstig zijn verzoek, van hem over te nemen tegen ontvangstbewijd en die nader te
onderzoeken en te ordenen.
10.3.1633 – Gelezen de akten van verscheidene schippers, zowel van Gec. Raden als van de
Admiraliteit, varende van de polders van den Doel, Calloo, Keetenisse, Namen, Ossenisse
en Hontenisse enz. door de commiezen in de vloot te Lillo ingevolge resolutie van
18.12.1632 en 15.1.1633 toegezonden. Overwogen wordt of niet een aantal schippers
kunnen worden verwijderd in het bijzonder van die van den Doel enz. varen. Besloten af te
wachten wat van de vredesonderhandelingen zal worden. In geval van voortzetting van de
oorlog zal een besluit hierop worden genomen. Degenen die (nog) geen borg hebben gesteld
en de eed van trouw nog niet hebben afgelegd, zullen dit zo spoedig mogelijk dienen te
doen.
Bovendien besloten dat deze schippers niet zowel de vaart naar de Geunieerde provincies
als naar de plaatsen onder het gebied van de koning van Spanje zullen mogen doen. Zij
zullen van de ene of van de andere vaart afstand moeten doen. Dit ongeacht de aan hen
verleende akten, die bij deze worden ingetrokken. Bij deze gelegenheid ook afgewezen het
verzoek van Jacob Ingelsen, schipper en inwoner van den Doel, om naast zijn vaart ‘nae
beneden’ ook de vaart op Antwerpen te mogen uitoefenen.
Adam Claessen, jongeman, wordt verlenging verleend gedurende drie maanden voor het
varen uit den Doel naar Holland en Zeeland op de voorgaande voet mits hij de eed aflegt en
een borg stelt.
Jan Moens, schuitman, wonende te Lillo, wordt eveneens verlenging verleend voor het
bedienen van het veer van den Doel naar Antwerpen onder dezelfde twee voorwaarden.
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Sijmoen Vaen, schipper en inwoner van den Doel, wordt verlenging verleend voor het veer
van den Doel en Keetenisse op de oude voet en onder dezelfde twee voorwaarden.
31.3.1633 – Remonstrantie van commies De Gomme met onder andere het voorstel om ten
behoeve van de predikant Cornelis Bosschaert een afdak te maken van delen en met pannen
gedekt achter het landshuis waarin deze thans woont om daaronder zijn wintervoorraad aan
turf te leggen omdat de zolder die niet kan dragen vanwege ouderdom. Hiervoor
toestemming verleend. Opnieuw vraagt hij om een klein provisiekeldertje in zijn
onderkomen, hetgeen thans wordt toegestaan. Tevens vraagt hij een besluit te nemen ten
aanzien van het binnenwerk in de kerk te Liefkenshoek. De commies en de commandant
worden gemachtigd het werk in het openbaar aan te besteden. Het moet op dezelfde wijze
worden uitgevoerd als in de kerk te Lillo in grenen en vurenhout. Het bestek zal hem
worden toegezonden.
Rekest van Pieter Lievenssen, kanonnier te Lillo, waarin hij erop wijst dat hij thans zeven
maanden als kanonnier heeft gediend op het fort van Hoogerwerve. Hij verzoekt daarvoor
een tegemoetkoming en aflossing van deze standplaats. Dit laatste wordt toegestaan en
tevens wordt bepaald dat de overige kanonniers te Lillo en Liefkenshoek door middel van
loting zullen uitmaken wie aldaar om de drie maanden zal dienen. Het overige deel van het
verzoek afgewezen.
7.4.1633 – Gerrit Vaen en Geert Foppen, schippers op den Doel, verlenging toegestaan van
hun vergunning om de granen uit den Doel naar deze landen te mogen vervoeren gedurende
drie maanden na afloop van de oude concessie en dat op de eerdere voet.
Cornelis Janssen, aannemer van de kruittoren in het fort van St. Anna, ordonnantie verleend
van 75 pond wegens de derde en laatste termijn van de aanneemsom.
De predikant Cornelis Bosschaert te Lillo ordonnantie van betaling verleend voor zijn
augmentum, zijnde hetzelfde bedrag als hij vorig jaar ontving. In de toekomst zal echter
acht worden geslagen op de omstandigheid dat zijn twee zonen thans het predikambt
bedienen.
12.4.1633 – Naar aanleiding van de remonstrantie van de heer van Villers om arrest op de
gage van Lieven Pieterssen, kanonnier te Lillo, om betaling van achterstallige pachten wordt
geantwoord dat hij zich zal hebben te wenden tot de gedelegeerde rechters te Lillo.
12.4.1633 – Bij brief deelt commies De Gomme mede dat ene Cornelis Gillissen van
Oostburg van de toren van Saaftinge heeft doen halen 16 schepen met steen en dat hij enige
particulier heeft verkocht. Besloten dat de commies het gedane arrest te Kruiningen zal
vervolgen en de gelden zal innen. Tevens hem gemachtigd om Cornelis Gillissen te
arresteren als hij te Lillo komt om op hem de door hem ontvangen gelden te verhalen.
Gezien het advies van De Gomme besloten aan schipper Jan Besteknecht £ 4:6:8 uit te
betalen wegens diensten met zijn schuit aan de veroverde forten.
Amant Hellebuijck, kanonnier te Liefkenshoek, wordt toegestaan zijn schuld aan Elias
Verbeecke, burger te Vlissingen, met zes gulden per maand uit zijn gage af te betalen via de
ontvanger-generaal Brouwer.
14.4.1633 – Jan de Bie, ‘cercher’ te Lillo, arrest verleend op de gage van Maerten
Hartdijck, geweldiger in de stad Tholen, ad 32 gulden, af te betalen met vier gulden per
maand.
22.4.1633 – Commies De Gomme toegestaan op zijn kosten een hoek van de ‘gestopte
haven tot Lillo’ te mogen opvullen en die te gebruiken als een hofje tot wederopzegging. De
eigendom van de grond blijft aan het Land.
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26.4.1633 – Rekest van Cornelis Janssen van Assendelft, pachter van de molen bij het fort
Frederik Hendrik, die klaagt over de soldaten die in den Doel gaan werken en vandaar hun
‘cnapsacken’ brengen vol brood, niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen. Tevens
klaagt hij over kapitein Snouck, commandant aldaar, die door een zoetelaar zijn brood doet
brengen van Bergen op Zoom alles ten nadele van zijn molen. Besloten advies te vragen aan
commies Pieter de Gomme.
Cornelis Janssen van Assendelft wordt toegestaan een erfje op het fort van St. Jacob om
daarop een ‘keetken’ te bouwen voor zijn ontvanger of commies als pachter van de
gemeene middelen over de forten Kruisschans, St. Jacob, Stoofgat en Hoogerwerve tot
wederopzegging.
Tevens vraagt Van Assendelft middels een rekest om de eigenaars van hoornbeesten, die
weiden op de schorren nabij de Kruisschans, St. Jacob, Stoofgat en Hoogerwerve alsmede
van het fort Frederik Hendrik, hoorngeld zullen betalen zoals dit gedaan wordt te Lillo. Dit
wordt afgewezen. De verzoeker kan zich hiermee wenden tot de Raad van State door wie de
belasting op de hoornbeesten is verpacht.
Rekest van Willem Adriaenssen, smid te Lillo, om betaling van £ 8:1:9 wegens door hem
geleverde nagels zowel in de Polder van Namen als aan het logement van de commies
Coorne. Voor advies naar commies Pieter de Gomme.
Besloten alle commandanten van de forten aan te schrijven om uitdrukkelijk te verbieden
het bejagen of gebruiken met paarden, koeien, schapen of andere beesten van de wallen of
contrescherpen van de forten. Tevens de commiezen aan te schrijven dat zij dienen toe te
zien op het naleven van dit verbod. Bij wisseling van commandanten dienen zij hen op de
hoogte te stellen van dit verbod.
10.5.1633 – Rekest van Cornelis Gillissen, schipper, met verzoek om toestemming om van
het schor van Saaftinge te mogen vervoeren nog twee of drie schepen steen alsmede
afdoening van het arrest door commies De Gomme op de gelden voor twee schepen steen
gekocht door dijkgraaf en gezworenen van Kruiningen. Beide verzoeken worden afgewezen
(zie ook 3 juni 1633).
25.5.1633 – Olivier van Geijst gekozen als kanonnier op de Kruisschans in plaats van
Cornelis Cranenburch, die overleden is.
3.6.1633 – De gedelegeerde rechters te Lillo worden gemachtigd om alle goederen,
vorderingen en schulden te inventariseren zoals nagelaten door Michiel Gillissen, gewezen
landstimmerman te Lillo, en dat ten behoeve van diens crediteuren. De inventaris moet
worden toegezonden aan Gecommitteerde Raden.
4.6.1633 – Het verzoek van schipper Cornelis Gillissen om het gruis op het schor van
Saaftinge te mogen weghalen wordt afgewezen.
Naar aanleiding van de twee brieven van commandant Broucsaux van 2 en 3 juni wordt
besloten de commandant te antwoorden dat hij Machiel Gillissen mag toestaan voorlopig in
de polder van den Doel te komen, maar niet in enig fort.
8.6.1633 – Beraadslaagd over de klacht van kapitein Porquijn. Bij brief van 4 juni werd
besloten commandant Hoeijmaecker op te dragen kapitein Seijs onder te brengen in het
kapiteinslogement te Liefkenshoek waarin de bagage van Porquijn is geborgen. Hij kan die
evenwel niet onderbrengen in het fort van de Polder van Namen. Besloten het genomen
besluit te handhaven. Porquijn zal zich mogen behelpen met het logement van de
luitenanten of vaandrigs te Liefkenshoek.

129

9.6.1633 – Geert Foppen wordt verlenging verleend van de vaart van den Doel en
Keetenisse op Antwerpen gedurende drie maanden op de oude voet.
Rekest van Petrus Doornincx en Elias de Knuijt namens de Classis Tholen om 400 gulden
wegens het bedienen van het fort Kruisschans en de andere forten aldaar volgens de
opdracht van Gec. Raden van 1 augustus 1632. Besloten hen te vragen om een specificatie
van hun vacaties en verschoten scheeps- en wagengelden.
10.6.1633 – Gezien de specificatie hen ordonnantie van betaling gegeven voor een bedrag
van 378 gulden.
16.6.1633 – N.a.v. diens brieven wordt commandant Broucsaut opgedragen om de gewezen
landstimmerman Michiel Gillissen naar Middelburg te sturen om door Gecommitteerde
Raden te worden gehoord.
23.6.1633 – Commies De Gomme gemachtigd tot het laten aanbesteden van het maken van
het afdak achter het huis van predikant Cornelis Bosschaert voor het leggen van turf.
Tevens besloten commies De Gomme aan te schrijven dat Gec. Raden er niet mee
instemmen dat ’s landswerken worden gegund, maar dat hij die ten allen tijde moet
aanbesteden aan de laagste inschrijver.
Machiel Gillissen, gewezen landstimmerman te Lillo, wordt ‘in ’t lange’ gehoord naar de
redenen ‘van sijn overgaen naer den vijandt’ alsmede naar zijn wedervaren aldaar. De
beraadslaging wordt uitgesteld. Tenslotte besloten Machiel Gillissen met een brief naar
vice-admiraal Hollaer te sturen opdat deze hem nader zal informeren over de diepgang van
de vijandelijke schepen, die ‘schuijffelaers’ worden genoemd, en over de bemanning te
Antwerpen.
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2.

D. Hart
Aantekeningen uit de resoluties van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende
Lillo en Liefkenshoek, 1633-1671

Inv.nr. 493, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1632 juli -1633 juni
321v. Ontvangen een brief van vice-admiraal Hollaer waarin hij verzoekt dat de drie
oorlogsschepen, afkomstig uit Holland ‘elck met thien off twaelf musquettieren mochten
werden voorsien’. Dit wordt goed bevonden. Commandeur Broucqsaut dient de gevraagde
manschappen uit de garnizoenen te zenden naar de schepen en daarnaast dertig musketiers
in de polder van Namen te legeren.
Ontvangen een brief van ‘commanderende’ Broucqsaux, adviserende de afkomst van de
vijand met zijn ‘schepen van oorloge, ponten en chaloupen’.
24-6-1633.
323. Luitenant Hooijmacker vraagt aandacht betreffende de zaak van zijn soldaten. Zij
hebben gedurende acht dagen gediend op de kruisers van Vlissingen, door particulieren
uitgereed en vraagt de Raden ervoor te zorgen dat zij dezelfde toelage krijgen als de
bootgezellen.
Voortaan dienen alle kanonniers die aangenomen zullen worden de ‘eedt van
Getrouwigheijt’ te doen aan de Raden.
323v. Commies Pieter de Gomme krijgt 836 pond en 8 stuivers om zijn rekening af te
sluiten, gedateerd 16 juni 1633.
Schipper Willem Willemsen uit Ossenisse wordt opnieuw toestemming verleend voor drie
maanden om graan naar Antwerpen te vervoeren, ‘ende dat door de vlote van Lillo ende
anders niet’, mits hij bereid is tot een behoorlijke inspectie, een redelijk bedrag voor zijn
licentie en een borgsom betaald.
Voor schipper Cornelis Brantwijck geldt hetzelfde.
324v. Ontvangen brieven van de Raden van State met betrekking op ‘het verschot te doen
aende ponten ende chaloupen mitsgaders troupen onder den oversten rosencrans dese
provintie sal valideren’. Verder wordt er ‘versocht midts oversendende staet van het
verschot alsmede van het voorleden iaer versouckende voorts gemelten raedt dat men wil
betaelinge doen aan de matroosen op de ponten ende chaloupen gestelt volgens de
medegaende monsterrollen.
25-6-1633.
325. De ‘ingelanden’ van Ossenisse, Hontenisse en de polder van Namen krijgen
toestemming hun graan naar Antwerpen te vervoeren door ‘de vlote van Lillo’, op
voorwaarden van recherche, betaling voor het recht van licentie ‘ als sij gewoon sijn
geweest…’
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28-6-1633.
326v. De weduwe van timmerman Abraham du Bois krijgt een som van £ 8-17-8 voor
arbeidsloon en geleverde materialen, voor het huis van de heer Kruijt.
29-6-1633.
329. Lambrecht Graeff, burger van Maastricht, heeft een paspoort van de hertog van
Bouillon, gouverneur, met de toestemming te passeren door ‘de vlote van Lillo’.
329v. Ontvangen een brief van de prins van Oranje, Frederik Hendrik, gelegerd te
‘Rhijnberck’. Heeft betrekking op de gedragingen van de vijand te Antwerpen en de sterkte
van de bezetting van(de) Schelde en het Saeftingergat. ‘ende de ordre die op de besettinge
van Schelde ende Saftingergat is gestelt’.
330. Vaandrig Magnus, onder overste Milander dienend, krijgt toestemming om een
compagnie voetknechten te lichten, op de voorwaarde dat hij ‘houdende zijn vendel hier te
lande’. Hij krijgt een verlof voor acht tot negen maanden, en ‘plaetse en charge van
vendrich sal blijven behouden’. Zijn gage zal niet worden uitbetaald tot het moment hij zich
weer bij zijn compagnie bevindt.
30-6-1633.
331. Johan Nicolai, Fransman, is toegezegd acht schellingen en vier groten Vlaams, te
betalen door Philips Stangniet.
Inv.nr. 494, Resoluties van de Gecommitteerde Raden, 1633 juli-1634 juni
1-7-1633.
1. Commandant Broucxsauts verzoekt aan de ‘pensionaris van ’t Landt’ verlenging van de
toestemming voor de vaart van schipper Pieter Capproen op Antwerpen. De raad stemt toe,
voor de periode van twee maanden. Commandant Broucqsaut wordt gevraagd ‘ voortaen
soodanighe versoucken te doen directelyk aen de heeren van den Raede’. (het betrof hier
een ‘particuliere brieven vanden commanderenden Broucxsauts’).
5-7-1633.
6. Commandant Hooijmaecker wijst in een brief op de bezetting van ‘Hoogerwerve en
Stooffgat’. Commandeur Broucqsaux zal worden aangeschreven dat hij erop toeziet dat er
geloot wordt tussen de kapiteins Van den Ende en Nicolai ‘liggende in schepen voor de
polder van Namen’ wie van hen kapitein Berendrecht zal aflossen. Kapitein Berendrecht
wordt bevel gegeven zich met zijn compagnie te vervoegen tot het fort St. Anna.
7v. Geerart van de Voort, wonende te (niet ingevuld), vraagt toestemming om te mogen
vissen op de Zeeuwse Stromen. De zaak wordt in handen gesteld van commies Pieter de
Gomme, die schriftelijk moet adviseren waaraan de ‘suppliant sich iegenwoordich is
onthoudende ende off het Landt hierdoor geen ondienste angeschieden’.
11-7-1633.
10v. Brief van commandeur Broucqsauct gedateerd 9 juli over de bezetting van de vijand in
’t Landt van Maes’.
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12-7-1633.
12. De heer Ingelsen is gecommitteerd om naast Pieter Gillissen en commies De Gomme de
‘ordinaire dijckagie ende fortificatiewercken te besteden’ op de dag die de raden daarvoor
bestemmen. Prins Frederik Hendrik zal op de hoogte worden gesteld via een missive ‘alsoo
hij iegenwoordich tot Vlissingen is’.
12v. Soldaat Davidt Jacobsen wordt in het dolhuis van Middelburg opgenomen op verzoek
van zijn kapitein Anthonij Ghijsen, voor de tijd van een jaar.
Kapitein Dennis Piron krijgt 40 guldens om een nieuw vendel te laten maken.
14-7-1633.
14. Commies De Gomme uit Lillo vraagt de mening van de Raden omtrent de volgende
zaken. De commandeurs Broucqsault en Hoijmacker belasten hem soms een
expressenschuit af te huren om hun brieven te bestellen. Waarbij zij van mening zijn dat dit
in het belang van het land is. Ten tweede stelt hij dat er dagelijks adviesbrieven ‘tot dienst
van den Lande van Antwerpen’ geadresseerd aan de heer Broucqsault, die hij genoodzaakt
is met expressenschuiten te zenden. De commies wordt geautoriseerd deze zaak nog vijf a
zes weken te continueren en zorg te dragen voor de betaling.
Willem Adriaenssen, smid tot Lillo, is ordonnantie verleend van honderd pond Vlaams op
rekening van wat hem toekomt ‘van ghelevert ijserwerck ende nagelen op den laetsten tocht
van sijn Gen. Graeff Willem van Nassauw’.
14v. De roeiers van Lillo is twee honderd gulden geordonneerd als vergoeding van wat hen
toekomt op de tocht als voornoemd.
Brieven ontvangen van gouverneur Haulthain en commandeur Broucqsault.
N. de la Bercque uit Doel wordt betaald voor het leveren van stro £ 38 Vlaams.
Hetzelfde geldt voor Adriaen Gijssen voor geleverd stro op de voornoemde tocht, hij krijgt
een bedrag van £ 10 Vlaams.
Jaspar Hendricx is £ 4-15-10 Vlaams betaald voor het timmeren van sloepen.
Michel Gillissen is betaald £ 9-12-6 Vlaams voor ‘het maecken van vijff sentinelhuijsen op
de cruijsschansse’
Verder ontvangen en gelezen brieven van gouverneur Haultain en commandant
Broucqsault.
16-7-1633.
15. Brief van ‘commanderen Severin Hoijmacker’.
Nog een brief van Hoijmacker, waarin hij toestemming vraagt om kapitein Nicolai terug te
laten keren vanwege het overlijden van majoor Lannoij. De bezetting van Hoogerwerve en
Stoofgat wordt te zwak gevonden. De Raden stemmen met het verzoek in en er blijven voor
de bezetting van Keijsershooft vijf a zes man achter.
Verzoek van Robert de Lannoij om de plaats van zijn vader ‘Samuel Lannoij gewesen
maioor op Liefkenshoeck’ in te mogen nemen. Het schrijven wordt begeleid door twee
missiven van ‘commanderen’ Hoijmaecker. Een beslissing wordt uitgesteld tot een moment
wanneer er meerdere raden aanwezig zijn.
16. Soldaat Jacob Janssen uit Goes(?), uit de compagnie van kapitein Cromstrien krijgt een
som van £ 3-6-8 om zich te laten behandelen voor zijn verwondingen die hij heeft
opgelopen bij de verovering van het Stoofgat.
Samuel Dee, ‘gemijckt soldat’, is toegezegd 20 schellingen te betalen door Philips Staigniet.
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25-7-1633.
19v. Commandeur Broucqsault wordt gelast schipper Adriaan Nobel uit Vlissingen,
liggende met zijn schip aan de polder van Namen, uit zijn dienst te ontslaan, mits Nobel
vervanging regelt door een schip van dezelfde grootte.
27-7-1633.
20v. Reactie op de remonstrantie van commies Pieter de Gomme.
Het wordt goed gevonden dat de commies een provisiekelder bouwt bij het logement van
kapitein Cromstrien, achter de keuken.
Verder krijgt hij toestemming een turfschuurtje, uiteraard tegen de laagste kosten, te
bouwen achter het voornoemde logement.
Als laatste krijgt hij toestemming de kapotte stenen hutten in Lillo ‘eenighe tijt geleden bij
ongeluck door buskruijt omverre gespronghen’ te repareren.
21. Kapitein Daniel Cornelisz. (?) krijgt een niet nader genoemd tegoed voor de
‘montcosten’ van achttien soldaten die op 27, 28 en 29 juni ‘op sijnen schepe’, op bevel van
commandeur Broucqsault, zijn geweest, ‘dat voorschot te vinden op de legerlasten’.
30-7-1633.
22v. Kapitein Hoijmaker krijgt acht dagen verlof om zijn particuliere zaken op orde te
brengen in Zeeland.
3-8-1633.
Aannemer Thobias de Mulder heeft op 27 juni 1633 £ 13911-3-4 gekregen voor de
aangenomen werken in de polder van Namen. De kosten van werken aan het fort St. Anna
in de polder van Namen worden in mindering gebracht bij de quota van de Staten-Generaal.
De Staten-Generaal stemmen ermee in het geld ‘ten laste vanden Lande te doen negotieren
op gewoone interest door d’hr ontfanger Generael Brouwer’.
4-8-1633.
26v. Pieter Betinck is betaald de som van £ 49-9-2 Vlaams voor het leveren van 10750
bossen rijsstaken en garden die gebruikt zullen worden voor het nieuwe scheepshoofd van
Lillo.
5-8-1633.
28v. Jonkheer Rogier van Borsele eist van de weduwe en erfgenamen van majoor Lannoij
de som van £ 28-6-8. Zij dienen ‘om daerop binnen xiiij daghen naer de insinuatie te
segghen hun belanck’.
8-8-1633.
31. Kapitein Remeeus van den Ende zal in Hoogerwerve en Stoofgat de compagnie van
kapitein Nicolai aflossen en daar een maand verblijven.
31v. Johan Franij, koopman te Parijs, en Cornelis Adriaanszoon, kaaskoper, zijn
aangewezen om de brieven aan de gedelegeerde rechters te Lillo te vervoeren.
Commies Pieter de Gomme wordt gelast door de Raad van State om de in de gebieden
waarvan hij de ‘gemeene middelen’ ontvangt de verantwoording van de vijff sectien
‘volgens de generale ende particuliere ordonnantien bij de Hoge Mogendheden Heren
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Staten daerop gearresteerd’. Hij probeert zich (volgens mij) hieraan te ontrekken maar de
Staten van Zeeland zien hier geen redenen voor.
9-8-1633.
33. Kapitein Nicolai is zes tot acht dagen verlof verleend voor het regelen van zijn
particuliere zaken.
10-8-1633.
33v. Op verzoek van commies Pieter de Gomme wordt Pieter Somer van zijn plicht
ontslagen. De borg van zijn administratie was vastgesteld op vierduizend gulden. Voor
hetzelfde bedrag wordt in zijn plaats de zwager van De Gomme, Johannnis Eeuwautsen van
Emmerseel aangesteld. Hij moet echter wel ‘sijne borgtochte in presentie vanden Secretaris
presteren en teijkenen’.
12-8-1633.
34. Pieter de Gomme krijgt toestemming om de batterijen van Lillo en Liefkenshoek te
teren en mortel te kopen dat aannemer van de kerk op Liefkenshoek over heeft.
Jonkheer van Borsele, commandeur van Axel, mag 15 ponden groots Vlaams vragen aan de
ontvanger generaal Brouwer. Het geld is ingehouden op de gage van de overleden majoor
Lannoij. Daarnaast mag hij nog eens vijf ponden groots Vlaams ‘over drie maenden gagie
bij sooverre hem die verschenen waeren ten overlijden van de voornoemden majoor
Lannoij’.
Ontvanger-generaal Brouwer of zijn commies dient op gage van majoor Meijer een som van
tien guldens in te houden ten behoeve van Simon Rijswercker tot de achterstand aan hem is
voldaan.
14-8-1633.
36. Kolonel Roosencrans dient twee van de onder hem dienende compagnieën naar Lillo te
sturen, alwaar zij orders zullen krijgen van commandant Broucqsault. Dit naar aanleiding
van de brief van Broucqsault waarbij hij de ‘advertentie’ van kapitein Lieffkin meestuurt
met het verzoek om ‘iegens de viandts dessein ordre te stellen’.
De vice-admiraal Hollaer wordt geschreven om zich naar de rivier (de Schelde?) te begeven
‘omme iegens des vijandts voornemen soodanighe ordre te stellen als hij sal vinden te
behooren’.
16-8-1633
37. Naar aanleiding van een brief van vice-admiraal Hollaer krijgt commies De Gomme de
toestemming ‘te slichten (= te slechten) de baterie op den Oosterweelschendijck alwaer het
geschut van dese Landen int’ veroveren van Cruijsschansse geplant is geweest’.
37v. Missive van commandeur Broucqsault.
17-8-1633.
38. Kolonel Rosencrans wordt naar aanleiding van ‘het vertooch’ van de magistraten van
Terneuzen geschreven om het bevel te geven aan zijn twee compagnieën, die in Lillo
verblijven terug te laten keren naar Terneuzen en tot nadere orders in de schepen aldaar te
verblijven.

135

18-8-1633.
39. Vice-admiraal Hollaer en commandeur Hoijmaecker waarschuwen dat de vijand in
Antwerpen wederom bezig is een grote armada van schepen, ponten en sloepen uit te rusten
‘machtiger als die vanden iare 1631, hebbende van Duijnkercke doen brengen tachentich
stucken geschut soo metale als ijsere’. Beiden wordt gevraagd de bewegingen van de vijand
in de gaten te houden en de Raden regelmatig op de hoogte te stellen. De prins zal op de
hoogte gesteld worden.
39v. De vice-admiraal heeft toestemming om in geval van nood zijn oorlogsschepen van
enige soldaten te voorzien.
Met ingenieur Orleans zal gesproken worden over de veiligheid van Kruisschans.
Kolonel Roosencrans zal gevraagd worden een of twee compagnieën in de schepen bij
Kruisschans te legeren.
Het aannemen van extra manschappen op de ponten zal worden uitgesteld tot het moment
dat de raden op de hoogte zijn gesteld van het verdere handelen van de vijand.
Commandeur Broucqsault ‘sal werden geschreven met ernstige recommandatie sich daer op
wel en particulieren te informeren en de heeren van Raede als oock sijn excellentie
successivelijcken te verwittigen van tghene hij sal comen te vernemen’.
20-8-1633.
42v. Luitenant Hoijmaecker wordt geschreven dat hij zijn soldaten opdracht geeft het schip
van Frans Jacobsen te verlaten en zich op het schip van kapitein Regemortel te voegen.
43. Ontvangen een brief van commies Pieter de Gomme over het slechten van de batterij op
de Oosterwelschendijk voor de som van £ 27-10 Vlaams. Om er zeker van te zijn dat het
land geen slechte dienst wordt bewezen door de batterij te ontmantelen dient De Gomme te
wachten tot ingenieur Orleans polshoogte komt nemen, die ‘op maendach derwaerts comt
omme de gelegentheid van voorschreven Cruijsschans te visiteren’.
Ten tweede dient de commies de ‘voorschreven Cruijsschansse van noodige behouften te
voorsien alles met de meeste mesnagen’.
23-8-1633.
45v. Een brief van de commandeur Broucqsault van 21 augustus waarin hij meldde dat
ingenieur Vleughels op het fort St. Anna was gearriveerd. Hier moet hij op last van de Raad
van State aan de andere zijde van het gat van Saeftinge een redoute te bouwen van ‘negen
roeden vierkant groot’. Commandeur Broucqsault krijgt toestemming om een of twee
betrouwbare personen die de uitrustingen en de bewegingen van de vijand in Antwerpen
nauwlettend volgen en van tijd tot tijd hier bericht over geven aan de commandant die op
zijn beurt de Raden op de hoogte zal stellen.
24-8-1633.
47v. Ontvangen een missive van kapitein Cromstrien van Lillo, waarin hij verklaard heeft
twaalf musketiers naar het schip van kapitein Regemorten te hebben gezonden, met de vraag
of hij de intentie van de Raden heeft begrepen.
26-8-1633.
48. Naar aanleiding van de verklaring van ingenieur meester Davidt van Orleans krijgt
commies De Gomme toestemming om de stenen redoute op de Oosterwelschendijk af te
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breken tot aan het water, ‘mitsgaders oock te doen slechten de ouwe halve maene op den
Couwestenschendijck ontrent het gat’.
29-8-1633.
49. Patenten uitgegeven voor de compagnieën van Jacques Broucqsault, Severijn
Hoijmaecker, Jonkheer Hendrick van Serooskercke, Pieter Alvares genoemd Hoijmaecker
om zich te voegen bij de troepen van graaf Willem ‘om des selffs naeder ordre te
verwachten en dat boven de compagnieen die graef Willem ontboden heeft soo uut
Vlaenderen als den polder van Namen’.
30-8-1633.
Goes wordt aangeschreven om de schepenen bij Broucqsault naar de polder van Namen te
zenden.
31-8-1633.
49v. Commies Pieter de Gomme wordt gelast niet alleen de dijken bij de Kruisschans te
slechten, maar ook ‘tot het afbreecken ende uut te vloeijen de houtte flancken ofte baterijen’
en wordt ook gelast de afgebroken materialen op te slaan in het magazijn van de
Kruisschans.
6-9-1633.
52v. Kapitein Rogier van Borsele is arrest verleend op de penningen die toekomen aan de
weduwe en erfgenamen van de overleden majoor Lannoij ‘ter cause van hair mans gagies in
sijn leven verdient’.
13-9-1633.
56. Cornelis de Laure, chirurgijn te Middelburg, verzoekt tot een arrest op de gage van
luitenant Hoijmaecker tot Vlissingen, een restbedrag van zeven ponden Vlaams voor ‘cuere
ende arbeijt aen sijnen vader zaliger gedaen’.
56v. De compagnie van commandeur Hoijmaecker is ordonnantie verleend £ 52:10 st over
drie maanden ‘servitiegeldt’ voor een aantal van honderd man, voor de maanden vervallen
op 10 januari, 12 juli en 2 september 1633.
Willem Adriaanszoon, smid tot Lillo, is ordonnantie verleend van £ 157:17:11 voor
geleverd ijzerwerk en gedane arbeid in 1632 op de veroverde forten ‘ontrent Lillo’, hij
wordt £ 100 Vlaams gekort omdat hij dat reeds op 14 juli 1633 heeft ontvangen.
Jasper Hendricxsen, timmerman, is ordonnantie verleend £ 4:15:10 voor reparatiewerken
aan de sloepen.
Cornelis Janssen, timmerman te Liefkenshoek, is ordonnantie verleend van £ 149:7:6
Vlaams voor het leveren van hout en gedane arbeid aan de veroverde forten anno 1632. Hij
wordt gekort met een bedrag van £ 75, dat hij reeds op 3 februari 1633 heeft ontvangen.
15-9-1633.
57. Commandeur Severin Hoijmaecker wordt geschreven dat hij kapitein Remeeus van den
Ende ‘verlosse van Hoogerwerve ende Stooffgat ende een andere compagnie van daer lichte
wiens beurte het is’.
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57v. Ontvangen en gelezen de brief van kapitein Cromstrijen uit Lillo. Hij schrijft dat hij op
het schrijven van de ambassadeur Langueracq de oudste zoon van de hertog van
Sweijbrugge ‘sonder te betalen eenich Licent’. De brief zal niet beantwoord worden.
19-9-1633.
58. Ontvangen een brief van kapitien Cromstrien van Lillo waarin hij waarschuwt ‘dat den
vijandt met sijn chaloupen en schepen wel ijetwes mochte attenteren op onse forten aldair,
ende datse wel mochten geschut brengen inden Doel om te doen deslogeren de schepen
liggende op wacht voor de Cruijsschanse’. De Raden sturen een expresse-bode naar
generaal graaf Willem van Nassau ‘met versouck dat hij wil senden naer sijn garnisoen den
commandeur Severijn Hoijmaecker met twee compaignien soldaten’, om ingezet te worden
waar de nood het hoogst is. Verder wordt hij verzocht twee compagnieën naar het fort in de
polder van Namen te sturen, ‘midts datmen t’allentijden den noot sulcx vereijschende de
selve compaignien terugge sal seijnden’.
20-9-1633.
58v. Commandeur Hoijmaecker wordt verzocht dat hij de vrouwen en bagage van kapitein
Gershoven ‘op de Cruijsschansse soo veel mogelijk van logementen sal hebben te
accommoderen’ zonder dat dit de andere compagnieën verhindert.
29-9-1633.
64v. Commies Pieter de Gomme krijgt toestemming voor de periode van een maand tot zes
weken expressenschuiten af te huren voor het verzenden van brieven aan de graaf Willem
van Nassau, wanneer ‘ den dienst van den Lande tselve is vereijschen midts alletijt de
mesnage sooveel betrachende alse(?) eenichsins doenlijck wesen sal’.
65. Ammand Hellebuijck, kanonnier te Liefkenshoek, verzoekt Elias Verbeecke genoegen
te nemen met de som van zes guldens ‘ter maendt op sijne gagie’ in plaats van twaalf
guldens. Verbeecke heeft arrest verkregen, ‘is geappostileerte de heeren van Rade
persisteren bij de voorgaende resolutie en de appostille’.
De commandanten van alle forten en kwartieren worden aangeschreven dat zij geen
soldaten uit hun garnizoenen laten trekken zonder orders van Raden.
66. De heren Cocq en Van Vosbergen ‘geweest sijnde op de verpachtingen van de gemeene
middelen tot Lillo’ hebben gerapporteerd dat de heren Berchem en Coenders, ‘uut den Rade
van Staten geweest sijnde’ hebben meegenomen de lijst met alle behoeften die nodig zijn
voor de Kruisschans en andere veroverde forten. Zij hebben toegezegd dat zij in de Raad
van State ‘te bevoorderen dat met den eersten de noodige voorsieningen daer van werden
gedaen’.
4-10-1633.
67. Kapitein Prince krijgt toestemming om een soldaat uit zijn compagnie die krankzinnig is
geworden naar het ‘simpelhuijs’ in Middelburg te zenden. De wekelijkse toelage die hij
dient te verstrekken aan de leiders van het huis zal aan hem worden vergoed mits hij de
naam van de soldaat in kwestie meldt.
De heren Cocq en Vosbergen hebben de Raden op de hoogte gesteld van de verpachting
van de ‘gemeene middelen’ over Lillo, Liefkenshoek, Axel, Terneuzen, Mauritsfort en
Biervliet en daarvan de cohieren overgeleverd.
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Abraham van Leen is gekozen tot schoolmeester van Liefkenshoek in plaats van meester
Hendrick Hermanszoon en is hem een zelfde gage en woning toegezegd als zijn voorganger.
Een toelage voor het verhuizen van de schoolmeester van Breskens naar Liefkenshoek is
afgeslagen.
Anthonis Janssen Barouw, portier, gerechtsbode en verstrekker van ammunitie tot Lillo en
Liefkenshoek, is voor buitengewone diensten een bedrag toegezegd van £ 8:6:8 ‘sonder
tselve te trecken in consequentie’.
68v. Wissel Claessen, kanonnier op Oud Lillo, is voor de laatste maal toegezegd een som
van £ 8:6:8 voor extra-ordinaire dienst op het fort Blauwgaren, op de voorwaarde dat hij de
Raden niet meer lastig zal vallen.
70, 70v. Gelezen een remonstrantie van commies Pieter de Gomme en heeft toestemming
gekregen de straat achter ‘ s‘Landts logement nevens het turffmagasijn’ te verhogen en met
klinkers te bestraten en ‘om incoop te mogen doen van viij hoetcalck, ii tonnen tras, een
duijst pannen en iijc [= 300] vorsten om deselve te gebruicken tot reperatie van s’Landts
logementen, corpsdeguarden etc’.
Er wordt ingestemd met het schilderen van ‘eenige vensters, cassijnen ende schutsels in de
woninghe van den remonstrant (afgekort remst) gecost hebbende de somme van dertig
guldens’.
Tenslotte wordt de remonstrant verzocht ‘of hij hem ten reguarde van uutgeleverden turff
ende keerssen ten behouve van t’ Levijs, als oock vande materialen tot opmaecken van
t’hoornwerck ende contrescherpen ontrent Lillo,’ de ammunitie ten behoeve van
Kruisschans, het slechten van de werken op de Oosterwelschendijk en de halve maan op de
Couwsteinschendijck, een som van £ 69 Vlaams, zal richten tot de Raad van State en
persoonlijk naar Den Haag reizen om het bedrag in ontvangst te nemen. Het wordt goed
gevonden dat hij het rekest geeft aan de heer Van Berchem aan wie ‘d‘expeditie mede sal
worden gerecommandeert’.
5-10-1633.
70. Op advies van commandeur Broucqsault krijgt schipper Pieter Capproen ‘uut goede
consideratien’ een geldbedrag van £ 8:6:8 ‘waervan hem behoorlijcke ordonnantoe sal
werden verleendt’.
De heer Van Berchem heeft rapport gedaan van de verpachtingen tot Lillo, Liefkenshoek,
Axel, Terneuzen, Sluis, Aardenburg en andere plaatsen in Vlaanderen. Hij heeft vervolgens
verzocht of er zaken zijn waarmee hij het land van dienst kan zijn. Hij zal zorg gaan dragen
voor de voorzieningen en nodige verzekeringen voor Kruisschans en andere forten die
veroverd zijn in 1632, alsmede het onlangs ingenomen fort Philippine.
Verder wordt hem gevraagd er op toe te zien dat commies Pieter de Gomme zijn geld zal
krijgen voor de door hem geleverde werken.
71. Ontvangen een missive van kapitein Buvrij. Omdat kapitein Wassij in gebreke blijft
krijgt commandeur Broucqsault het commando over het fort St. Anna met ‘advijse ende
goetvinden van geheelen crijgsraedt wiert gedesereert aenden capiteijn Wassij’. Kapitein
Buvrij was niet in het fort aanwezig, anders had hij volgens krijgsgebruik het commando
gekregen. De heren Raden zien echter geen redenen enige veranderingen te doen.
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6-10-1633.
71v. Op advies van commandant Hoijmaecker krijgt schipper Hans van Warre de Jonghe
toestemming door ‘het gat van Peerle te mogen vaeren naerden rooden Moere ende aldaer te
mogen brengen sijne goederen’. Van daaruit mag hij gewassen vervoeren naar Antwerpen,
voor de tijd van een maand.
8-10-1633.
Commandant Broucqsault heeft op de zesde oktober de Raden verwittigd van het vertrek
van de vijand uit de ‘quartieren van Vlaenderen’. Alleen het regiment van La Fontaine is
achtergebleven.
Gelezen een missive van commandant Hoijmaecker ‘inhoudende advertentie van de marche
van zijn Excellentie met het leger’, de bewegingen van de vijand en het verzoek ‘de
gemeene capiteinen dair routsom gedaen ten eijnde de forten Hoogerwerve ende Stooffgadt
beset souden mogen werden met gecommandeert volck, wairop geen delibiratie is
ghevallen’.
10-10-1633.
75v. Pieter de Gomme krijgt toestemming voor het maken van een regenbak achter het
logement van kapitein Cromstrien in Lillo.
81. Gelezen een brief van commandeur Jacques Broucqsault waarin hij de Raden op de
hoogte stelt van de vijandelijke bezettingen in het land van Waes.
Het wordt goed gevonden door de commissarissen Honich en Van den Branden (?) dat de
compagnieën gelegerd in St. Anna, Lillo, Liefkenshoek en andere forten bij de Schelde
worden gemonsterd. Zij worden tevens gelast uit te vinden hoeveel volk er aanwezig is op
de redoutes in de polder van Namen. De commandant van St. Anna wordt gelast de twee
commissarissen van een behoorlijk konvooi te voorzien.
19-10-1633.
85v. Kapitein Cromstrien schrijft dat er uit vijandelijk gebied iemand naar Lillo is gekomen
zonder een behoorlijk paspoort. Hij heeft deze persoon samen met zijn sergeant naar
Middelburg gestuurd, alwaar hij morgen in de Raad zal worden verhoord.
Commies Pieter de Gomme wordt gelast metingen en een kostenraming te doen voor een te
leggen ‘cadijcxken’ bij de ‘Cruijsschansse van Lillo’.
86. Overleg of de forten Hoogerwerve en Stoofgat niet voortaan door ‘gecommandeert’
volk bezet kunnen worden in plaats van een hele compagnie, wisselend van maand tot
maand. Vooralsnog geven de raden de voorkeur aan de bestaande situatie aangaande de
bezetting van de forten ‘waer van den commanderen Hoijmaecker bij missive sal werden
verwitticht met last sich dair naer te reguleren’.
86v. Er zal een missive naar de prins worden gestuurd met het voorstel of het niet goed is de
forten bij ‘touren van maenden werden beset’ en niet alleen door compagnieen ‘staende op
de repartitie deser provintie liggende op Lilloo, Liefkenshouck, Cruijsschansse ende st
Jacob’ maar ook door andere compagnieën gelegerd bij de voorschreven forten, en
daarnaast ook door alle compagnieën gelegerd bij St. Anna in de polder van Namen.
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20-10-1633.
87v. De jongeman zonder behoorlijk paspoort en afkomstig uit vijandelijk gebied is
vrijgelaten, onder de voorwaarde dat hij de kosten betaalt (voor zijn arrestatie?). Cromstrien
zal worden ingelicht over de redenen waarom de man is vrijgelaten.
94v. Gelezen de missive van Pieter de Gomme uit Lillo met enige redenen waarom het
leggen van een ‘cadijcxken’ over het schor tussen Lillo en de Kruisschans gepast is. Het
wordt goedgevonden de inspectie en de metingen voor enige tijd uit te stellen.
26-10-1633.
97v. Commandant Broucqsalt zal morgen met ‘eenige brieven van credentie ende addrisse’,
vertrekken en verrichten de taak die de Raden en zijn generaal graaf Willem van Nassau
hem mondeling hebben opgedragen, ‘sullende op t‘selve subiet aen d‘heer van Vosbergen
werden geschreven pro ut Latins in Litteris’.
27-10-1633.
Gelezen en gearresteerd de brieven ‘bij den secretaris Jugestelt dienende tot credentie voor
den commanderen Jacques Broucqsalt’.
28-10-1633.
100v. De heer de Cocq geeft een verslag over de declaratie van Michiel Gillissen ‘gewesen
s‘Landts timmerman tot Lilloo’. De declaratie bestaat uit drie ‘statuijten’. De werken aan
fort St. Anna op last van commandant Broucqsalt, zonder dat deze hierover orders heeft
gekregen van de Raden. Het tweede deel betreft daggelden. Het laatste deel betreft de
geleverde materialen. De declaratie zal worden onderzocht door een neutrale timmerman of
houtkoper ‘die de heren van de Raede sal berichten wat ijder poortte van hout in de
voorschreven declaratie begrepen ten tijde vanm leveringe heeft gegolden’, aan de hand van
de gemaakte forten Chaultain en Carreij worden de daggelden bepaald die de timmerlieden
op dat moment genoten ‘omme het eene ende andere ghesien gedaen te werden als naer
behooren’.
30-10-1633.
102. Ontvangen een brief van prins Frederik Hendrik, waarin hij meldt de forten Lillo,
Kruisschans, St. Anna en Philippine te bezoeken en te beslissen wat hij nodig acht ‘tot
conservatie van de selve’.De heren Cocq, Huijssens en De Kuuijt worden gecommitteerd en
geautoriseerd met ‘advijs ende goetvinden van sijne hoochgemelten Excellentie alles te
helpen resolveren aengaende het gene de conservatie vande voorn. fortten als oock van
demolitie van eenighe van deselve in t‘geheel ofte ten deele ten meesten diensten vanden
Lande noodich soude mogen bevonden werden’.
2-11-1633.
Commies Thobias Coorne heeft een onkostenvergoeding gekregen van honderd ponden
groot Vlaams ‘op de provisien van den vivris etc. gesonden tot wintervoorraet nae de fortten
van Lilloo ende Liefkenshouck, etc’.
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6-11-1633.
106v. Ontvangen en gelezen brieven van commandeur Hoijmaecker en commies Pieter de
Gomme omtrent de schade als gevolg van zware storm en vloed op de 1e november aan de
forten gelegen aan de Schelde.
De schade aan Hoogerwerve en Stoofgat dient provisorisch gerepareerd te worden ‘iegens
viant’ met pinpalissaden en planken.
Gelezen de missive van commies Pieter de Gomme waarin hij bericht over de veroorzaakte
schade aan Lillo en de andere forten ten gevolge van de grote storm en de hoge vloed van 1
november. De commies krijgt toestemming voor het repareren van de daken van de corps
du gardes, de magazijnen, hutten etc.,
107. evenals van de kerk te Liefkenshoek, ‘het stoppen vande glaesen ophaelen van
rijsbarmen nevens de Schelde’. Verder krijgt hij toestemming tot het dempen van de oude
sluis voor de wallen van Lillo ‘aende zijde vande vesten’. De commies heeft zich ook bezig
gehouden met de reparatie van twee gaten in de contrescarpen van Lillo, ‘ophalen van drie
bressen gevallen tusschen de hoofden ende Berchsepunct aldair’, het leggen van een
vervangende brug over de gracht van het fort Blauwgaren, het repareren van de weg en
bruggen naar Oud Lillo, ‘werdende voorts uuijtgestelt te resolveren op het repareren vande
afgeschoten borstweren tot Lilloo ende Blaeuwgaren tot den uutcommen van alle twelcke
den voors. commis bij missive sal werden verwitticht’.
Commandant Hoijmaecker is aangeschreven ‘raeckende de versekeringe vande forten
Hoogerwerve ende Stooffgat’.
11-11-1633.
111v. Michiel Gillissen vraagt de Raden een vergoeding vanwege zijn aanstelling tot
kapitein of meestertimmerman op de expeditie van graaf Willem van afgelopen zomer. Het
bedrag is in totaal £ 82:14:8, waarvan wordt ingehouden £ 16:13:4 ‘bij hem dairop
ontfangen’. Voordat de Raden ingaan op het verzoek van Gillissen zullen zij de heren
Schotte en Berchem schrijven om hen te vragen ‘hoe alle officieren het sij conducteurs van
vivres ende amonuitie van oorloge werden getracteerd’.
14-11-1633.
117. Er wordt ingestemd Pieter Gilissen zijn declaratie te vergoeden van daggelden en
materialen die hij vorig jaar heeft verdiend en geleverd ‘tot alsulcken somme als de
memorie daervan bij de heeren De Kuuijt en De Cocq is medebrengende’.
15-11-1633.
118. Hans Wolphincx krijgt een vergoeding van £ 100:5:4 Vlaams voor het leveren van 94
zakken ‘goesche terwe’, die naar Lillo en Liefkenshoek gestuurd zijn voor de
wintervoorraad.
118,118v. Gelezen de remonstrantie van commandeur jonkheer Jacob de Chantrains,
‘gesegt Broucqsault’ waarover het volgende is beslist.
Willem Cornelissen krijgt een jaarvergoeding voor ‘het gade slaan van s‘Landts chaloupen
in den polder van Namen tot twee guldens ter weecke’.
Marinis Cornelissen krijgt een zelfde bedrag voor de periode van 12 augustus tot heden. Het
geld komt boven op de gage van Willem en Marinis Cornelissen dat zij genieten dienende
in de compagnie van Broucqsault. Het bedrag is veel hoger dan dat met deze taak verdiend
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kan worden. ‘Is goetgevonden dat voor het toecommende het voors. tractement ende paije
sal cesseren.’
De commandant krijgt een bedrag van £ 8:6:8 ‘over remboursement van gelijke somme’, die
aan Pieter Capproen is toegezegd en door hem is uitbetaald.
Verder krijgt de commandant een bedrag van ‘zes ponden, dertien schellingen vier grts
Vlaams’, de gangbare vergoeding voor een nieuw vendel.
119. Tenslotte als de werklieden uit de polder van Namen zijn vertrokken ‘ende dat geweten
sal sijn dat bij faute van schepen ofte schuijten den remonstrant in sijne correspondentien
ten dienste vanden Lande niet gedient can sijn zal hierop naerder werden geleth’.
Michiel Gillissen krijgt een bedrag van honderd guldens ‘op rekeninghen van het gene bij
hem op de expeditien’ van graaf Willem is verdiend.
120. ‘Raedtsheer Cocq’ heeft de declaratie van Gillissen nagerekend. Gillissen krijgt een
som van £ 149:9:8. Gillissen had reeds afgetrokken het bedrag dat hem vooruit was betaald.
16-11-1633.
121. Gelezen de brief van commandant Hoijmaecker waarin hij vraagt om orders omtrent de
aflossing van het garnizoen van Hoogerwerve en Stoofgat, en het verplaatsen van de
compagnie van kapitein Remeus van den Ende. Hierop was geen deliberatie gevallen.
De toelage voor Marinis Cornelissen van twee gulden per week voor ‘het bewaeren’ van de
sloepen in de polder van Namen is goedgekeurd.
De commandant krijgt ordonnantie over de som voor Pieter Capproen, schipper te
Moervaert.
Het laatste punt betreft het verzoek van de commandant met betrekking tot de ‘faute van
schepen ofte schuijten’, de prins hierover niet op de hoogte hoeft te stellen, terwijl deze
daar expres om heeft gevraagd. Voor de periode van drie maanden krijgt commandant
Broucqsault een toelage van twee guldens per week ‘omme daermede te onderhouden eene
schuijtte waervan de schippers nae gewoonte onder sijne compagnie sullen werden
gepasseert’.
121v. Op de remonstrantie van Pieter de Gomme is het volgende overlegd.
Commies Melchior Franssen dient zich naar Lillo te begeven om daar het nieuwe hoofd te
inspecteren ‘ende te letten wat daer aen ten meesten diensten vanden Lande sal dienen
ghedaen, mitsgaders wat en hoeveel materialen van rijs en steen daertoe dal werden
gerequireert’. Hiervan moet hij mondeling of schriftelijk verslag doen.
De twee grote sloepen bij Liefkenshoek dienen naar Vlissingen aan equipagemeester
Marten Thijssen te worden gezonden.
De commies krijgt toestemming de contrescarpen van fort Liefkenshoek ‘ter lengte van
omtrent vijftich roeden te verhoogen alsmede aenleggen in conformiteijt van sijn vertooch
ende ten meesten oorboir’.
Commies Coorne wordt gelast commies De Gomme drieduizend pannen en vier ‘hoetcalck’
te sturen voor het repareren van de hutten.
122. De commies wordt gelast het gat in de Oosterwelschendijk te verbreden met vier
roeden ‘inden bodem laetende delven een goede diepe geulle buijtendijcx door de schorre
tot de reviere toe’.
Op het vertoog van de Gomme zullen de roeiers Signus Janssen en Cornelis Moenszoon
hem ‘helpen en assisteren in het voeren met sijne schuikte van voors. commis predicant etc.
volgens authorisatie vanden xii april 1633’. Het betreft een periode van zes maanden op de
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voorwaarde dat de roeiers ‘de proffijten die sij sullen commen te genieten met den anderen
sullen deelen en parten halff en halff’.
17-11-1633.
122. Commandant Hoijmaeker wordt geschreven dat hij kapitein Prince tot nader order op
Hoogerwerve en Stoofgat laat verblijven. Binnen enkele dagen zullen de raden zich beraden
over de bezetting en hem hierover verwittigen.
18-11-1633.
125. Kapitein Severijn Hoijmaecker krijgt verlof om zijn zaken in Middelburg te regelen.
23-11-1633.
128v. Adolpf Porquin is verlof verleend voor de periode van een maand voor het
afwikkelen van zijn zaken in Middelburg.
29-11-1633.
130. Vanwege de afwezigheid van commandanten Broucqsault en Hoijmaecker wordt de
brief van de prins aan kapitein Cromstrien gestuurd. De graaf geeft het bevel dat alle in de
acte vermelde kapiteins loten wie met zijn halve compagnie van tenminste vijftig man de
forten gaat bezetten. De Zeeuwse compagnieën die tot nu toe gebruikt zijn geweest om de
forten Hoogerwerve en Stoofgat te bezetten zijn uitgezonderd. Van maand tot maand komt
dan iedere compagnie aan de beurt om de bezetting op zich te nemen en als de tijd daar is
eveneens de voornoemde uitgezonderde Zeeuwse compagnieën.
Kapitein Seijs, liggende tot Liefkenshoek, dient zich naar het eiland Tholen te begeven op
de vier forten ‘mits dat den capitein mach verblijven inde stadt voor zijnen persoon’.
Kapitein Cromstrien is bevel gegeven zijn halve compagnie met luitenant en vaandrig naar
Liefkenshoek te sturen.
30-11-1633.
131. De heren van de Raad dragen twee personen voor de plaats van de overleden majoor
Samuel de Lannoij te Liefkenshoek en zullen kiezen uit Jacques de Buvrij en (voornaam
niet ingevuld) Lannoij2, zoon van de overleden majoor.
De verkozen majoor wordt verboden in Liefkenshoek ‘eenigerhande bestialen te houden’.
2-12-1633.
134. Gelezen het schriftelijk rapport van commies Melchior Franssen, waarin hij de Raden
adviseert over de werkzaamheden aan het hoofd van Lillo. Commies de Gomme wordt
bevel gegeven om ijspalen aan het hoofd, twaalf in getal, tot op twee voet ‘boven het leegh
water ende aldaer met eene nieuwe gordinghe doen sluijten. Dit dient eveneens te gebeuren
aan het ‘voorste eijnde xii nieuwe ijspalen slaen wel stekende geset ende sluijten het voors.
hooft achter aende contrescherpen’. De ruimtes zullen opgevuld worden met rijswerk en
steen.
Aan de westkant van het hoofd zal de commies de zijde ‘verstijven waertoe noodich sullen
sijn drie schepen rijs ende drie schepen steen’.
2

Robert Lannoij.
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De commies krijgt teven opdracht ‘het inheijen ene sluijten van twaalff ijspalen, item het
inheijen vande vier palen op het achtereijnde ende het sluijten van deselve aen bovenste
gordinghen’ te bewerkstelligen.
Op de missive van ‘commanderende’ Cromstrien wordt goedgevonden kapitein Roobolle te
schrijven dat in het geval dat kapiteins Snouck en van Elis als eerste de bezetting van
Hoogerwerve en Stoofgat op zich dienen te nemen, hij zich met zijn compagnie naar fort
Frederik Hendrik of oud Lillo of Blaeuwgaren dient te begeven. Kapitein Cromstrien zal
hierover worden verwittigd evenals de graaf over de veranderingen die goed zijn gekeurd
op de 29en november met betrekking tot de compagnieën van Seijs, van den Ende en
kapitein Cromstrien.
134v. Op recommandatie van commandant Broucqsault krijgt schipper Pieter Capproen
toestemming vrachten graan te vervoeren van Langendamme in het Hulsterambacht naar
Antwerpen ‘en dat door de vlote van Lillo ende anders niet’. Tevens dient de schipper zich
te onderwerpen aan ‘ behoorlijcke recerche’, dient hij een eed af te leggen en een borg te
betalen, en dat voor een periode van drie maanden.
3-12-1633.
135v. In een remonstrantie schrijft Pieter de Gomme dat de ‘ingelanden’ hopen dat ervoor
gezorgd wordt dat het gebied droog gemaakt wordt omdat deze onder water komen te staan
als het gat in de Oosterwelschendijk verwijd wordt. Hij schrijft hierover omdat hij tevens
remonstrant is van deze mensen. De Raden geven hem opdracht zich bezig te houden met
zijn eigenlijke werkzaamheden zonder hem daar van ‘te laten diverteren door versouck ofte
instantie van wie het soude mogen wesen’.
136. Verder krijgt de commies toestemming om een afdak aan het logement van kapitein
Cromstrien tot een keuken te verbouwen.
6-12-1633.
137. Abraham van de Weer en Isaac Rombij, bakkers te Middelburg, krijgen een
vergoeding van £ 130:4 voor het leveren van 8400 pond beschuit voor de wintervoorraad
van de forten Lillo en Liefkenshoek.
138. Ontvangen een brief van de graaf, die uit de zevenentwintig nominaties van de Staten
van Zeeland voor de post van vaandrig de volgende personen heeft gekozen:
Vaandrig van Rogier van Borsele: jonkheer Gillis van Cats, adelborst onder kapitein
Remeeus van den Ende.
Vaandrig van kapitein Hendrik van Serooskerke: Arnout Isaacx, adelborst onder kapitein
Piron.
Vaandrig van Jacob van der Meerschen: Gabriel van Smisse, adelborst onder kapitein
Jacques Broucqsault.
Vaandrig van kapitein Gershoven: Diederik Boele, sergeant ‘onder deselve compagnie’.
Vaandrig van kapitein van den Broucke: Johan Sael, adelborst onder de compagnie van de
heer van Haultain.
Vaandrig van kapitein Morgan: Nicolaes Bijdaels, adelborst onder kapitein Gershoven.
Vaandrig van kapitein Cruninghen: jonkheer Maerten van de Weerde, adelborst onder
Jacob Broucqsault.
Vaandrig van kapitein van der Muijden: Matthijs Hoijmaecker, adelborst onder de
compagnie van zijn vader kapitein Hoijmaecker.
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Vaandrig van kapitein La Buijssiere: Pieter de la Buijssierie, adelborst ‘onder deselve
compagnie’.
8-12-1633.
139. Pieter Verbiest is betaald £ 168:10 voor het leveren van 5190 ponden ‘hollandsche
meijcaesen’ voor de wintervoorraad van Lillo en Liefkenshoek.
11-12-1633.
142. Ontvangen en gelezen de brief van kapitein Cromstrien, met het bericht dat er geloot is
en de compagnie van kapitein Prince is aangewezen om het fort van Hoogerwerve te
bezetten.
Pieter de Gomme krijgt de opdracht om het fort van levensmiddelen te voorzien en de
‘Raede te verwittigen wat bij hem daer inne sal sijn gedaen’.
Kapitein Buvrij, bij afwezigheid van kapitein Broucqsaut bevelhebber op het fort St. Anna
is zonder verlof naar Arnemuiden vertrokken, voordat Broucqsault terug was en zal
daarover dinsdagmorgen gehoord worden.
13-12-1633.
142. Gelezen een brief van commandeur Broucqsault over de bewegingen van de vijand ‘tot
Hulst ende in t ‘Land van Waes waerop geen deliberatie is gevallen’.
143v. Gelezen het verzoek van schoolmeester Abraham van Loon te Liefkenshoek,
meegezonden met de missive van commandant Hoijmaecker. Hij vraagt toestemming de
distributie van turf en kaarsen te mogen verzorgen in het fort van Liefkenshoek, een taak die
vrij is gekomen met de dood van majoor Lannoij. De Raden hebben besloten dit in
overdenking te nemen.
Het moet wel duidelijk zijn dat de distributie van turf en kaarsen niet afhankelijk is van het
majoorschap.
144v. Met betrekking tot de mededinging van Buvrij naar het majoorschap en andere
betrokken personen is beslist dat zij zich niet voor twee vacante plaatsen mogen inschrijven.
16-12-1633.
146v. Michiel Gillissen krijgt voor het leveren en maken van de tuin op de Zeeuwse punt
van Lillo een bedrag van L35-6.
147. Willem Adriaanszoon, smid te Lillo krijgt voor het leveren van nagels en andere
ijzerwerk, ten behoeve van de tuin, een bedrag van L7-3.
Omdat de tuin gemaakt is zonder toestemming van de Raden wordt commies Pieter de
Gomme geschreven, te samen met alle andere commiezen in het gebied dat bestuurd wordt
door de Raden. Zij zullen voortaan moeten wachten met het aanvangen van werkzaamheden
op al dan niet schriftelijke toestemming van de Gecommitteerde Raden, of in ieder geval
enkele leden van de Gecommitteerde raden.
147v.148. Gelezen het antwoord van Pieter de Gomme op de beslissingen met betrekking
van de levensmiddelen voor het fort Hoogerwerve. In tijden van nood dient de commies ‘ de
voors. vivris als bier, kais ende biscuit sal hebben uut te gheven tot redelijcken prijse sonder
de soldaten te veel te beswaren’.
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19-12-1633.
148. Het verzoek van de weduwe van Wessel Claessen, kwartiermeester en kanonnier op
Oud Lillo, dat zij ‘soude mogen genieten tot meije eerstcommende sodanigen gagie als
haeren man heeft gehad’, is afgwezen.
20-12-1633.
149v. Marcus de Woesselaer heeft zijn proef voor de konstabels in Vlissingen met succes
afgerond en aangewezen als kanonnier op Oud Lillo en Blaeugaren in de plaats van Wessel
Claeissen.
150. Pieter de Gomme krijgt toestemming om voor de wacht voor Oud Lillo, Blaeugaeren
en Liefkenshoek iemand aan te stellen, op een traktaat van zes guldens voor Oud Lillo en
Blaeugaeren gecombineerd en zes gulden voor Liefkenshoek. ‘Met dien verstande indien hij
niet goetvindt den maioor van Liefkenshouck tot versorginghe vande wachten te stellen dat
in sulcken gevalle den persoon die bij hem wert gestelt geen vrijdom van turff sal genieten
waernae den voors. commis sich sal reguleren.’
Commies Thobias Coorne krijgt de toestemming om de turfleverancier met ‘eene goede
quantiteits van turff volgens het versouck vanden commis Pieter de Gomme’ naar Lillo te
sturen.
150v. Commandeur Broucqsault schrijft naar de Raden of het niet mogelijk is in plaats van
vijftig man uit de compagnie, het fort Hoogerwerve te bemannen met ‘gecommandeert
volck tot tien man uut ijder compagnie’. De raden besluiten echter de vorige resolutie te
persisteren.
27-12-1633.
153. Commandeur Hoijmaecker heeft een verzoek ingediend tot verlof van acht tot tien
dagen voor het regelen van zijn zaken in Zeeland en Sluis, maar zal niet mogen vertrekken
‘voor en aleer sijn lieutenant Ram aldaer werde sal gehoort sijn’.
Als blijkt dat de luitenant te weinig bij zijn compagnie is zal hij zich hiervoor dienen te
verantwoorden voor de Raden.
28-12-1633.
Op verzoek van Pieter de Gomme krijgt commies Govert Davidtsen het bevel als de
gelegenheid zich voordoet zestig kogels van vier pond ijzer naar Hoogerwerve te zenden.
3-1-1634.
160. Veel kapiteins en andere hoofdofficieren zijn afwezig bij hun compagnieën zonder
toestemming van de Raden. Om dit tegen te gaan beslissen de Raden om gedurende de tijd
van afwezigheid de soldij van de officieren in te houden. Ook als zij zich voor officiële
zaken bij de Staten Generaal, graaf Willem of de Raad van State hebben vervoegd dienen
zij de Gecommitteerde Raden hiervan op de hoogte te stellen.
Op het verzoek van de predikant van Lillo, Cornelis Bosschaert, om zijn toelage te
verhogen vanwege de ‘verswaeringe van sijnen dienst’ door de vergroting van
Liefkenshoek, en de aandijking van omliggende polders, wordt besloten eerst uit te zoeken
wat de predikant vorig jaar als vergoeding kreeg.
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5-1-1634.
162v.163. Op het verzoek van Pieter de Gomme stuurt commies Coorne Cornelis Janssen
Raes naar de forten Lillo, Liefkenshoek, Blaeugaeren en Oud Lillo met tweeënzestig lasten
turf. Commies De Gomme krijgt toestemming in geval van nood de Roosendaalse turf te
gebruiken die door de vloot van Lillo zal passeren, tegen een redelijke prijs.
Verder dient commies-stapelier Govert Davidtsen meer dan 7300 pond buskruit naar de
bovengenoemde forten te zenden, aangezien zij nog maar over 4000 ponden beschikken.
Als laatste wordt de weduwe van majoor Lannoij, die in Liefkenshoek gelast was met de
distributie van ammunitie, geschreven, dat zij met De Gomme de administratie van de
majoor van 1 september 1631 tot 31 december 1633 zal liquideren. Daarnaast wordt De
Gomme ‘gelast alle mogelijcken devoiren aen te wenden dat hij sussisante cautio becomme
van hetgene den voors. weduwe en erffgenamen bij de voors. liquidatie te cort sullen
becommen tot welck borgtochten indien hij niet can geraecken zoo werdt hij tot het doen
van het versochte arrest geautoriseert’.
12-1-1634.
Brouwer Hans Schavart uit Middelburg krijgt een bedrag van £ 63:10 voor het leveren van
127 tonnen iserel(?) ten behoeve van de wintervoorraad van Lillo en Liefkenshoek.
Mocht het bier niet nodig zijn, terwijl in geval van nood ook het water van de rivier
beschikbaar is. Als het bier tegen het voorjaar in Middelburg verkocht zou worden zou het
land verlies lijden. Daarom krijgt commies Pieter de Gomme de toestemming om ‘binnen de
voorschreven forten tijdelick te beneficeren en vercoopen sich daarinne soo veel doenlijck
regulerende nae den prijs hem voor desen toegesonden’.
169v. Voor het opnemen van de ‘doorsnijdinge gemaeckt inden Oostenwelschendijck’ bij
de redoute bij de Kruisschans worden commandeur Hoijmaecker, kapitein Cromstrien met
commies Pieter de Gomme gecommitteerd.
16-1-1634.
173. Meester Cornelis Bosschairt, predikant te Lillo, is voor buitengewone diensten een
som van £ 12:10 Vlaams toegezegd ‘waervan hem ordonnantie sal werden verleendt op den
ontfanger generael Brouwer’.
17-1-1634.
173v. Op het verzoek van Jan Staels, ‘oudt soldaet onder den capitein Cromstrien sijnde op
Rammekens’, wordt de kapitein gelast ‘alle zeven daegen te betaelen sijne volle leeninghen’
zonder daar iets op in te houden.
Luitenant Jerons de Huijbert stelt de Raden ervan op de hoogte dat in de nacht van 15
januari zijn kapitein Van den Muijen is overleden.
175. Kapitein Adolph van Borsselen is verlof verleend voor veertien dagen tot drie weken
om zijn particuliere zaken in Holland te regelen.
18-1-1634.
175v. Op verzoek van commandeur Broucqsault zal aan de baljuw van Vlissingen verzocht
en gerecommandeerd worden om schipper Jacob Mattheuszoon uit Doel ‘iegenwoordig tot
Vlissingen voors. in apprehentie sijnde sonder schandaele te relaxeren ende ontslaen’. De
reden hiervoor wordt niet genoemd.
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19-1-1634.
176. Susanna Regaerts, weduwe van Hendrick Herthouwers ‘in sijn leven schoolmeester op
Liefkenshouck’, zal het bewijs brengen aan de Raden dat de huidige schoolmeester van
Liefkenshoek ermee instemt ‘aen haer te laeten volgen de eerste zes maenden van zijne
gagie’, op de voorwaarde dat zijn weduwe of erfgenamen na zijn overlijden eveneens een
tegemoetkoming van zes maanden zullen genieten.
176v. De Raad van State verzoekt om een duidelijk overzicht ‘hoeveel leeninghen aen het
bootsvolck op den ponten en chaloupen het voorleden iaer sijn verstreckt mitsgaders wat
anckers cabels ofte andere behouften’ aan de ponten en sloepen zijn geleverd. Dit zal in de
registers worden nagezocht. Verder zullen de Raden aan de ontvanger generaal Brouwer
verzoeken ‘over te leveren eenen specifijcken staet van alle het gene tot sijnen comptoire tot
de expeditien van zijn generael Graeff Willem van Nassau, vanden voorleden iare xvic
xxxiij (1633), alsmede tot den forte van Philippinen is betaelt’. Verder zal uit de declaraties
van de equipagemeesters Govert Davidtsen, Maerten Thijssen en commies Coorne, en van
de scheepvrachten ‘eenen sommieren staet geformeert te werden’ van al datgene op de
consenten van de provincie ‘inde xvc (1500) duijsent guldens tot de legerlasten sal comen
ofte behooren te valideren’.
177. Men is ervan beducht dat de vijand ‘uut het Stooffgat de stroomen soude mogen
commen te infesteren’. Dit moet belet worden. De commandanten Brouqsault en Severijn
Hoijmaecker, alsmede commies Pieter de Gomme, zullen worden aangeschreven het
Stooffgat te inspecteren en de heren van de Raden te adviseren wat ‘oorbaerlicx in desen sal
dienen gedaen, te weten het voors. gadt ende kreecken dair op responderende met aerden
ofte dammen over te gaen, off wel toe tepaelen’.
177v. De Raden schrijven aan de heren Berchem en Schotte ‘te besorgen dat over gesouden
mogen werden de rollen vanden laetste generaele monsteringen vanden xxv novembris van
alle de compagnien staende op de repartitie van deze provintie’.
Zij willen ook duidelijkheid over ‘alle de compagnien geweest sijnde in t’ Leger ende oock
eenige andere’ van de voorgaande monstering in april 1633 ‘niet sijn gemonsterd ende
zedert op extracten meest alle compleet betaelt sijn’, ondanks dat een groot aantal heel zwak
zijn geweest, ‘wat voet ende ordre van betalinge bij de Raede van Staten ende respective
provintien werdt gevolcht’.
178. De baljuw van Vlissingen heeft aan de secretaris van de raden laten weten dat schipper
Jacob Mattheusszoon ‘uut de apprehentie’ is ontslagen.
20-1-1634.
179v. De pensionaris zal zich bij de griffier informeren over de kosten van het verplaatsen
van de kanonniers van Tholen naar Kruisschans.
23-1-1634.
180v. Gelezen de brieven van commandeur Hoeijmaecker en commies Pieter de Gomme
gedateerd op de twintigste januari, waarin zij melding maken van de grote schade aan forten
‘op en ontrent de Schelde’ en in het bijzonder Hoogerwerve hebben opgelopen door de
‘laetsten storm ende vloet’, en welke voorzieningen al getroffen zijn en welke nog getroffen
dienen te worden. Kopieën van de brieven zullen worden opgestuurd naar zijne excellentie,
de Raad van State en de gedeputeerden met het verzoek dat ‘met den eersten de noodige
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ordre werden gestelt’. In het bijzonder voor Hoogerwerve, omdat het fort niet houdbaar is
of geschikt is ‘omme volck te logeeren’.
Commandeur Hoeijmacker zal worden aangeschreven dat hij de overgebleven batterij van
Hoogerwerve tegen het water en de vijand ‘ten besten doe voorsien’. Indien er geen genoeg
plaats is voor het volk dan zal een gedeelte terug worden gezonden naar zijn garnizoen,
waarvan de prins op de hoogte zal worden gesteld.
Commies de Gomme krijgt goedkeuring voor de reeds gedane reparaties en voorzieningen
en krijgt bevel ‘alles verder te doen het gene gheen uutstel can lijden’.
De contrescarpen van het fort Philippine zijn zwaar beschadigd en er bestaat gevaar dat ze
zullen instorten. Er is overleg gevoerd of er voorzieningen moeten worden getroffen of dat
dit wordt overgelaten aan de Raad van State. Commies Pieter de Gomme dient zich daarom
tot de Raad van State te wenden, met het verzoek dat zij naast de forten ‘op ende ontrent de
Schelde’ ook zorgdragen voor de contrescarpen van fort Philippine en hierover de nodige
orders zullen doen geven.
25-1-1634.
183. Kapitein Piron krijgt verlof voor het regelen van zijn particuliere zaken ‘ter Neusen’
voor de tijd van veertien dagen, na het verlopen van de periode dient hij zich weer bij zijn
compagnie te voegen.
28-1-1634.
184. Pieter de Gomme stelt de Raden op de hoogte dat het gat geslagen in de
‘Oosterweelschendijck aende Cruijsschans, aen het fort Lilloo voordeel doet overmits met
half leegh water het getijde treckt nae t voors. gat in den Oosterweelschendijck’. Hij
verzoekt om een stuk van een ‘gebroken thoren’ bij de redoute van de Kruisschans af te
mogen breken en het steen te mogen gebruiken ‘ten dienste van den Lande’. Hij krijgt
toestemming op de voorwaarde dat hij de onkosten van het ‘affbreecken ende vervoeren
vanden steen niet en excoderen de waerde van de zelven’.
Gelezen een missive van commandeur Hoijmaecker met betrekking op Hoogerwerve ‘ende
anders’. Raadsheer Huijssens zal naar Holland gaan om een kopie te overhandigen aan
Frederik Hendrik en om de nodige bevelen te ontvangen.
1-2-1634.
190. Op verzoek van vice-admiraal Hollaer wordt commandeur Hoijmaecker geschreven
dat de Raden het dienstig vinden dat de dam van de kreek genaamd ‘de groote ader’ in
goede staat wordt gebracht. De commandeur dient de ingelanden van Doel hiervoor
opdracht te geven. Het is de bedoeling dat de heren gedeputeerden ‘commende in April op
de verpachtinge vande gemeene middelen tot Lilloo, den voors. dam behoorlijck gemaeckt
mogen en vinden, ofte anders ende bij faute vandien dat het selve tot hunnen coste ende
laste sal werden gedaen met voorderen last aenden voors. commanderende metten eersten
sijn wedernaeien te verwittighen’.
2-2-1634.
191v. Luitenant Colve is verlof vergund voor de tijd van acht tot veertien dagen.
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192. Luitenant Ingelsen wordt gelast terug te keren naar zijn garnizoen, aangezien hij al
lange tijd afwezig is, ‘sonder daervan te absenteren als met consent ende verloff van desen
Raeden’.
3-2-1634.
192v. Commies Pieter de Gomme krijgt bericht dat hij het bier in Lillo en Liefkenshoek van
de wintervoorraad dient te ‘benificeren, ende in gevallen t’zelve niet can geschieden’ het
bier aan het einde van deze, of het begin van de volgende maand terug te zenden naar
commies Coorne.
Er wordt gelijk beslist dat er voortaan geen bier meer ‘tot voorraet vande voors. forten van
Lillo en Liefkenshouck sal werden gesonden’.
9-2-1634.
194v.Commies Pieter de Gomme krijgt toestemming ten behoeve van het nieuwe
‘rijsenhooft aen Lillo te coopen vijftig of t’sestich lasten brijcquen in plaetse van
zijncsteen’.
Gelezen een missive van gouverneur Haultain met het bericht dat Frederik Hendrik kennis
heeft genomen ‘dat de capitieinen Jacques de Broucqsault ende van Cruninghen devoiren
hebben gedaen dat het Regiment van Zeelandt ghelijck het eens voor sekeren tijt is geweest,
andermael soude werden verdeelt onder drie cheffs’. De heren van de Staten van Zeeland
zullen worden aangeschreven of het hun wijs lijkt dat de gouverneur deze zaak komt
toelichten in haar vergadering, of deze zaak bij de Raden te laten rusten. Verder wordt er
notie van gemaakt dat de prins kapitein Van den Broucke heeft aangestelt tot
‘commanderende in Cadsant’. Een antwoord op de missive van Haultain wordt tot morgen
in bedenking genomen.
10-2-1634.
196v. Gouverneur Haultain zal worden geschreven dat ‘aengaande het stellen ofte maecken
van meer collonels over de Zeeusche regimenten’ geen beslissing is gevallen. Wanneer de
heren van de Raden het goedvinden ‘met de redenenen daer toe dienende de heeren Staten
van Zeelandt voorte dragen resolutie sal werden genomen als den dienste vande Lande in t’
generael ende van dese provintie in t’ particulier sal commen te verijsschen’.
De Raden willen de Staten daarnaast erop wijzen dat zij zich niet kunnen vinden en niet
begrijpen de aanstelling van jonkheer Philips d’Haultain als kolonel van een van de
Zeeuwse regimenten in het jaar 1628, op dezelfde voet gecontinueerd als in het jaar 1627,
‘dat hair ed. intentie ofte meeninge is geweest die qualiteijt te confereren over alle de xxx
Zeeusche compagnien als sijnde ter contrarien daernae over het stellen van meer collonels.
Verscheijden deliberatien gevallen ende dat dienvolgende sijn ed. tot geen disgratie soude
connen werden geimputeert indien hair Ed: Mo: souden mogen goetvinden daer inne toe
treden’.
197. Aan alle kapiteins die het bevel voeren over de forten en plaatsen ‘hier ontrent staende
op de repartitie van dese provintie’ zal worden geschreven dat het van landsbelang is dat zij
zich regelmatig op de hoogte stellen van de bewegingen en ligging van de vijand en dat zij
de Raden voortdurend hiervan op de hoogte stellen.
198. De heren ‘uut desen Raede’ belast met de verpachtingen van de gemeene middelen tot
Lillo, zijn verzocht en hebben de opdracht gekregen tot inspectie ‘van seekere ledige plaetse
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op het Antwerpsche bolwerk aldaer, die voor desen tot eenen hoff is gebruickt geweest’, om
er zeker van te zijn dat het landsbelang niet geschaad wordt om ‘Adriaen metten Eije met de
voornoemde ledighe erve te accommoderen’.
198v. Voordat overgegaan wordt op het betalen van het bedongen loon aan de aannemers
van het werk omtrent het verwijden en verdiepen van de doorsnijdingen in de
‘Oosterweelschendijck ontrent de Cruijsschans’, zal aan commies De Gomme worden
geschreven dat hij de Raden ervan op de hoogte stelt of de aannemers ‘voor den laetsten
storm op den xviij den voorleden maent hun werck volgens den bestecke hadden voldaen,
offwel dat den voors. storm het selve sijn wijte ende diepten heeft gegeven’.
199. De declaraties van de magistraten van Vlissingen met betrekking tot de diensten van de
kapiteins Bantelu, La Tour en Hoijmaecker, zijn in handen gesteld van de secretaris ‘omme
deselve te examineren ende indien alles nae behooren is gebracht daer op ordonnantie te
doen depescheren’.
14-2-1634.
199v, 200. De Raad van State zal op de hoogte worden gesteld dat de voorleden zomer aan
kapitein Gerrit van Leeuwen ‘tot onderhoudt van t’ bootsvolck op de chaloupen ende
ponten sijn verstreckt negen leeninghen elck van achthondert guldens maeckende zeven
duijsent tweehondert guldens’.
200v. Luitenant Ram krijgt een verlof van drie weken voor het regelen van zijn particuliere
zaken.
17-2-1634.
203v,204. Kapitein Nicolai verzoekt een verlof met een sergeant en twee soldaten voor het
regelen van zijn zaken voor de periode van zes weken. Het verzoek van de kapitein om met
zijn sergeant Sander Tarris te vertrekken zal worden ingewilligd wanneer kapitein Virij
weer in het garnizoen is teruggekeerd.
21-2-1634.
205v. Luitenant Campe krijgt verlof voor drie weken voor het regelen van zijn particuliere
zaken.
22-2-1634.
206v. De commandeurs Borsellen en Hoijmaecker berichten respectievelijk uit Axel en
Liefkenshoek over de bewegingen van de vijand.
Commandeur Broucqsault heeft de kreek bij het Stooffgat geïnspecteerd en stelt dat het
‘toepalen’ tweehonderd Vlaamse ponden kost en het ‘toedammen’ 150 ponden Vlaams kost,
‘waerop geene deliberatie is gevallen’.
23-2-1634.
207. Vice-admiraal Hollaer zal het oorlogsschip bij de Kruisschans naar Philippine zenden
vanwege de komst van eenige sloepen ‘tot Ghendt en t’Sas’. Gouverneur Haultain zal
hiervan worden verwittigd.
207v. Luitenant Ingelsen krijgt een verlof van veertien dagen ‘tot verrichtinge van sijne
particuliere affairen’.
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27-2-1634.
209,209v. Jan vanden Slijcke, soldaat uit de compagnie van de overleden kapitein van der
Muijen, krijgt toestemming binnen acht dagen zijn belangen te verklaren met betrekking tot
zijn ‘absoluijt paspoort’ dat in handen is gesteld van luitenant Huijbert.
209v. De vaandrig van luitenant-kolonel Carreij krijgt een verlof van drie weken ‘tot
verrichtinge van sijn affairen’.
210. Jan Joossen ende Michiel Aertsen verzoeken om tot konstabel gekozen te worden in
plaats van Jan van Schoor. Zij krijgen toestemming om een proef te doen ‘voor de
constabels tot Vlissingen ter presentie vanden viceadmirael’.
28-2-1634.
211. De schoolmeester van Lillo, Herman Meessens, verzoekt om een grotere woning
omdat zijn huidige woning door ‘de groothe van sijne familie hem veel te cleijn valt’. De
zaak wordt in handen gesteld van de heren uit de Raad die belast zijn met de ‘eerster
verpachtinge tot Lillo’. Zij zullen de woning inspecteren en van hun bevindingen rapport
doen.
212v. De commandeurs Broucqsaut, Hoijmaecker en commies De Gomme hebben de
inspectie bij het Stooffgat uitgevoerd. De gedeputeerden ‘uut dezen Rade gaende op de
aenstaende verpachtinge van de gemeene middelen tot Lillo’ krijgen de toestemmingen om
het toedammen van de kreken uit te besteden ‘ten meesten oorboir ende dienste vanden
Lande’.
213. De heer van Tienhoven, lid van het college van de Admiraliteit in Middelburg, stelt de
Gecommitteerde Raden ervan op de hoogte over de nieuwe orders van het college met
betrekking tot het bemannen van de oorlogsschepen. Op de schepen zullen soldaten worden
gevoegd, als de ‘rollen vande voors. schepen verminderende met de helft soo veel coppen
als hun soldaten worden gegeven, waer door het Landt sal commen te proffiteren’. Hiervoor
zullen tweehonderd en zestien soldaten nodig zijn, maar soldaten uit de compagnie van
kapitein Hoijmaecker worden niet bekwaam genoeg geacht ‘overmidts daer onder pijcken
ende oock eenighe onderluijden sijn ende dienvolgens de voors. compagnie van meer
musquetten soude moeten werden voorsien’. De heer Van Tienhoven verzoekt dat de
nodige bevelen worden uitgevaardigd, de Raden komen overeen om morgen luitenant
Hoijmaecker te schrijven om deze zaak met hem te bespreken.
1-3-1634.
213v. Commies Pieter de Gomme heeft de Raden ingelicht over de het gat in de
Oosterweelschendijck bij de Kruisschans en verklaard dat de werklui hun werk voor de
storm op 18 januari ‘volgens den bestecke hadden voltrokken’. De Raden stemmen toe hun
bedongen loon van eenenvijftig ponden Vlaams uit te betalen.
Pieter de Gomme is ordonnantie verleend voor een bedrag van £ 3:8:4, ‘over boucken bij
hem door last vande heeren vanden Rade van Antwerpen ontboden’.
214. De Raden stemmen toe in het plan van de Admiraliteit om alle oorlogsschepen ‘ter zee
vaerende’ van soldaten te voorzien en dat daar het nodige aantal zal worden rekruteerD.
Luitenant Hoijmaecker krijgt de opdracht zijn piekeniers te vervangen voor musketiers en
verder al het oude en onnuttige volk te ontslaan. De luitenant stemt hiermee in mits ‘of de
voors. vacante compagnie aen iemant anders als aen hem wierde geconfereert’ en dat hij
geen schade zal lijden door het veranderen van de wapens, op bevel van de Admiraliteit.
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De luitenant wijst erop dat enkele soldaten gewond zijn geraakt tijdens hun dienst op de
kruisers en dat de reders van deze kruisers ‘niet aen sijn treckende ofte hun eenich
onderhoudt besorgen’. Hij vraagt de Raden hierover orders uit te vaardigen ‘alsoo buijten
reden is dat de voors. gequetste soldaten sonder dienst te komen doen tot laste van de
compagnie souden blijven’. Waarop gezegd is ‘dat men bij gelegentheid nae behooren daer
op sal letten’.
214v. Kapitein Nicolai is verlof verleend voor drie weken ten behoeve van het regelen van
zijn particuliere zaken in Holland.
2-3-1634.
215. Commies Pieter de Gomme heeft de Raden aangeschreven met betrekking tot de
‘nootsaeckelijckheden op en de ontrent den forte van Lieffkenshouck, Blaeuwgaeren ende
oudt Lilloo’. Dit is samengevat in een aantal artikelen.
1. De contrescarpen, borstweringen, banketten en de wallen van Lillo zijn door de
hoge vloed zwaar beschadigd. De schade door ‘het meerdere tocht ende slach van t
water’ zal op jaarbasis veel geld kosten. De Gomme vraagt zich af of de Raden
willen nadenken of het gewenst is het ‘voors. contrescherp in eenen weghe soude
worden verswaert, te meer alsoo de weste door de inbruecke seer ondiep worden
soo datter op plaetsen maer ontrent drie voeten water blijft staen’.
2. Voor het fort Blauwgaren dienen de bressen in de wallen, contrescarpen, poort en
brug in ‘nootsaecke in voorige reparatie gebracht te werden’.
3. Mochten de heren het nog noodzakelijk achten dat de schade aan oud Lillo
gerepareerd wordt, dan dienen daar de bressen, veroorzaakt door de hoge vloed, in
de contrescarp gerepareerd te worden en de houten flanken op de wallen
vervangen te worden aangezien deze dusdanig ‘verrot ende vergaen’ zijn dat
reparatie niet mogelijk is.
4. De borstweer op de contrescarp van Liefkenshoek dient gerepareerd te worden en
de commies vraagt zich af of het niet noodzakelijk is dat de contrescarp ‘iegens de
Schelde op de cruijne verhoogt tot twee voeten, en twee roeden en twee roeden
aengel. tot wederstaen de hooge vloeden’.
5. Verder verzoekt de commies dat hij de beschuit en het meel op Lillo naar commies
Thobias Coorne kan zenden, omdat het daar niet kan worden verkocht. De kaas op
Lillo is van slechte kwaliteit en de commies vraagt of de Raden er niet mee in
kunnen stemmen deze te verkopen aan de hoogst biedende.
6. Omdat er geen metselstenen in voorraad zijn vraagt de commies of de Raden
commies Coorne de opdracht willen geven voor het sturen van ‘acht duijst
metselsteen ofte disselsteen’ om het te kunnen gebruiken voor de ‘ordinaire
reparatien soo tot Lillo, Liefkenshouck, Blaeugaren ende Oudt Lillo.
216. Jan Michielsen, adelborst van de compagnie van de overleden kapitein vander Muijen,
verzoekt tot uitbetaling van zeven maanden dienst ‘bij hem gedaan als geweldigen [=
provoost]op de Cruijsschans’ in het jaar 1632. De Raden zullen over deze zaak schriftelijk
advies vragen aan commandeur Severijn Hoijmaecker.
216v. Op het schriftelijk advies van commandeur Severijn Hoijmaecker zal aan Gillis
Hendricx Potvruijt en zijn zoon (?) geen toestemming worden verleend om te mogen vissen
‘soo op de Schelde als op het Vlacke van Kieldrecht’.
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217. Dijkgraaf Jan Wielandt krijgt een som van £ 41:5 Vlaams voor het leveren van 2750
bossen stro aan negen compagnieën soldaten gelegerd in het fort St. Anna in het jaar 1632
‘volgens de attestatie vanden commanderende Broucqsault’.
7-3-1634.
219. Op het advies van commandeur Hoijmaecker krijgt Jan Michielsen voor zijn dienst van
zeven maanden op de Kruisschans in 1632 een bedrag van £ 8:6:8. De som zal ten laste
worden gelegd van de legerlasten van 1632 ‘waervan hem ordonnantie sal werden verleent
op den ontfanger generael Brouwer.
Het verzoek van kapitein Gershoven en kapitein Prince voor een vergoeding voor ieder
voor ‘drie vierroeren bij de soldaten van hunne compagnieën’ is afgeslagen.
220. De gedeputeerden die gelast zijn met de verpachtingen van de gemeene middelen op
Lillo zullen ook op Tholen polshoogte nemen aangaande de te repareren zaken, beschreven
in de missive van commies Veruurt(?).
10-3-1634.
221v. Commies Pieter de Gomme krijgt een bedrag van £ 998:10:6 uitgekeerd ‘over het slot
van sijne vierde geldt rekeninghe gesloten ter rekencamer’ op 9 maart 1634.
12-3-1634.
De gedeputeerden in de Raad van Staten zullen worden geschreven dat ‘alsoo aenden
commijs van Hoogerwerve eenighen provisien van vivris door den commijs Pieter de
Gomme sijn gesonden, dat haere edelen gelieven gemelten Raede van State het selve te
notificeren ten eijnde den voors. commijs van Hoogerwerve daervan comptabel werde
gemaeckt tott welcken eijnde de lijste van den voors. vivris sal werden overgesonden’.
13-3-1634.
222. Kapitein Buvrij, commandeur van fort St. Anna bij afwezigheid van commandeur
Broucqsault, schrijft de Raden met betrekking tot de zaak van twee ‘landtluijden uut
Hollant’ die wonen in de polder van Namen. Zij bezoeken de kerk van St. Anna en hebben
hun kinderen daar laten dopen. Zij hebben zich in Hulst (dat op dat moment niet in Staatse
handen was) moeten verantwoorden voor de beoefening van hun religie. De kapitein vraagt
advies wat hij moet doen of laten in deze zaak. De Raden besluiten een kopie naar de
gedeputeerden ‘ter vergaderinge van haer Hoge Mogendheden toe te senden ten eijnde
daerop soude moghen werden gedisponeert als naer behooren’. Voorts zullen de schout en
schepenen, alsmede de pastoor van de polder van Namen worden aangeschreven ‘dat sij
respectievelijck sullen hebben te besorgen dat de voorschreven Landtsaten ter oorsacke
vande exercitie vande gereformeerde religie blijven ongemolesteerd ende alle begonnen
ofte beginnen procedueren geschorst, ofte anders ende bij faute vandien datmen het selve
tot hunnen laste sal verhalen’. De gedeputeerden en kapitein Buvrij zullen hierover worden
verwittigd.
24-3-1634.
224. ‘Tott aenneminghe van het nieuwe gemaeckte hooft aenden forte van Lillo’, zijn de
heren Tienhoven en De Moor gecommitteerd.
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22v. Dingeman Cornelissen, veerman op het gat tussen de Kruisschans en St. Jacobschans,
verzoekt om een vergoeding voor het verlies van zijn twee veerschuiten. Verder verzoekt hij
dat commies de Gomme hem zal betalen ‘het gene hem over verachterden dienst is
competerende’. Pieter de Gomme zal met betrekking tot deze zaak om schriftelijk advies
worden gevraagd.
Commies Albertus Feijth meldt dat er hoognodige reparaties uitgevoerd dienen te worden
aan de contrescarpen van het fort Keizershoofd. De heren Tienhoven en De Moor, die
gelast zijn met de bestedingen van het werk te Lillo, zullen de contrescarpen van
Keizershoofd inspecteren en aan de Raden hun bevindingen rapporteren.
225. In een remonstrantie vermeldt commandeur Broucqsaut het volgende.
De opzichter van de sloepen op het fort van St. Anna, Marinus Cornelissen, is door de
Staten van Zeeland boven op zijn gage als soldaat een traktaat toegezegd van twee gulden
per week voor de periode van drie maanden, ingegaan op 15 november 1633. De periode
kwam op 15 februari 1634 ten einde, maar de commandeur heeft tot dusverre ‘om redenen
concernerede den dienst van t’Landt’ de extra toeslag gecontinueerd. Hij vraagt ‘dat d’acte
daer van voordesen gedepecheert mochte werden geprolongeert’.
Voor een schipper is eveneens een traktaat betaald door de commandeur. Mede dat hierdoor
de ‘extraordinaire oncosten die den aengaende gedragen moeten werden onghelijck veel
meer beloopen’.
De commandeur heeft bovenop de toegezegde som aan Pieter Capproen, tegenwoordig
wonende in de polder van Langedam, honderd en vijfentwintig guldens betaald voor het
verkennen van het land van Waes ‘van t’ Sas af tot Antwerpen toe, wiens advijsen zijne
Excellentie mede U Edele Mogendheden van tijt tot tijt bij mij aengedient sijn geweest’. De
commandeur vraagt of de Raden dit voorschot willen vergoeden, omdat het betalen hiervan
ten dienste van het land was.
(De remonstrantie is als volgt ondertekend: actum Middelburg den xxi martij xvjc xxxiiij
(1634), onderstont U Ed: Mo: altijt diens schuld ende onderdanigen dienaer, ondert. J. de
Chantramie, dict Broucqsaut.)
In een noot in de kantlijn wordt vermeld: ‘De Heeren van de Raede en commen hier inne
niet treden’.
226. Sergeant Jan Walet van de compagnie van kapitein Cruijnighen is verlof vergund voor
de tijd van veertien dagen om naar Holland te mogen reizen.
Kapitein Anthonij Seijs krijgt veertig guldens voor het maken van een nieuw vendel voor
zijn compagnie.
29-3-1634.
229v. Commies Pieter de Gomme is toegestaan drie lasten turf naar Antwerpen te zenden,
op de voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van de middelen van het Land ‘enne dat omme
redenen de heeren vanden Raede daertoe specialijcken moverende uut den heer Cocq
mondelinghe verstaen’.
3-4-1634.
230v. Maria de Moor, weduwe van wijlen Samuel de Lannoij, verzoekt om ontslagen te
worden van hetgeen commies De Gomme van haar eist ‘vanden turff bij aeren man zaliger
uutgelevert, ende dat het gedaen arrest op haere goederen mochte werden affgedaen’. De
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weduwe en de commies zullen worden geschreven om over deze zaak verhoord te worden
binnen acht dagen.
231v. De gelanden van Doel verzoeken om uit de neutrale plaatsen ‘te mogen lichten voor
een tijt hondertvijftig man’ voor het repareren van de gebroken dijken en het maken en
onderhouden van de dam ‘door de groote ader’. Er wordt toestemming gegeven om honderd
man te werven en die aan te stellen tot half juni. Commandeur Hoijmaecker zal van het
verzoek op de hoogte gesteld worden ‘ten eijnde hij daer op lette’.
Het verzoek van commies Pieter de Gomme, om zijn vijftienjarige zoon Bernardt de
Gomme, die op het moment in Frankrijk verblijft onder de compagnie van de commandeur
Broucqsaut, te laten ‘monstreren ende op des selffs rolle goet gedaen werden’, wordt in
bedenking genomen.
232. Commandeur Hoijmaecker zal worden aangeschreven dat hij de gelanden ‘van t’ Lens
[= de gelanden van de Luyspolder] als die vanden Doel Calloo ende Ketenisse’ dient te
gelasten het maken en onderhouden van de dam ‘liggende inde groote ader in sulcken staete
als die was voor date van het maecken van ’t fort op ’t Lens dat nu geslecht is’.
5-4-1634.
232v. Voor ‘opneminghe’ van het (scheeps)hoofd te Lillo dat door door Michiel Gillissen is
gemaakt, worden de commandant van Lillo en Liefkenshoek en commies Pieter de Gomme
gecommitteerd.
6-4-1634.
De heren Tienhoven en de Moor hebben met betrekking tot de verpachtingen van de
gemeene middelen in de kwartieren van Lillo, Axel, Terneuzen etc. de voorwaarden voor de
verpachtingen overgeleverd.
234v. De heren Tienhoven en De Moor hebben de kreken bij het Stooffgat bezocht en de
conclusie getrokken dat het ‘stoppen van deselve onnoodich’ is, om de redenen die zij
mondeling hebben verklaard aan de Raden. Over deze conclusie zal commies Pieter de
Gomme worden aangeschreven en hem zal gevraagd worden in hoeverre men gevorderd is
‘met het stoppen van het Doelsche gat’.
235. De heren Tienhoven en de Moor hebben tevens de conclusie getrokken dat Adriaen
Metten Eije, de lege plaatsen op het Antwerpse bolwerk te Lillo, waar voorheen een hofje
was, in gebruik kan nemen, aangezien ‘daerdoor geenen ondiensten conde geschieden’.
236v. Anthonij Janssen Barau, ‘poortier te Lillo versouckende tot recompense van eenighe
extra ordinaire diensten’. Hij vraagt om een vermeerdering van zijn gage, waarop is
besloten: ‘jaceat adhuc’.
7-4-1634.
237. Meester Cornelis Bosschaert,‘minister tot Lillo’, krijgt een som van vijftig ponden
Vlaams ‘over sijn extraordinaire augmenten voor den lopende jare’ 1634.
8-4-1634.
Commies Pieter de Gomme zal met een expressebrief worden geschreven dat hij met het
verzwaren van de contrescarpen (237v.) van Lillo ‘sal hebben te supersederen tot naerderen
laste ende ordre vanden Raede’.
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10-4-1634.
237v. Commandeur Broucqsaut laat de Raden weten dat hij op last van de prins zich nog
voor Pasen in Den Haag dient te melden. Mocht kapitein Buvrij afwezig zijn dan zal hij het
commando over St. Anna overdragen aan kapitein Wassij.
238. De heren uit de Raden die zich de volgende keer naar Lillo begeven, worden verzocht
om de reparatiewerken aan fort Blauwgaren, door Tienhoven en De Moor uitbesteed, te
examineren.
Commies De Gomme krijgt toestemming voor het aanschaffen van harde zinksteen ‘tot
beleggen van opperste schuijs van het verbreede hooft aende contrescherpen tot Lillo’,
zoveel er nodig geacht wordt en tegen een redelijke prijs.
Nicolais Betijnck krijgt een som uitgekeerd van £ 84:10 voor het leveren van rijshout voor
het nieuwe hoofd en de contrescarpen van Lillo.
238v. Pieter Betinck krijgt een som van £ 103:10 voor het leveren van rijshout voor de
contrescarpen van Lillo.
Vervolgens krijgt dezelfde Pieter Betinck een som van £ 84:12 Vlaams ‘over leveringe van
rijs aen het hooft aende contrescherpen van Lilloo’.
12-4-1634.
239. Kapitein Buvrij krijgt een verlof van veertien dagen tot drie weken ‘tot verrichtinge
van sijn particuliere affairen tot Berghen, Lilloo ende inden eijlande vander Tholen’.
Het verlof van vaandrig Magnus, aan hem verleend op 29 juni 1633, is verlengd voor de tijd
van zes maanden, op dezelfde voorwaarden als het eerder genoemde verlof.
240. Commandeur Broucqsault heeft op 10 april laten weten dat ‘tot Sandtvliet toegemaect
wordt’ een sloep met plaats voor vierentwintig of vijfentwintig man ‘waermede den viandt
meijnt met het aenstaende Gierstroom op het water te commen’. Hierover is geen deliberatie
gevallen.
Commies Pieter de Gomme en de weduwe van de majoor tot Liefkenshoek, Lannoij, zijn
verhoord aangaande de turf en ammunitie die de weduwe van de distributie tot
Liefkenshoek ‘te cort is blijvende als te weten xvj lasten turff, lx spaden, xxj schoppen, ij
ijsbijlen, (niet ingevuld) cordewagens, i lanteerne iij halvepijcken, een bouck met sijn
toebehooren alles wegens de memorie bijden voors. commis daervan over gelevert’. Hierop
is geen deliberatie gevallen.
13-4-1634.
240v. Michiel Gillissen krijgt voor zijn werk aan het nieuwe hoofd bij de contrescarpen van
Lillo 125 ponden Vlaams uitbetaald. (zie de resolutie van 5 april 1634).
14-4-1634.
241v. De heren die naar Lillo gaan zullen zich ervan op de hoogte stellen aan wie de
‘gorsingen vanden Doel ofte Lens sijn verpacht’ en hoeveel en aan wie daarvoor betaald
wordt. Zij zullen hun bevindingen rapporteren bij de Raden.
15-4-1634.
244. De heer De Cocq zal in plaats van heer De Moor, met de heer Vosbergen, op het
eiland van Tholen, te Lillo en het kwartier van Axel ‘te besteden de wercken ende
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reparatien, ende voorts te doen hetgene de resolutien van desen Raede vanden vj ende xiij
deser medebrengende sijn’. (de resolutie van 6 april gaat over Lillo)
20-4-1634.
248. De heren Tenijs en Cocq zijn gecommitteerd ‘omme te staen over de vercoopinghe
vanden vivris tot wintervoorraet geweest hebbende tot Lillo en Liefkenshouck’.
248v. Naar aanleiding van een brief van commandeur Severijn Hoijmacker zullen de Raden
‘sijn Excellentie in bedencken te gheven’ of het niet raadzaam is meer soldaten te legeren in
de schepen bij fort Hoogerwerve ter bescherming van het werk en de werklieden aldaar.
22-4-1634.
250v. Op advies van commies Pieter de Gomme krijgt veerman Dingeman Cornelissen,
verantwoordelijk voor het veer tussen de Kruisschans en St. Jacob, een som van £ 8:6:8
Vlaams ter compensatie voor het verlies van zijn twee schepen. Een heeft hij verloren door
‘den hoogen vloet’ de andere was door ‘den vijandt affgehaelt’.
Voordat een verzoek voor een hoger loon voor de veerman zal worden ingewilligd, zullen
de Raden aan Pieter de Gomme vragen wat ‘den selven over het bedienen van ’t voors.
veeren’ in redelijkheid behoort te verdienen.
25-4-1634.
252. In een remonstrantie heeft vice-admiraal Hollaer de Raden van advies gediend met
betrekking tot het afsluiten van ‘eenighe sluijpgaten ontrent de Schelde’ vanwaar de vijand
met sloepen de ‘stroomen onveijl soude comen maecken’, alsmede het positioneren van een
oorlogsschip of fregat ‘voor t’ pas van Sluijs’. De heren die bij Lillo vertrekken voor het
examineren van de sluipgaten worden geacht de adviezen van de vice-admiraal in acht te
nemen en van hun bevindingen rapport te doen.
1-5-1634.
253. Kapitein Prince, commandeur van St. Jacob, waarschuwt dat ‘huijsluijden wondende
tusschen het voors. fort ende Antwerpen’ onder de dekmantel van vissers de forten van de
vijand niet alleen van levensmiddelen en ammunitie voorzien maar ‘op de quartieren ende
frontieren deser Landen ijet soude connen werden geattenteert’. De commandeur verzoekt
om de nodige orders om hier tegen op te kunnen treden. De Raden besluiten de
commandeurs van Lillo, Liefkenshoek en St. Jacob aan te schrijven dat zij aan de
‘huijsluijden interdictie en verbodt sullen hebben te doen van binnen den tijt van veertien
daghen naer de insinuatie alle hunne schuijten van hun te doen ende sich daer mede niet
behelpen nochte te visschen, met laste indien deselve hun souden willen vervoorderen
contrarie te doen’, en de schuiten in beslag te nemen. Mocht iemand verzoeken een schuit te
houden dan dient hij zich te wenden tot de Raden ‘omme daerop met kenisse van zaecken
gedisponeert te werden’.
2-5-1634.
254. Kapitein Berendrecht is een verlof van zeven tot acht dagen vergund ‘tot verrichtinghe
van sijn particuliere affairen inden eijlande van Schouwen’.
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254. Er is door de heren van de Raad een aantal beslissingen genomen naar aanleiding ‘in
het sluiten vande rollen ende verleenen van ordonnantie van de vervallen maenden solts
vande compagnien’.
Er zal geen ordonnantiën worden ‘gedespescheert op extracten vande voorgaende
monsteringe, ten sij behoorlijck blijcken vanden Raede van Staten werde overgebracht dat
de compagnien binnen de betaelts maent niet en is gemonstert’.
Als de monstering is geschied binnen vier of vijf dagen na de vervaldag, dan zal de rol
gesloten worden, en ordonnantie worden verleend.
Als een compagnie in een maand tot twee maal toe is gemonsterd ‘sal op de minste ende
dienvolgende favorabelste rolle voor het Landt ordonnantie werden gedespescheert’.
Met betrekking tot de verloven worden de volgende beslissingen genomen.
255. ‘De officieren tot sergeanten excluijs met speciael consent van desen Rade, ende
voorts volgens de resolutie vanden iii januarij lestleden, alle de solliciteurs ter handt gestelt,
omme die selve hunne respectieve capiteinen te notificeren.’
Gewone soldaten met schriftelijk verlof van de kapitein ‘ende kenisse vanden maioor’
krijgen niet meer dan veertien dagen verlof, en met niet meer dan zes tegelijk.
De majoor dient bij te houden de namen en toenamen van de afwezige soldaten, of ze nu
hun pariculiere zaken behartigen of ‘a la guerre’ worden uitgezonden, de dag van het
vertrek uit het garnizoen, de dag van terugkeer, en de plaatsen en steden waarheen zij
vertrokken zijn, ‘waervan gevende onder hunne signature behoorlijcke attestatie, sullen de
voors. soldaten daer op goedt gedaen werden’. Op de voorwaarde dat zij zich onder de
voorgaande monstering bevonden en dat er behoorlijk bewijs is dat ‘deselve zedert
verloopen, gestorven, ofte anders omme wettige oorsaecke met behoorlijck verloff absent
waeren’. Er zal bepaald worden welke majoors hiervoor speciaal zullen worden beëdigd
‘omme sich in desen behoorlijck te quijten’.
Getuigenissen van burgers die soldaten op bepaalde tijden en plaatsen hebben gezien zullen
alleen onder ede worden afgenomen.
‘Dat de attestatien van magistraten ende ander publijcque persoonen niet sullen werden
aengenomen tensij deselve niet alleenelijck inhouden dat sulcke soldaten op sulcken tijt
ende plaetsen zijn gecompareert, maer oock dat hun kennelijck is dat soodanige soldaten
zijn van sulcken compagnien.
255v. Leningen en gages aan rekruten zullen niet worden uitgekeerd voordat zij zich bij hun
compagnie of garnizoen hebben gevoegd.
Als een kapitein meer dan tien nieuwe rekruten heeft, dient hij dit door te geven aan een van
de ‘commissarisen vande monsteringe’ van de provincie, residerend naast zijn garnizoen of
de plaats waar de rekruten het eerst aankomen. De commissaris ‘daervan notitie houden
ende attestatie verleenen sal, waernae deselve ter aencomste in het garnisoen aenden maioor
sal werden gepresenteert, ende sullen de voors. recruetten op de attestatien vande voors.
commissarisen ende maioors werden goet gedaen’.
Om een overzicht te verkrijgen van de commissarissen zal aan de gedeputeerden in de Raad
van State worden verzocht om een lijst toe te zenden aan de Gecommitteerde Raden met de
naam en toenaam van de commissarissen en de plaats van vestiging.
De gasthuismeesters dienen bij te houden welke dag van welke maand zieke of gewonde
soldaten zijn opgenomen en ontslagen, en welke soldaten voortdurend ‘den tijt tusschen
beijden inden voors. gasthuijse sijn geweest ende insonderheid (256) dien geheelen dach dat
de compagnie is gemonstert niet uutgegaan en sijn’.
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Rekruten afkomstig uit Zeeland zullen niet verder worden vervoerd dan tot Dordrecht.
Voor het vervoeren van de rekruten zal niet meer worden betaald dan het normale
‘veerschat’. Betreft hun aantal dertig of meerdere personen, dan zal er een schip of een
schuit worden gehuurd om voor het vervoer te zorgen.
De rekening voor het vervoer dient apart te worden opgemaakt en mag niet bij andere
scheepsvrachten worden gevoegd ‘ten eijnde het verschot aenden capiteijnen soude
commen werden gecort’.
Geen achtergebleven soldaat zal op kosten van het land naar zijn compagnie worden
gebracht.
256v. ‘De bescheeden van alle de schepen ofte schuijten eene compagnie gevoert hebbende
bij den anderen te voughen’ om te controleren of een compagnie niet meer plaats in het
ruim heeft ingenomen als de compagnie volgens de lijst toekomt, of dat de ene schipper niet
‘niet meer reijsen ende lichdaghen is brengende als den anderen’.
9-5-1634.
259. Simon Vaen, Gerrit Vaen en Hans Vaen is hebben toestemming gevraagd en verkregen
om te mogen continueren voor een periode van vier maanden het vervoeren vanuit Doel,
gewassen uit de polders van Doel, St. Anna en Ketenisse naar Antwerpen, op de
voorwaarden dat zij bereid zijn tot het toestaan van inspectie, tot het betalen van een
behoorlijk bedrag voor de licentie, tot het afleggen van een eed en tot het betalen van een
borgsom.
259v. Luitenant Pieter van den Waerent van de compagnie van kapitein Wassij ‘is verloff
geaccordeert’ voor een periode van acht dagen voor het behartigen van zijn particuliere
zaken.
Luitenant Charles de Ram van de compagnie van kapitein Severijn Hoijmaecker krijgt een
verlof van veertien dagen ‘omme sijne affairen te verrichten in Hollandt’.
10-5-1634.
De commandeur en de magistraten van Axel berichten de Raden van het feit dat de vijand
op de zevende mei tegenover Axel op het ‘schorre van Beoostenvlie’ was gekomen met
krijgsvolk te voet en te paard, en met wagens met rijshout en ander materiaal om ‘aldaer
eenighe forten te maecken’. Zij verzoeken om versterkingen en kanonnen. De prins zal ‘in
haeste’ een brief worden gezonden met het verzoek om enkele compagnieën naar Axel te
sturen ‘ende voorts daerinne sulcx te voorsien als deselve sal oordelen den dienst van t’
Landt te vereijsschen’. De halve compagnie van kapitein Maurignaut tot Mauritsfort zal
reeds naar Axel worden gestuurd, ‘ende patente te doen despescheren op capitein Buvrij’
gelegerd op het fort St. Anna in de polder van Namen om met zijn compagnie naar Axel te
vertrekken. ‘Doch sal aenden commanderende Broucqsaut werden geschreven dat hij
deselve van t’ fort St. Anna naer Axel laet gaen’ als dit niet ten nadele is van het Land ten
aanzien van het fort. Equipagemeester Maerten Thijssen krijgt bevel om een half metalen
kanon met al zijn toebehoren naar Axel te zenden. Over deze beslissingen zullen de
commandeur en de magistraten op de hoogte worden gesteld.
13-5-1634.
261, 261v. De brieven van commandeur Borsele van Axel en de magistraten waarin zij
verzoeken om meer krijgsvolk zullen gekopieerd worden en naar de prins en de heren
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gedeputeerden worden gestuurd met een ernstig verzoek ‘om meer volcx in dat quartier te
crijgen’.
15-5-1634.
263. De prins heeft de kapiteins Van den Ende uit Bergen op Zoom, Beaumont uit de polder
van Namen, Matthijs Drossaert uit het fort Philippine, Inthima uit Sluis en Alexander
Murraij uit Cadzand verzocht zich naar Axel te begeven ‘ende aldaer wachte en garnizoen
te houden’. De magistraten zullen van deze beslissing op de hoogte worden gesteld en
dienen de compagnieën van voldoende logement te voorzien.
17-5-1634.
264v. Ingenieur Orleans dient zich naar Axel te begeven naar aanleiding van een bericht
van de magistraten en de commandeur. Hierin stellen zij dat ‘den vijandt sich over hunne
stadt seer versterckende is oock eenige forten en baterijen maeckende, dat voorts sijn
voornemen wel soude mogen wesen het canael te passeren ende de hoogten van
Beoostenvlij aen dese sijde gebleven in te nemen’. De ingenieur zal de hoogten inspecteren
en rapporteren wat nodig is te doen tegen de voornemens van de vijand.
265. Ter versterking van de troepen in Axel zal een van de twee kanonniers uit Vlissingen
naar Axel worden gestuurd.
Tevens krijgt commies Vrijbergen het verzoek om van Tholen ‘herwaerts aensende eene
vande bequaemste canonniers om alhier ordre te ontfaghen’.
De commies-stapelier zal worden bevolen ‘in alle diligentie naer Axel voors. te senden’
duizend ponden buskruit, lood en lonten ‘naer advenant’.
De magistraten en de bevelhebber zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.
265v. In een brief schrijft de prins dat hij nog eens acht compagnieën naar Axel en
Terneuzen heeft gezonden. Verder geeft hij het bevel om alle op de vijand veroverde
sloepen en ponten ‘herwaerts naer Zeelandt’ te sturen. De magistraten van Axel en
Terneuzen, en de commandeur van Mauritsfort zullen worden aangeschreven dat zij zo snel
mogelijk laten weten hoeveel manschappen zij nog kunnen onderbrengen ‘soo in s’Landts
hutten als particuliere borgershuijsen’.
266. De commandeur van Axel zal worden geschreven dat hij de halve compagnie van
kapitein Maurignaut terug naar het Mauritsfort stuurt.
22-5-1634.
269. In een brief stelt commandeur Broucqsaut de Raden op de hoogte van ‘des vijandts
toerustinge te water’.
269v. Davidt Orleans dient mondeling verslag te doen van zijn inspectie van de hoogten van
Beoostenvlij bij Axel. Volgens hem dienen de oost- en de westdijk van de Noordpolder
naar de contrescarpen van Axel te worden verlegd. Daarnaast zal aan de prins worden
verzocht de nodige bevelen ‘tot voorcomminge van des vijants voornemen’.
270. Het is van groot belang voortdurend over informatie te beschikken omtrent de
bewegingen van de vijand ‘in t’Landt ende over Axel’. De commandeurs van Axel,
Philippine, St. Anna en Liefkenshoek alsmede Sluis dienen zich met behulp van
betrouwbare personen op de hoogte moeten stellen van de vijandelijke bewegingen en
‘aende heeren van desen Rade te veradverteren het gene sij dienaengaende sullen commen
te vernemen’.
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271. De Raden hebben het bericht gekregen dat de landen in de Noordpolder tot aan de
contrescarpen van Axel zijn bezaaid. Dit wordt als een nadeel van het land gezien.
Commandeur Borsellen zal worden geschreven dat als het koren van het veld is hij het bevel
uitvaardigt dat geen land tot op vijftig roeden van de contrescarpen van Axel zal mogen
worden bezaaid of beplant. Naast de voornoemde commandant zal commandeur Severijn
Hoijmacker een zelfde bevel uit dienen te vaardigen met betrekking tot het fort
Liefkenshoek.
272. De heren Cocq en Vosbergen hebben verklaard dat ‘Nicolais van Dries, gesegt Barou’
als aannemer het werk aan het fort Blauwgaren, uitbesteed door de heren Tienhoven en de
Moor op 23 maart, ‘volgens den bestecke heeft opgemaeckt’. Daarom zal tot betaling
worden overgegaan van zijn bedongen loon van £ 37:10 Vlaams.
Commies Pieter de Gomme krijgt toestemming om in de contrescarpen van Blauwgaren een
nieuwe sluis aan te leggen in de plaats van de sluis die vergaan is, ‘stellende inde conditien
dat den aennemer het ouwt hout tot sijnen proffijte hebben sal’.
272v. De commies krijgt tevens de toestemming om onder de poort ‘een nieuw buijsken tot
het zuijeren van het water uut het fort te leggen’.
De Gomme krijgt verder toestemming om ‘binnen het voors. fort Blaeuwgaren te senden
ende continuelijck in voorraet te houden’ 100 pond kaas en twee tonnen beschuit, op de
voorwaarde dat de beschuit en de kaas regelmatig ververst worden om bederving van de
goederen te voorkomen.
De commies is geautoriseerd de houten flanken van Oud-Lillo ‘te vercoopen omme
afgebroken te worden’. Het gat dat ‘het sluijsken in de contrescherpen gegeven heeft’ dient
hij met aarde op te vullen.
De totale kosten voor het verhogen en het verzwaren van de contrescarpen van Lillo,
waardoor ook de wallen dienen te worden verhoogd en de grachten te worden verdiept en
ten slotte een nieuwe poort gemaakt dient te worden, zijn geraamd op zes- á zevenduizend
pond Vlaams.
Besloten wordt ‘het verhoogen en verswaeren van de voors. contrescarpen te supersedern’
en dat commies De Gomme zal worden gelast de contrescarpen in voorgaande staat ‘te doen
brengen laetende deselve eenpaerls(?) verhoogen nae den peijl alwaer deselve hoogst sijn’.
273. Met prins Frederik Hendrik zal eertijds overlegd worden of het gewenst is om de
contrescarpen die dienen als zeewering ‘tonneront ende niet met een banquet ende
borstweere behooren gemaeckt ende gelegt te werden’. Dit om aanzienelijke schade, zoals
die eerder is opgelopen ‘door den vloet’, te voorkomen.
24-5-1634.
Kapitein Cromstrien is een verlof vergund van veertien dagen voor het regelen van zijn
zaken in Holland.
275. Robbert de Lannoij verzoekt of de heren Raden ‘souden gelieven den heer ontfanger
generael te authoriseren den licentmeester van Alphen in rekeninge te laten valideren zeven
maenden gagie’ voor zijn dienst als majoor van Liefkenshoek. De Raden verzoeken de heer
Brouwer om schriftelijk bewijs omtrent deze zake en dan met name of de weduwe van de
overleden majoor twee maanden gage na het overlijden van haar man heeft genoten.
Het is gebleken dat ‘bij de eijghen handt van Robbert Lannoij tot lieutenant van eene
compagnie voetvolck bij die vande Westindische compagnie aengenomen, dat hij bestaende
is uut de compagnien tot Lillo en Lieffkenshouck liggende te devauscheren ende uut den
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dienst te trecken’. Hiervoor is hij ontboden in de Raad en er scherp voor gestraft. Soldaten
zonder een fatsoenlijk paspoort van hun eigen kapitein dient hij op staande voet te ontslaan
en terug te zenden naar hun garnizoen. Er zal niet worden nagelaten ‘daerinne tot sijnen
laste scherpelijck te voorsien’.
Op het verzoek van Robbert de Lannoij om de ‘penningen geprocedeert vanden vercochte
meubelen aengecomen hebbende sijn moeder, uut den arreste mochten werden ontslaegen’
wordt de kanttekening gemaakt dat om nader schriftelijk advies omtrent deze zaak aan
commies Pieter de Gomme zal worden gevraagd.
276. Overleg over de missiven van commandeur Hoijmaecker en kapitein Prince over de
vissers op het verdronken land bij de ‘Couwensteijnschendijck’ is uitgesteld tot dat de heren
Cocq en Vosbergen rapport hebben gedaan.
Commandeur Broucqsault zal worden aangeschreven dat hij aan de ‘gouverneur van
Sandtvliet schrijve in faveur ende tot relaxatie vanden schipper van Beregen op Zoom, tott
Sandvliet voors. zittende’.
276v. Luitenant Le Ducq heeft acht dagen verlof gekregen voor het verrichten van zijn
zaken.
6-6-1634.
281v. Pieter de Gomme krijgt een bedrag van £ 1268:7:9 ‘over het slot van sijne rekeninghe
gesloten ter Rekencamer’ op 30 mei 1634.
Op advies van ontvanger generael Brouwer zal aan Robbert de Lannoij, over zijn
majoorschap op Liefkenshoek na het overlijden van zijn vader, uitbetaald worden zijn gage
‘totdat hij verlaten is ende dan noch eene maendt voor de weduwe’. Het geld van de
weduwe wordt echter ingehouden vanwege haar achterstallige betalingen aan het land.
8-6-1634.
283v. Ontvangen een brief van commandeur Broucqsaut met betrekking tot de zaak van de
schipper van Lillo, Hendrick Poulier. Besloten is dat de commandeur nogmaals bij de
gouverneur van Santvliet zal pleiten voor ‘relaxatie vanden gevanghen ionghen’, met het
verzoek hem daar op ‘peremptoire ende catagorique antwoorde werde toegesonden’.
285. Gelezen het verzoek van ‘opgeseten van Eeckeren, Hoeffne, Merxen, Oderen en
Wilmerdouck versouckende permissie omme eenighe schuijten tot hunne nootdruft te
houden’. Een missive van commandeur Severijn Hoijmaecker heeft betrekking op
bovengenoemde zaak. De raden besluiten het verzoek in handen te stellen van de
commandeurs van Lillo, Liefkenshoek en St. Jacob. Zij dienen de Raden van ‘elcx bijsonder
schriftelijck besloten advijs ende met naemen hoeveel schuijten ende van wat grootte ijder
dorp sonder ondienst vanden Lande soude connen werden geaccordeert, midsgaders wat
ordre daer op soude dienen ghestelt’.
9-6-1634.
286. Er is overleg geweest ‘wat tot voorderinghe vanden wercken bij den Raede van State
aen het fort van Hoogerwerve besteedt best sal dienen gedaen waeraen het landt van
Zeelandt in t’Generael ende Zuijtbevelandt in t’ particulier soo veel is gelegen’.
Commandeur Broucqsault wordt geschreven en gevraagd dat hij zich ervan op de hoogte
stelt of de aannemer al begonnen is met het werk en dit met competente mensen. Hiervan
zal hij de Raden bericht sturen.
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286v. Om tijdsverlies te voorkomen zal de bode met de brief voor commandeur Broucqsaut
tevens een missive voor de aannemer meenemen. Hierin wordt de aannemer verzocht zo
snel mogelijk te beginnen met het werk aan het fort en dit ‘volgens de bestecken op te
maecken ofte anders ende bij faute vandien datmen deselve tot hunne lasten van nieuws sal
besteden’. Met deze missive zal de bode zich naar Bergen op Zoom begeven als hij van
commandeur Broucqsault verstaan heeft gekregen dat de aannemer zijn werk nog niet heeft
aangevangen, ‘omme daerop rescriptie ontfangen hebbende datelijck tot de bestedinge
vande te maecken wercken geprocedeert te werden ofte andersinst gedaen als naer
behooren’.
Pieter de Gomme heeft de Raden geadviseerd de weduwe Lannoij van haar arrest te
ontslaan, waarop de Raden hebben beslist hier niet in te kunnen treden.
287. Luitenant Ingelsen is verlof vergund voor veertien dagen ‘tot verrichtinge van sijn
affairen in den eijlande van Walcheren’.
11-6-1634.
291. De prins stuurt het bericht dat de vijand zich verzamelt bij Ballaert in Brabant. Het
lijkt hem verstandig dat de acht compagnieën die tegenwoordig in Axel en Terneuzen
gelegerd zijn, zich per schip begeven naar Kruisschans of Lillo. De commandeurs van
Terneuzen en Axel zullen worden aangeschreven om het bevel uit te voeren, evenals
equipagemeester Maerten Thijssen die zestien schepen en acht schuiten naar Axel en
Terneuzen dient te sturen om te troepen te verplaatsen. Hierover zal commandeur Severijn
Hoijmaecker op de hoogte worden gesteld.
12-6-1634.
293. Commandeur Broucqsault heeft de Raden geschreven dat aannemer Jan Passchiersen
drie weken geleden begonnen is aan de fortificatiewerken van fort Hoogerwerve ‘hebbende
uut de naestgelegene garnizoenen noch wel vijftig soldaeten meest met hun geweer mede
gebracht’.
294v. De Raden hebben een missive ontvangen van commies Pieter de Gomme. Hierin
vermeldt hij het volgende.
Dat hij de aardewerken aan de contrescarp van Lillo ‘ende omdieswille t’ selve is commen
te monteren’ een bedrag van 215 ponden Vlaams, niet anders heeft besteedt dan waarop de
Edele Mogendheden van de Staten van Zeeland het bestek hebben goedgekeurd.
‘De remonstrant heeft van gelijcken het contrescherp tot Lieffkenshouck besteedt in
tweederhande manieren’, het zwaarste, bestek nummer 2, bedraagt een som van 830 guldens
‘daerbij het contrescherp over al een voet boven den alderheijligen vloet sal wesen’, van
nummer 3 zullen de kosten 570 guldens bedragen. De contrescarp zal dan op dezelfde
hoogte worden gebracht ‘informe soo als het voor de poorte is’.
295. Nummer 4, ‘is maecken ende berammen de plasbarmen’ kost 215 guldens ‘alles op
approvatie als vooren, U Ed: Mo: gelieven hier op te appostilleren nae haeren rijpen raede
sal bevinden te behooren’.
De reparatiewerken aan het fort Lillo zijn door de aannemer afgerond en de commies vraagt
de Raden om iemand te sturen ‘omme t’selve op te nemen’.
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16-6-1634.
De raden hebben de brieven gelezen van de ‘commanderende tot Lillo’ waarin hij wijst op
de detentie van Franchois van Dusselen, priester van Montfort en kapelaan van de heer van
Merode. Hij had geen paspoort van ‘d’andere sijde’. De commandeur verzoekt de Raden
zich over deze zaak te buigen. Zij besluiten de commandeur terug te schrijven dat alvorens
zij over de zaak een beslissing nemen, een schriftelijke verdediging van van Dusselen, door
hem ondertekent willen hebben. Hij moet hierin vermelden ‘off den selven in vijanden ofte
neutraele landen sich is onthoudende’ en de redenen waarom hij naar Staats gebied is
gekomen.
295v. Equipagemeester Maerten Thijssen wordt verzocht om kapitein Gerrit van Leeuwen
‘tot behouve van sijn onderhebbende ponten en chaloupen te doen leveren de behouften in
sekere specificatie bij hem equipagemeester getijckent’, gedateerd op 14 juni 1634.
20-6-1634.
297v. Anthonij Janssen Barou, poorter van Lillo, ‘is ordonnantie verleent ter somme van
vijftich guldens, eens hem toe gelegt over extraordinaris diensten in sijne requeste
gespecificeert’.
Jaecques Callans, een soldaat uit de compagnie van kapitein Severijn Hoijmaecker heeft
toestemmming om voor de periode van zes weken naar Engeland te vertrekken.
Jacob Centen, inwoner van Lillo, verzoekt toestemming om bij zijn huis aan de oude haven
een schuurtje te mogen timmeren. De Raden stemmen toe ‘tot dien eijnde de haevenen te
mogen aenvullen’ op de voorwaarde dat Centen tussen zijn erf en het schuurtje ‘laetende
een straete’ van achttien voeten breed.
Cornelis Moens en Dignus Janssen ‘schuijtluyden tott Lilloo’ mogen hun veerdienst tussen
Lillo, Liefkenshoek en andere forten voor de tijd van een jaar continueren. Op de
voorwaarde dat de inkomsten half om half verdeeld worden ‘invougen als bij voorgaende
acte’ van 17 november 1633 is bepaald.
21-6-1634.
298v. De heren Tenijs en De Moor hebben rapport gedaan van de bestedingen en verdere
verrichtingen in de kwartieren van Axel en Terneuzen. Zij geven eerst een overzicht van de
werkzaamheden bij Axel om daarna het volgende te melden.
299. ‘Dat mede uutgestelt was het besteden (overmidts de dijckagie vanden Couwdenpolder
noch niet is voltrocken) van het fortken van Lieffkenshouck, gevende in bedencken of
aldaer geen steene redoute dient gemaeckt te werden.’
299v. De Raden stemmen ermee in dat ‘in plaetse van het vervallen fortken van
Liefkenshouck’ een stenen redoute zal worden gebouwd, alleen zal de besteding van dit
werk worden uitgesteld.
300. De Raden beseffen dat de voortgang van het werk op het eiland van Tholen hinder zal
ondervinden nu de prins heeft besloten de compagnie van kapitein Seijs terug naar Bergen
te sturen. De Raden besluiten dat ‘haest de acht compagnien gelegen hebbende inde
quartieren van Axel en Neusen iegenwoordig sijnde ontrent Lillo’ onder het bevel van
commandeur Broucqsaut terug zullen keren naar Axel en Terneuzen. De compagnie van
kapitein Remeeus van den Ende dient zich op bevel van de prins naar Tholen te begeven,
om daar tot ‘naerder ordre garnisoen te houden, welcke patente den commanderende
Borsselen van nu aff sal werden toegesonden met laste de selve den capitein vanden Eijnde
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te behandigen’. De compagnie dient zich dadelijk naar Tholen te begeven en de kapitein is
verstaan gegeven dat hij zijn troepen niet in de stad moet onderbrengen, maar in de forten.
De prins zal hierover op de hoogte worden gebracht.
300v. De heren Cocq en Vosbergen hebben op de twintigste mei rapport gedaan van hun
verrichtingen in Lillo, Liefkenshoek en op Tholen.
De dijkgraaf van de Couwenpolder, Pieter Gillissen, heeft de heren ingelicht over de
veranderingen aan de dijk. De dijkgraaf heeft aangegeven de dijk ‘tegens thien voeten
cruijne in plaetse van achte, ende druijpens van binnen in plaetse van onderhalff voet per
voet twee voet, sullende deselve breette ende druijpens afgaen van het beloop van buiten’.
De heren hebben ermee ingestemd dat de dijk in plaats van zes roeden, ‘maer behouden sal
vijff roeden en thien voeten zeewaarts’.
301. Commies Pieter de Gomme heeft toestemming gekregen om de loden goot tussen de
kerk van Lillo en het turfmagazijn te laten inspecteren en repareren door een loodgieter.
Verder is goedgevonden dat De Gomme zorgdraagt voor de bouw van een turfschuur aan
het huis van licentiemeester van Alphen. Hij dient de kosten hiervan in rekening te brengen
bij de Admiraliteit.
‘Dat nevens het magazijn een buijsken noodich is omme het water vanden commanderende
Cromstrien ende andere plaetsen te comen suëren, werdt den commijs daertoe
geauthoriseert.’
In fort Liefkenshoek dient een turfschuur van 12 voet in het vierkant bij het logement van
commandeur Hoijmaecker te worden gebouwd. De twee houten secreten van Liefkenshoek,
die buiten de wallen staan dienen gerepareerd te worden. De commies krijgt hier
toestemming voor, evenals de bouw van de turfschuur ‘op de bestecken daervan gemaeckt’.
De commies is toestemming verleend om het onderhoud van de doornhaag rond
Liefkenshoek voor een heel jaar uit te besteden waarvan de kosten bedragen £ 8:6:8. Omdat
de contrescarpen en het rijswerk van Liefkenshoek worden beschadigd en omdat er wordt
gefraudeerd, dient commandeur Hooijmaecker de ingelanden van Doel, St. Anna en
Ketenisse er op te wijzen dat zij voortaan de granen en de andere goederen alleen nog maar
bij het sluisje van Liefkenshoek mogen laden en lossen.
301v. Twee gaten naast het Lens dienen te worden afgedamd, evenals de kreek die de grote
Ader wordt genoemd en stroomt naast de dam door het Doelsche Gat. Conform de laatste
resolutie dient dit door de mensen van Doel te worden verricht. Wat betreft de andere twee
gaten: nodig is ‘dat sal werden naegesien bij wie deselve voor desen sijn gestopt’.
Enkele schippers uit Doel, Ketenisse en St. Anna hebben zich tot de Raden gericht en
verzocht om de eed te mogen afleggen ‘ende borghe te stellen voor de Wet vanden Doel,
waerinne bij haer Ed: onder het welbehagen vanden heeren vanden Raede was geaccordeert
overbrengende daervan behoorlijcke acte van borgtochte. Is daerin voor dese reijse
geaccordeert’.
Tegen het vissen krijgen de soldaten in Doel toestemming om hier vrij te mogen optreden.
302. Tegen het ‘uutcommen vanden vijand van Sandtvliet’ zal het Stooffgat worden
bewaakt door een oorlogsschip ‘overmidts de vlaeckte van het slijck niet wel sal connen
werden bewaert’, maar daar een redoute zal worden gebouwd. Dit wordt nog in overdenking
genomen.
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22-6-1634.
303. De Raden stemmen in om kapitein Wassij ‘tegens morgen en acht dagen te
beschrijven’ om van hem zijn kant van het verhaal te horen betreffende het geschil tussen
hem en Jacobmijntje Vlamincx, de weduwe van wijlen sergeant Ketelaer.
Commandeur Broucqsaut zendt het bericht dat hij uit goede hand heeft vernomen dat ‘den
vijandt gemeijnt is met sijn geconcipieerde dijckagie van Oosterweel voort te vaeren’. Hij
vraagt of hij dit dient te beletten. De Raden besluiten hierover een beslissing uit te stellen in
afwachting ‘wat bij zijn Excellentie hierop sal werden geresolveert’.
In een andere missive vermeldt de commandeur dat hij er zeker van is dat ‘den vijant
hebbende laeten ophaelen alle de schuijten die hij rontom Antwerpen heeft weten te
becommen’. Hiermee zouden soldaten naar het verdronken land worden gebracht, terwijl hij
ervan op de hoogte is gesteld dat ‘te lande volck herwaerts aen marcheert’. De commandeur
heeft het bevel gegeven dat met het hoogwater twee compagnieën naar het gat in de
Couwensteinschendijck zullen varen. Een gedeelte zal daar zijn bivak opzetten, terwijl de
rest naar de Kruisschans dient te vertrekken ‘vanwaer ick sal adviseren op het innemen van
Oorteren hebbe sijn Excellentie hier van mede geadverteert’. (303v.) Commandeur
Broucqsaut vraagt zich af of het de Edele Mogendheden niet nodig lijkt om ponten en
sloepen ‘van stonden aen herwaerts gesonden werden versien met bootsvolck etc’.
23-6-1634.
308. De heren Tenijs en Van der Straeten zijn gecommitteerd tot ‘den incoop van
gewoonelijcke provisie van turff voor de forten staende tot versorginge dan desen Raede
mitsgaders voor den Raedt ende Rekencamer’.
308v. De heren Tenijs en Vosbergen zijn toestemming verleend om ‘te besteden eene steene
redoutte ter plaetse daer het oudt fortken van Liefkenshouck is geweest’. De redoute dient
gebouwd te worden ‘op alsulcken grootte ende besteck als de redoute die op
Westenrijckdijck staet’.
De heren krijgen daarnaast toestemming een opzichter te zoeken naast commies De Vriendt
voor het werk aan de redoutes ‘zoo op den Ram, Zouterspuije als Liefkenshouck, alsoo men
bericht werdt dat Simon Bolle daertoe voor desen gecommitteerd mede daer van aennemer
is’.
309. Commandeur Broucqsaut stelt in een missive van 22 juni de Raden op de hoogte ‘van
den alarm die den nacht te vooren aen het fort St. Jacob was gegeven’.
24-6-1634.
309v. De ontvanger-generaal Brouwer krijgt toestemming om aan kapitein Gerrit van
Leeuwen ‘alle veertig daghen te verstrecken twee leeninghen voor sijn onderhebbende
matroosen’, op de ponten en de sloepen, op de voorwaarde dat de matrozen ten minste alle
veertig dagen ‘eens bij den equipagemeester Maerten Thijssen sullen werden gemonstert
waerop de voors. betaelinge sal werden gedaen’. Hierover zal de equipagemeester worden
aangeschreven.
25-6-1634.
Commandeur Severijn Hoijmaecker schrijft eveneens aan de raden over het alarm dat bij
fort St. Jacob gegeven is, en over het voornemen van de vijand om het gat van de
‘Couwensteinschendijck in te nemen, waerop geen deliberatie is gevallen’.
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26-6-1634.
310v. De prins zal ervan op de hoogte worden gesteld dat de beslissing is genomen om alle
’s Landts ponten ende chaloupen met den eersten met bootsvolck sal doen bemannen’ en
deze naar de Schelde te sturen. Hier kunnen zij onder het commando van vice-admiraal
Hollaer of een andere bekwame kapitein tegen de vijand wanneer nodig worden ingezet.
311. Bij gelegenheid zullen de heren Schotte en Berchem worden aangeschreven ‘dat sij
gelieven de goede handt daeraen te houden dat Michiel Pieterssen’ aannemer van het werk
aan de brug, poort en hutten van fort Hoogerwerve ‘mach ter handt gestelt werden den
bestecken van sijne aengenomen wercken, ten eijnde hij sich daer nae mach reguleren ende
in t’ werk treden’.
27-6-1634.
311v. Willem Geleijnssen Pirole, ‘appoincte onder de compagnie’ van commandeur
Hoijmaecker, is drie maanden verlof verleend ‘tot verrichtinge van sijn affairen’ in
Engeland.
312. Commandeur Broucqsaut dient zo snel mogelijk de Raden te verklaren of het
bemannen van de ponten en sloepen, in Vlissingen gelegen ‘volgens het schrijvens van sijn
Excellentie ende de resolutie desen Raede’ noodzakelijk is. Het bemannen brengt hoge
kosten met zich mee en bovendien is er volgens de Raden een gebrek aan bootsvolk.
Naar aanleiding van het bericht van Franchois van Duissel, ‘weertlijk priester van Montfoor
ende capellaen vanden heer van Merode ende marquijs van Westerloo’, is de
‘commanderende tot Lillo geordonneert’ de priester vrij te laten op de voorwaarde dat deze
de kosten van zijn detentie betaald.
28-6-1634.
312v. Op het verzoek van ‘Louijse de Chantrainis gesegt Broucqsaut’, weduwe van wijlen
kapitein Schellekens, wordt de commissaris van de monstering van de provincie gevraagd
haar zestienjarige zoon Jacob Schellekens op de rol van kapitein Ferdinande Broucqsaut
gezet. Jacob Schellekens is daarnaast toestemming verleend om tot aanstaande zomer absent
te zijn van zijn compagnie.
Er zal van de missive van commandeur Broucqsaut, gedateerd op 27 juni een kopie naar de
prins worden gestuurd. Indien de prins het eens is met het advies van de commandeur en
besluit tot het laten innemen van het dorp Oteren, ‘zijn Excellentie bij haer Ho: Mo gelieve
te moijenneren dat daer op met den eersten mach werden gedisponneert’.
314. De commiezen ‘in de vlote van Lillo’ zullen worden aangeschreven dat de Raden
besloten hebben dat de turfschippers of ‘gepermitteerde schippers vaerende vanden Doel
etc’. voortaan alleen mogen laden en lossen in de ‘sluijsekille vande contrescherpen’ van
Liefkenshoek, om daar gevisiteerd te worden, ‘waer nae de voors. comisen hun sullen
reguleren’.
Voorts zal de commandeur van Liefkenshoek worden aangeschreven dat in het geval
iemand op een andere plaats wilt lossen of laden, dit belet dient te worden ‘ende dese ordre
voortaen geobserveert nae behooren’.
315. Er zal een kopie van het antwoord van commandeur Broucqsaut op de brief van de
Raden van 28 juni naar de prins worden gestuurd. Voorts zal aan de commandeur gevraagd
worden dat hij de heren van de Raad ‘naerder verwittighe off sijn Ed: intentie is dat de
ponten ende chaloupen dadelijck nae de Schelde souden werden gesonden’.

169

Van de ontvangen en gelezen brieven van de commandeurs Serooskercke van Philippine en
Severijn Hoijmaecker zal een kopie naar de prins worden gestuurd.
315v. Verder zal vice-admiraal Hollaer worden gevraagd dat hij het bevel geeft tot het
verplaatsen van het oorlogsschip van Stooffgat naar Hoogerwerve en dat het schip voor
anker gaat in de monding van de Agger. Hiervan zal de prins eveneens op de hoogte worden
gesteld.
30-6-1634.
316. De Raden hebben een brief ontvangen van commandeur Broucqsaut, waarin hij
melding maakt van het doorgraven van de ‘caedam voor d’emboucheure van het Sas van
Oosterweel’ waarover nog geen overleg is gepleegd.
Inv.nr. 495, Resoluties van de Gecommitteerde Raden, 1634 juli-1635 december
1-7-1634.
1v. In een missive bericht commandeur Broucqsaut over de vijandelijke verplaatsingen. Er
is overleg gepleegd of men moet overgaan tot het bemannen van de sloepen en ponten en
deze naar de Schelde te sturen. Besloten wordt ‘daermede te supersederen tot naerder
advertentie’.
2. Na het horen van kapitein Wassij is het verzoek van Jacobmijntje Vlamincx afgeslagen.
3-7-1634.
3. Commandeur Broucqsaut heeft op de tweede juli de Raden nogmaals op de hoogte
gesteld van de vijandelijke bewegingen en heeft verzocht tot het zenden van de ponten en
sloepen. De Raden zullen de commandeur schrijven dat zij de prins hebben geschreven over
het innemen van Otene. Hierover hebben zij nog geen tegenbericht ontvangen. De Raden
besluiten het sturen van ponten en sloepen uit te stellen totdat zij ‘naerder advertentie
vanden vijandt hebben becommen’.
3v. De gouverneur en de magistraten van Bergen op Zoom verzoeken in geval van nood,
vanwege het vertrek van de ruiterij en de compagnie van de gouverneur ‘eenige vande
compagnien ontrent Lillo t’ schip liggende, te mogen ontbieden’. Hierop was nog geen
deliberatie gevallen.
4-7-1634.
6. Pieter Boogaert, oom en voogd van de kinderen en erfgenamen van Jacob de Witte ‘in
sijn leven stadthouder inden Doel’, verzoekt betaling van de som van acht ponden groots
Vlaams ‘over gelevert glevvij [= stro], waerop gesien sijnde de respectieve attestatien
vanden commanderende Broucqsaut ende commijs De Gomme is denselven toegestaen
ordonnantie van de voorschreven somme op den heer ontfanger generael Brouwer’.
6-7-1634.
7. De prins stemt ermee in dat de veroverde ponten en sloepen onder een bekwame
commandeur naar Lillo worden gestuurd ‘om te werden geemploieert tegen de
geconcipeerde dijckagie van Oosterweel’. Overleg hierover is uitgesteld.
De commandeur van Lillo verzoekt of er een uitzondering gemaakt kan worden voor
schipper Cornelis Brantwijck en of hij door kan gaan met zijn vaart ‘niet tegenstaende de
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sententie vande heren vande Admiraliteit, daerbij den selven Brandtwijck gesuspendeert is
van sijne vaert den tijt van drie maenden, waerop sijnde gedelibereert is den suppliant sijn
versouck afgeslaegen ende oversulcx gepersisteert bij de voors. sententie.
7v. Kapitein Virij krijgt een verlof van een maand ‘om naer Hollandt te reijsen tot
verrichtinge van sijne particuliere affairen’.
Kapitein Gershoven krijgt een som van zes ponden, dertien schellingen en vier groots
Vlaams voor het laten maken van een nieuw vendel voor zijn compagnie.
8. Kapitein Berendrecht krijgt toestemming ‘een seker dol soldaet van sijne compagnie’ in
het dolhuis van Middelburg onder te brengen, op de voorwaarde dat de meesters van het
dolhuis ‘sullen genieten sijn leeninge’. De kapitein dient wel eerst bewijs te leveren hoe
lang de soldaat in kwestie onder hem dient.
8-7-1634.
9. De Raden hebben besloten naar aanleiding van de brief van de prins de op de vijand
veroverde ponten en sloepen naar Lillo te zenden, onder de bevelvoering van de viceadmiraal. Hierover zal commandeur Broucqsaut schriftelijk op de hoogte worden gesteld
‘ende oock aenden viceadmirael te schriven dat hij hem op maendage eerstcommende alhier
vervouge omme op het senden vande voorschreven ponten ende chaloupen met hem te
spreken’.
Kapitein Beaumont dient met zijn compagnie alsmede met de vrouwen en de bagage vanuit
de polder van Namen naar Axel te vertrekken ‘om aldaer garnisoen te houden tot naerder
ordre’.
9v. Kapitein Severijn Hoemaecker zal worden aangeschreven dat hij zich ervan op de
hoogte stelt in welke staat het fort Hoogerwerve zich bevindt en hij dient de Raden hierover
op de hoogte te stellen.
9-7-1634.
De Raden hebben de brief van Severijn Hoemaecker van 7 juli ontvangen waarin hij
adviseert tot het afsluiten van de Grote Ader. Hierop is besloten de commandeur het bevel
te geven dat hij de inwoners van Doel en Ketenisse ervoor laat zorgen dat ‘sij de groote aere
metten eersten sullen stoppen ende brengen in sijnen voorigen staet’.
Verder zal de commandeur gevraagd wordt te blijven volharden in het bevel om te laden en
te lossen ‘inde sluijse van het contrescherp’ van Liefkenshoek.
10-7-1634.
10. Vice-admiraal Hollaer dient zo snel mogelijk naar Lillo af te reizen om ‘aldaer te
vernemen’ de stand van zaken met betrekking tot de ponten en sloepen van de vijand, en
zich tevens op de hoogte te stellen van het nieuwe sas dat de vijand heeft laten maken
‘ontrent het Oosterweel’.
11-7-1634.
11. Naar aanleiding van een brief van commandeur Severijn Hoijmaecker van Liefkenshoek
wordt ‘den commijs stapelier’ Govert Davidtsen opdracht gegeven om ‘twee heele isere
saeckers schietende xij lb isers met haer affuijten, aensetters, wissers ende andere
toebehooren’, met een goede hoeveelheid kogels met een expressenschuit naar
Hoogerwerve te sturen.
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Daarnaast dient commandeur Hoemaecker ervoor te zorgen dat uit elke van de compagnieën
van Broucqsaut, Gershoven, Cromstrien en zijn eigen compagnie zes man worden
uitgezocht. Deze soldaten dienen met een bekwame officier in een schip gelegerd te worden
dat ter beveiliging van fort Hoogerwerve dient. Na twaalf dagen dienen de soldaten terug te
keren naar hun oude garnizoen.
‘Is alnoch goetgevonden den selven commandeur Hoemaecker te adviserem datmen den
aennemer vande hutten ende brugge ontboden heeft ten eijnde hij datelijck in het werck
comme’.
13-7-1634.
11v. Ontvangen en gelezen een brief van commandeur Broucqsaut, gedateerd op 10 juli,
‘excuserende het senden van de compagnie van capitein van Beaumont midts die inden
polder van Namen noch van doene is’.
Vice-admiraal Marinis Hollaer heeft Lillo gevisiteerd en daar vernomen dat de vijandelijke
ponten en sloepen nog in de vliet van Antwerpen liggen, zonder zeilen en masten. Verder is
de dam bij het sas van Oosterweel nog niet doorgestoken en is ‘alsoock dat onse chaloupen
ende ponten op een doot stroom in t’ verdroncken landt niet en connen gebruickt worden,
ende op een gierstroom maer een halff ure op elcke getije’. Overleg wordt uitgesteld tot de
volgende dag.
14-7-1634.
12. Gelezen een missive van commandeur Broucqsaut. Mede door het rapport van de viceadmiraal besluiten de Raden het uitzenden van de ponten en sloepen uit te stellen tot nader
advies. Ondertussen zal aan de commandeur worden geschreven dat ‘den Raedt geen last ter
weerldt en heeft van het vinden vande vijff compagnien in zijnen vermeldt’.
18-7-1634.
14. Jan de Vos, schipper uit de Kruispolder, verzoekt, toestemming om zijn vaart ‘door de
vlote naer Antwerpen’ te mogen voortzetten. Hierin wordt ingestemd dat de schipper voor
de tijd van vier maanden, op dezelfde voorwaarden ‘in voorgaende acten begrepen’ zijn
vaart op Antwerpen mag continueren.
20-7-1634.
15. ‘Is gelesen brieff vanden commandeur Broucqsaulx’ gedateerd op 17 juli te Lillo,
waarvan besloten is hier geen antwoord op te geven.
De commandeur zal worden aangeschreven dat hij ervoor dient te zorgen dat de troepen van
kapitein Beaumont naar Axel zullen vertrekken.
16. Kapitein Berendrecht is ‘consent gegeven’ om een soldaat genaamd Rogier Willemssen
‘crancksinnig sijnde in t’ dolhuijs alhier tot Middelburch te bestellen’ op de voorwaarde dat
hij betaalt de ‘weckelijkcke leeninge aende meesters van t’ simpelhuijs’ voor de tijd van zes
maanden.
16v. De heren Tenijs en Vosbergen hebben ‘besteedt een steene redoutte op Liefkenshouck
volgens het besteck daervan overgelevert’. Een kopie daarvan zal aan commies de Vriendt
worden gestuurd ‘aenwelcken commijs sal werden geschreven dat hij ter bode bestede te
maecken een nieuw secreet binnen Maurisfort’.
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Elizabeth Barbé, ‘huijsvrouwe van seker soldaet gedient hebbende onder capitein
Broucqsault’, verzoekt tot het ontbinden van haar huwelijk ‘omme redenen breeder inden
requeste gededuceert. Is deselve suppliante gerenvoijeert aenden gedelegueerde rechters tot
Lillo.
17. Timmerman Philips de Rode ‘de jonghe’ verzoekt om een ‘favourable voorschrijvens
aen meijer en schepenen van Kieldrecht inden Doel’. De redenen zijn niet in de
remonstrantie gegeven. De Raden besluiten het verzoek bij kapitein Severijn Hoijmaecker
neer te leggen ‘ten eijnde hij den voorschreven suppliant behulpsaem sij’.
22-7-1634.
17v, 18. De prins van Oranje zend aan ‘den collonel Haulterine’ enkele compagnieën
voetvolk ter bescherming van de provincie en ‘tot afbreucke vanden vijandt’. Hij verzoekt
de heren dat zij met de kolonel een goede correspondentie onderhouden, zoals hij dat ook
aan de heer van Haulterine heeft verzocht. De commandeurs Broucqsaut en Hoijmaecker en
de vice-admiraal zullen worden aangeschreven ‘om op eenige poincten gehoort te worden
ende zijn Excellentie daervan te adverteren, mitsgaders datmen patenten gedepescheert
heeft voor de capiteinen Inthima ende Alexander Murraij’ om van Axel naar ‘het Vlaecke’
te vertrekken. De compagnieën van Beaumont en Remeeus van den Eijnde dienen in Axel te
blijven. De compagnie van kapitein Mathijs Drossaert dient in Philippine te blijven.
25-7-1634.
18v. De Raden hebben overlegd en ‘ter presentie vanden collonel Haulterine, den
commanderenden Broucqsault, Severijn Hoijmaecker en de vice-admiraal, op den instructie
bij zijn Excellentie aen gemelten collonel gegeven, ende goedt gevonden zijn Excellentie
dien aengaende te schrijven’.
Aan alle commandeurs ‘inden frontieren’ zal worden geschreven dat zij met de
Gecommitteerde Raden een goede en regelmatige correspondentie onderhouden.
De acht compagnieën in de schepen gelegerd bij Lillo zullen daar blijven. Kolonel
Haulterine dient zich met zijn troepen van het Vlake ‘voor t’ hooft van Bergen op Zoom’ te
begeven.
26-7-1634.
Voor het vacante sergeant-majoorschap, ontstaan door het overlijden van Cornelis van de
Putten, in Terneuzen zijn twee personen genomineerd. Namelijk sergeant Cornelis Dircxsen
afkomstig uit de compagnie van Pieter Alvares ‘gesegt Hoijmaecker’ en Caspar de Witte,
adelborst onder kapitein Prince.
29-7-1634.
19. De Raad van State heeft de Raden aangeschreven en hen verzocht Michiel Pieterssen,
aannemer van het werk aan de hutten, poort en brug op fort Hoogerwerve te gebieden ‘ten
eijnde hij sijn aengenomen werck bij de handt neme en voltrecke’. De Raden zijn
overeengekomen dat ze de aannemer omtrent deze kwestie ‘tegen maendaghe toecommende
te beschrijven’.
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30-7-1634.
De heren Vosbergen en Tenijs zijn gevraagd samen met commies Albertus Feijte het fort
Keizershoofd te inspecteren en hierover de Raden te rapporteren.
Commandeur Hoijmaecker heeft de Raden ervan op de hoogte gesteld dat de ‘Gouverneur
van Sandtvliet heeft belast aen alle de boeren soo van Sandtvliet, Stabrouck als ander
omliggende dorpen’ dat zij geen hooi van het veld voeren ‘alsoo het den coude van doene
heeft’. Het antwoord van de Raden is ‘dat inghevalle het vaststaet dat den vijandt t selve
verbodt strictelijck executeert dat hij dan zelffs soo veel hooij daervan doe haelen ofte
bederven als hij eenichsints can’. Dezelfde opdracht zal aan de ‘commanderende tot Lillo,
Broucqsault’ worden gegeven.
19v. Op het vertoog van commandeur Broucqsault is de gouverneur van Zandvliet
toestemming verleend ‘aldaer uut dese landen te mogen doen brengen drie ofte vier hondert
deijlen sonder licent tot accommodatie van sijn wagens en peerden, waer naer de commijsen
haer sullen reguleren’.
Op het verzoek van de eigenaars van de ‘swarte ende tongerloosche moeren onder esschen
quartier van Antwerpen, midsgaders vanden propietarisen’ van de veengronden gelegen
onder ‘Sundert ende Rijsbergen sorterende onder de Baronnie van Breda, daer bij sij haer
belagen dat inde vlote voor Lillo haer affgeijscht wordt licent vanden turff die sij naer
Antwerpen voeren’ in tegenstelling tot eerdere overeenstemming en akten. De Raden
besluiten dat, voordat zij omtrent deze zaak een beslissing nemen, dat de heren Van
Beaumont en Schotte de volgende morgen om elf uur over de kwestie gehoord zullen
worden.
Commandeur Hoijmaecker en commies De Gomme krijgen toestemming om ‘op te nemen
het binnenwerck vande kercke tott Liefkenshouck’ aangenomen door timmerman Samuel
Cornelissen.
Pieter Bogaert, oom en voogd van de wezen van wijlen de stadhouder van Doel, Jacques de
Witte, verzoekt tot betaling van 395 guldens voor geleverd stro aan luitenant-kolonels
Carbij en Casembroot. Alvorens de Raden besluiten tot het betalen van de gevraagde som
zal commies Pieter de Gomme om advies gevraagd worden.
1-8-1634.
20. Op het verzoek van de eigenaars van de veengronden in Brabant hebben de Raden
besloten dat de licentiemeester van Lillo zal worden aangeschreven dat hij de turf afkomstig
van de voorschreven veengronden doorlaat naar Antwerpen ‘vrij van licent’. In het geval
dat de Hollandse commies ‘het halve licent pretendeert zoo sullen sij sustineren’ dat hij
daartoe niet gerechtigd is ‘en overmidts dese turfen niet en passeren de hollandtschen maer
alleene de Zeeuwsche stroomen’.
3-8-1634.
21. Commandeur Hoijmaecker heeft de raden ervan op de hoogte gesteld dat op de laatste
julidag de gouverneur van het kasteel van Antwerpen met 25 a 26 compagnieën voetvolk en
6 compagnieën te paard ‘gecommen was uut het leger voor Maestricht ende gepasseert over
de brugge tot Antwerpen naer t’ Landt van Waes’.
Eveneens is de brief van commandeur Broucqsault gelezen over de bezetting van het land
van Waas en Hulsterambacht.
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Michiel Pieterssen, houtkoper uit Vlissingen en aannemer van de ‘acht steene hutten, poorte
en brugge aen het fort op Hoogerwerve, is gehoord ‘ende is hem aengesegt dat hij datelijck
in t voornoemde werck sal hebben te treden, midts datmen hem belooft van wegen de
provintie van Zeelandt voor sijn bedongen loon in te staen’. Hij dient het werk volgens het
bestek te zullen opleveren binnen de tijd van zes weken tot uiterlijk twee maanden, ‘twelck
hij aengenomen heeft te doen’.
De commandeur van Liefkenshoek is samen met commies De Gomme geautoriseerd ‘om op
te nemen het repareren ende maecken van het contrescherp tot Liefkenshouck, midsgaders
de reparatien ende berammen vande plasbarmen aldaer’.
21v. Jeroon Goens, met zijn assistenten aannemer van het verhogen en verzwaren van de
contrescarp te Lillo, verzoekt om een betaling van een som van £ 69:13:4 ‘van gemaeckte
wercken aldaer’. Voordat de Raden hierover een besluit nemen zullen zij commies De
Gomme om een schriftelijk advies verzoeken.
4-8-1634.
Kolonel Haulterine schrijft aan de Raden dat hij binnen een of twee dagen naar Lillo zal
vertrekken. De bevelvoering zal hij overlaten aan de Engelse kapitein Thomas Boijes.
Verder is hij ervan op de hoogte dat de vijand enige troepen in het land van Waas heeft
gelegerd. Daarom heeft hij besloten de kapiteins Inthima en Alexander Murraij naar Axel te
sturen en kapitein Thomas Pithau en Janthert naar Philippine te zenden. De Raden bedanken
hem en vragen hem te continueren ‘in sijne goede ende begonnen correspondentie met
desen Raede’.
22. De vaandrig van kapitein Buvrij, Jacob van Roijen, heeft een verlof van veertien dagen
gekregen ‘tot verrichtinge van sijne particuliere affairen’.
6-8-1634.
23. Gelezen het antwoord van commandeur Broucqsault ‘nopende het gene den Gouverneur
van Sandtvliet belast hadde aende huijsluijden aengaende het vervoeren van het hooij’, en
wat hij van mening was hiertegen te doen, ‘waerbij de zaecke gelaeten is’.
23v. De predikanten van de ‘vier respectieve classen in Zeelandt’ verzoeken tot verbetering
van hun traktaat. Er wordt besloten de ongetrouwde predikanten ‘die huijs houden’ in plaats
van honderd guldens tweeëntwintig Vlaamse ponden en tien schellingen te betalen. Die
‘geen huijshouden’ zullen twintig Vlaamse ponden uitbetaald krijgen. De getrouwde
predikanten, zonder kinderen, krijgen voortaan in plaats van twintig Vlaamse ponden,
vijfentwintig Vlaamse ponden. De predikanten met kinderen krijgen in plaats van vijf
ponden per kind acht ponden, zes schellingen en acht stuivers. Dit zal gelden vanaf het jaar
1634.
7-8-1634.
23v. Naar aanleiding de mondelinge toelichting van vice-admiraal Hollaer zal deze gelast
worden ‘ordre te gheven dat alle de schepen van oorloge liggende op de binnenstroomen
claer ende gereet werden gehouden’ om dienst te kunnen doen als de situatie dit vereisen
zal. De kapiteins dienen aan boord te blijven en er op toe te zien dat de onder hen
dienstdoende matrozen eveneens aan boord van de schepen blijven.
De ponten en sloepen van het Land zullen gereed worden gehouden, om wanneer de situatie
dit vereist onmiddellijk bemant en gebruikt te kunnen worden. Het effectief bemannen van
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de ponten en sloepen ‘werdt noch gehouden in bedencken tot advertentie en deliberatie’. De
prins van Oranje zal hierover verwittigd worden en over ‘dat den collonel Haulterine op de
advertentien die sijn Ed: vanden commanderende Broucqsault hadde becommen’ twee
compagnieën naar Axel en Philippine heeft gezonden.
24. De Staten-Generaal schrijven de Raden dat zij er scherp op toezien dat de kapiteins van
de waardgelders geen Fransen, Engelsen of Schotten aannemen, of deze mensen nu over een
paspoort beschikken, of niet. De Raden zeggen toe hier ‘t’ zijnertijt sal letten naer
behooren’.
Er is overleg gepleegd over de nominatie van Caspar de Witte, adelborst onder kapitein
Prince, voor het majoorschap van Terneuzen. De conclusie luidt dat ‘deselve bevonden niet
te accorderen met die van sijn voorsaete Cornelis vande Putte, overleden. Insonderheijt daer
uutgelaeten te sijn de essentiele clausule dat den voorschreven de Witte is gestelt met
advijsen vande heeren van desen Raede’. Er wordt besloten de ‘voorschreven commissie
midsgaders copie van de voorgaenden’ naar heer Vosbergen te sturen, die bij de prins van
Oranje in Nijmegen verblijft. De Raden verzoeken dat ‘deselve nae behooren werde
geredresseert ende de heeren van desen Raede toe gesonden’, omdat zij zich anders
bezwaard voelen De Witte te beëdigen en in dienst te bevestigen.
Jacques de Buvrij, ‘vercoren tot majoor van Liefkenshouck’, verzoekt ten eerste dat de
‘commisse hem suppliant tot de voorschreven bedieninge verleent mochten worden
geredresseert, ende voorts aenwijsinge van sijn tractement gedaen’.
Ten tweede verzoekt hij ‘dat hem gelijcke acte mochte werden vergundt als sijne voorsaeten
hebben gehadt dat geen schepen ofte schuijten aende contrescherpen binnen Liefkenshouck
voorschreven souden meiren, op de boeten ende penen daertoe gestatueert’.
Ten derde dat hem nog een akte wordt vergund zoals zijn voorgangers die hebben gehad
aangaande het uitgaan van soldaten.
Hierover is overlegd door de Raden en op het eerste punt goedgevonden de suppliant
ordonnantie te verlenen van ‘sijn tractement in te gaen met date vanden acte bij de heeren
van desen Raede tot provisionele commissie terhandt ghestelt’. Wat betreft het registreren
van ‘eene ofte andere vande commissien hem van wegen zijn Excellentie ofte Raede van
Staete respectivelijck vergundt belangt’ wordt nog in bedenking gehouden totdat de Raden
de resolutie hebben gezien ‘voordesen dienaengaende genomen’.
8-8-1634.
24v. Er is nader overlegd over het verzoek van majoor Buvrij en de akte door de Raden aan
wijlen majoor Lannoij verleend aangaande het aanmeren van schepen en schuiten bij de
contrescarpen van Liefkenshoek. Besloten is de majoor een zelfde charter te verlenen als de
overleden majoor. Aangaande het ‘uutlopen van soldaeten’ zullen de Raden een nieuw
bevel opstellen. Het bevel zal afhangen van de notities die de majoors dienen te houden van
de soldaten die uit het garnizoen met verlof van hun kapitein mogen vertrekken het zij ‘a la
ofte tot verrichtinge van hunne particuliere affairen, omwelcke ordre te observeren de
voorschreven Buvrij ende alle andere maioors sullen werden beeedicht’.
26. De ‘pensionaris van het Landt’ heeft voorgesteld of de heren Raden de Edele
Mogendheden heren Staten van Zeeland het volgende in bedenking willen geven.
Of het tot dienst van het Land niet vereist is dat, naar het voorbeeld van de andere
provinciën, voor de dertig Zeeuwse compagnieën enige hoofdofficieren, hetzij kolonels,
luitenant-kolonels of sergeant-majoors ‘werde beleijdt ende in goede ordre gehouden’. Er
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wordt besloten deze kwestie voor te dragen bij de Staten van Zeeland, maar ‘op wat voet
ende hoe sal morgen naerder werden geresolveert’.
12-8-1634.
Gouverneur Haultain heeft de Raden ervan op de hoogte gesteld dat tot ‘Brugge van
Antwerpen door Gendt gecommen sijn’ tweeëndertig sloepen, en dat er nog tien verwacht
worden met enige bootgezellen en soldaten. Hij verzoekt daarom tot het zenden van een
oorlogsschip ‘ofte eenich ander roeijtuijch’ en een of twee compagnieën soldaten van
kolonel Haulterine. De heren stemmen ermee in om de kolonel te verzoeken twee
compagnieën naar Sluis te zenden. Wat betreft het zenden van een oorlogsschip en enige
roeituigen is geen resolutie vereist. Want de heren van der Straeten, Tienhoven, de Moor en
Vosbergen hebben gerapporteerd dat zij in Vlissingen het bevel hebben gegeven, dat naar
Sluis het oorlogsschip van kapitein (niet ingevuld) en een pont en vijf sloepen van kapitein
van Leeuwen worden gestuurd.
De heer van Haultain zal hierover worden verwittigd en teven gevraagd worden de
bewegingen van de vijand in de gaten te houden.
26v. Voordat de Raden een beslissing zullen nemen omtrent het aanstellen van enige
hoofdofficieren voor de dertig Zeeuwse compagnieën zullen zij de notulen van de
‘welgemelte Ed: Mo: heeren Staeten van Zeelandt mentionnerende van die materie’ uit het
jaar 1623 en het jaar 1627 er op nageslagen worden.
27. Rentmeester Matheus Everdijck krijgt een som van drie Vlaamse ponden. Dit bedrag
heeft hij eerder aan Jan de Vriese, op goedkeuring van de raad, betaald over de impost van
het malen van zesendertig zakken rogge op de molen van Valkenisse, ten behoeve voor de
voorraad van het fort St. Anna.
13-8-1634.
Commandeur Severijn Hoemacker waarschuwt voor het voornemen van de vijand om een
aanslag op Philippine te plegen.
Kolonel Haulterine stelt de Raden ervan op de hoogte dat hij de twee gevraagde
compagnieën naar Sluis heeft gestuurd. Hij verzoekt de Raden dat zij de kapiteins Murraij
en Inthima ‘liggende voor Axel’ de opdracht geven om zich met hun compagnieën naar
Philippine te begeven en ‘aldaer ten ancker te blijven’. De Raden besluiten de commandeur
Borsselen en de kapiteins ‘sulcx aente schrijven met laste inde schepen voor Philippinen
voors. te blijven tot naerder ordre vande heer van Haultain ofte vand’ heeren van desen
Raede’.
14-8-1634.
De prins van Oranje heeft toestemming verleend voor het lichten van vier compagnieën
waardgelders, waarvan twee in Bergen op Zoom, een in Axel en een in Aardenburg.
Caspar van Vosbergen bericht vanuit Nijmegen dat de vijand voor Maastricht is begonnen
zich te verschansen en kwartier te maken.
Naar aanleiding van de twee laatste missiven besluiten de Raden onmiddellijk de nodige
maatregelen te verstrekken voor het lichten van de compagnieën waardgelders. Tot
kapiteins van de compagnieën zijn verkozen: Jan Drabbe, Franchois Chinneau, Charles
Tourlons en Nicolais Hennequijn. Tot vaandrig van de compagnieën zijn verkozen: Drabbe,
Court Juriaens, van Tourlons, Bourmans, van Hennequijn, Verheijcken en van Chinneau,
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Wallis. De kapiteins zullen hun loopplaatsen hebben in de volgende steden. Drabbe in
Middelburg, Tourlons in Zierikzee, Chinneau (Chimeaux) in Vlissingen en Hennequijn in
Veere, Goes of Tholen. Wat betreft de toelage voor de vendels aan loopgeld ‘alsmede den
voet ofte lijste van betaelinge belangt, daerinne sal werden gevolcht den voet van t’
voorleden iaer’.
28. Of men de Staten van Zeeland zal voorstellen extra hoofdofficieren aan te stellen wordt
nog in bedenking gehouden.
‘Sijnde gesien de commissie bij zijn Excellentie vergundt aen Caspar de Witte’ om
aangesteld te worden als majoor op het fort van Terneuzen ‘ende bevonden daer inne in
margine gestelt te sijn de woorden met advijse vande heeren Gecommitteerde Raeden
vanden Ed: Mo: heeren Staten van Zeelandt, is goedtgevonden de voorschreven commissie
te registreren’ en de Witte de eed af te nemen.
15-8-1634.
De commandeur van Philippine stelt de Raden op de hoogte van vijandelijke verschijningen
in de buurt. De Raden besluiten de kapiteins Inthima en Murraij ‘iegenwoordich tschepe
liggende voor Philippine aen te schrijven dat sij met hun compaginen binnen tvoorschreven
fort sullen hebben te doen tocht ende wachte gelijck andere compagnien aldaer in garnisoen
liggende’. Hierover zal de commandeur van het fort op de hoogte worden gesteld.
16-8-1634.
28v. De magistraten van Axel schrijven de Gecommitteerde Raden dat door het vertrek van
Inthima en Murraij de veiligheid van de stad en het kwartier in geding kan komen. De
Raden besluiten hierop aan kolonel Haulterine te verzoeken of hij twee compagnieën van de
gelegerde compagnieën bij de Kruisschans naar Axel wilt sturen. Zij dienen tot nadere
orders in de schepen te blijven.
De kolonel vraagt of hij zich met zijn troepen naar Rammekens dient te begeven om klaar te
staan als de vijand ‘op de quartieren van Vlaenderen ijets soude mogen willen attenteren’.
De kolonel dient zijn voornemens uit te stellen tot dat er nieuwe berichten zijn over het
verschijnen van de vijand.
17-8-1634.
29v. De declaratie van dijkgraaf Pieter Gillissen is in handen gesteld van de secretaris om
deze na te zien en hierover te rapporteren aan de heren Raden.
18-8-1634.
30. De heer Van Haultain zal gevraagd worden op twee van de oorlogsschepen dertig
soldaten te legeren uit de Zeeuwse compagnieën die onder zijn bevel staan.
30v. De majoors van Lillo, Liefkenshoek, Kruisschans, St. Anna etc. worden aangeschreven
met de orders dat zij zich ‘herwaerts vervougen om beeedicht te werden aengaende de
kennisse die sij sullen nemen ende de notitie die sij sullen houden vande soldaten die met
verlof van hunne capiteinen uut het garnisoen sullen commen te vertrecken’.
19-8-1634.
33. Gelezen een missive van de licentiemeesters en de commiezen in de vloot bij Lillo dat
licentiemeester Groeninck hen had gezegd, naar aanleiding van een brief van de Raad van
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State van 11 augustus, dat de turf uit de moeren onder Antwerpen en uit de Baronie van
Breda niet mag passeren zonder betaling. De Raden besluiten de Raad van Staate het
contract toe te zenden dat de Staten van Zeeland met de eigenaars van de veengronden heeft
afgesloten ‘daerbij vougende soodanighe redenen als ter materie dienende sijn’.
20-8-1634.
33v. Omdat een formeel contract ontbreekt tussen de Staten van Zeeland enerzijds en de
eigenaren van de veengronden anderzijds, en de notulen van de Staten ‘daervan alleenelijck
meldende sijn’, wordt besloten extracten van deze notulen naar de heren Schotte en
Berchem te sturen in plaats van het contract. Benadrukt wordt dat de turf van de
voornoemde gronden reeds vele jaren vrij mag passeren ‘niet heeft comen werden belast
dan naer voorgaende consent vande respective provintien alvoorens daerop specialijck
beschreven, gelijck de resolutie vande Ho: Mo: heeren Staten Generael’ in het jaar 1627
genomen ‘wel expresselijks medebrengende is’.
21-8-1634.
34. ‘Sijnde inden Raede gecompareert den heer collonnel van Haulterine, commanderende
over de troupen van zijne Excellentie den heer prince van Oraingen gesonden in de
quartieren van Zeelandt ende gehoort hetgene zijn Ed: hadde te proponeren.’
De Raden hebben na overleg besloten dat de zeven compagnieën liggende te Lillo nog drie
of vier dagen op hun positie kunnen blijven. Mocht de kolonel van mening zijn de soldaten
te ontbieden en bij zijn overige troepen te voegen, moet hij dit niet nalaten als de dienst tot
het land dit vereisen zal.
Kapitein Murraij en kapitein Inthima dienen zich met hun compagnieën bij de kolonel te
Rammekens te voegen. Commandeur Serooskercke zal hierover verwittigd worden en
geschreven worden dat de twee andere compagnieën van de troepen van de kolonel alleen ’s
nachts ‘bijwachten sullen doen, soo gelijck het selve volgens crijgsgebruick werdt
gepractiseerd’.
De kolonel zal eveneens de compagnie van kapitein Van den Brande, gelegerd in de polder
van Namen, ontbieden.
Commies Coorne dient zich naar Rammekens te begeven om te inspecteren hoeveel stro er
op de schepen aanwezig is voor de soldaten van de kolonel. Mocht het nodig zijn krijgt hij
toestemming om het nodige te bestellen.
De commandeur van Philippine dient er op toe te zien dat de soldaten op de schepen niet
‘werden gemolesteert over den impost van het bier’ dat op de schepen gedronken wordt
‘midts dat t’ zelve werde gedroncken bij de soldaten vande selve compagnie ende niet van
andere’.
Verder dient de commandeur toestemming te vragen aan de Raad van State voor het maken
aan de waterzijde van het fort ‘eene sortie’. De poort aan de landzijde zal onbruikbaar
worden als de vijand nadert.
Compagnieën soldaten van de kolonel die op orders van de Gecommitteerde Raden zich
dienen te verplaatsen van het ene kwartier naar een ander, ‘deselve geen anderen last sal
werden gegeven als te volgen de ordre vanden gemelte heeren van desen Raede ende zijne
Ed:.
Equipagemeester Maerten Thijssen dient ervoor te zorgen dat de kolonel een steigerschuit
toekomt.
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De kolonel wordt vriendelijk bedankt voor zijn goede zorgen en correspondentie en wordt
verzocht hiermee door te gaan.
35. Omdat de vijand een deel van zijn troepen ‘uut het noorden bij Sluijs’ terug laat keren
naar het garnizoen in West-Vlaanderen heeft gouverneur Haultain de pont naar Vlissingen
teruggezonden. De Raden schrijven in antwoord op zijn handelen dat hij naast de pont ook
de vijf sloepen naar Vlissingen dient te sturen.
22-8-1634.
36. Johannes Goossen en Ieman Bol, timmerlieden en aannemers van de redoute op de hoek
van de Couwenpolder, ‘is ordonnantie verleendt over het eerste derde part van sijn
bedongen loon ter somme van xix £ vls’.
37. De heren Tenijs en Vosbergen hebben rapport gedaan van de ‘verpachtinge vande
gemeene saecke landen in Heijnkenssant ende Cloetinge inden eijlande van Zuijtbevelandt’.
Verder hebben zij het fort Keizershoofd bezocht, en het volgende gerapporteerd.
37v. De contrescarp van fort Keizershoofd heeft te lijden gehad onder afkalving door het
zeewater. Op enkele plaatsen op de kruin zijn bressen ontstaan, met een breedte van twee
roeden. Om verder onheil te voorkomen dienen maatregelen te worden genomen. Ingenieur
David van Orleans heeft inspectie gedaan en de kosten geraamd en op schriftgesteld. De
heren melden wel dat ’t zedert noch seer groote veranderinge hierinne gevallen is’.
Vervolgens hebben de raadsheren een remonstrantie van commies Pieter de Gomme
ontvangen. Hij schrijft het volgende.
Govert de Corte, de aannemer van de werkzaamheden aan de contrescarp van Lillo, heeft de
commies aangesproken ‘tot opneminge van sijn aengenomen werck’. Hiervoor vraagt de
commies toestemming aan de Gecommitteerde Raden.
Daarnaast vraagt hij of hij de toestemming krijgt voor ‘het maecken ende in voorigen stant
te brengen der steenen straete op het contrescherp tott Lillo streckende vande poorte tot het
hooft’. De straat die vorige winter ‘door den hoogen vloet is ontrampeneert ende
uutgespoelt’. De commies kon eerder niet overgaan tot herstel omdat de contrescarp in ‘sijn
voorige aerde’ moest worden gebracht.
Tenslotte wijst de commies erop dat het noodzakelijk is dat de ‘plasbermen ofte bedeckte
wegen binnen de vesten in haer voorige aerde werden gebracht ende berampt’, conform dat
op Liefkenshoek is gebeurt. De kosten zullen ‘bij raeminge van diversche arbeijders’
vijftien stuivers per roede bedragen. Voor het repareren van de bedekte wegen vraagt de
commies daarom eveneens toestemming.
Pieter Gillissen krijgt een som van vierentwintig ponden, een schelling en vier groten
Vlaams ‘over vacatien ende reijscosten midsgaders van eenige caerten vande Cruijsschans
ende t’ quartier van Axel’. Op de voorwaarde dat hij de kaarten aan de Raden zal
overdragen.
38v. Cornelis Janssen van Assendelft verzoekt om een betaling van zeven ponden en tien
schellingen Vlaams, door Marcus van Wolvelaer, kanonnier op Blauwgaren. ‘Is gesegt
solvat nihi causam te allegeren ad octo.’ (‘zonder bewijs, geen zaak, geen betaling’)
Lieven Janssen van Meerendonck krijgt een som van achtennegentig Vlaamse ponden voor
het leveren van ‘bricken en harden steen aende hooffden ende rijsbermen tot Lillo, volgens
de attestatie vanden commijs Pieter de Gomme’.
Jan Adriaenssen, ‘balle, contrerolleur ende commijs tot Lillo’ verzoekt om een erf te mogen
gebruiken ‘gelegen binnen de punct van de wal aldair’, genoemd de Engelse punt. Hij wilt

180

hier een ‘hoffken’ aanleggen. Het verzoek is in handen gesteld van de heren commissarissen
‘gaende ter aenstaende verpachtinge’.
24-8-1634.
40v. Vaandrig Berkenbosch is veertien dagen verlof verleend ‘tot verrichtinge van sijn
affairen’.
Luitenant Seijs dient terug te keren naar zijn compagnie ‘sonder daer van meer te
absenteren als voordesen ofte anders datmen tot sijnen laste sal voorsien daerinne’.
25-8-1634.
42v. Aangaande de resolutie van de zesde augustus, over de verbetering de toelage voor de
predikanten in ‘alle de classen van Zeelandt’ is het volgende besloten. Dat de getrouwde
predikanten, met of zonder kinderen, ‘voor augmentum sullen genieten vijffentwintig
ponden Vlaams waer nae de ordonnantien sullen werden geredresseert’.
27-8-1634.
45. De rentmeester van Doel, Daniël de la Beecque, wordt geschreven dat hij ‘sal hebben te
betaelen de verachterde maenden recognitie vanden Doel voorschreven sonder de
penningen in te houden ofte corten tegens wat preten sien het soude mogen wesen’. Anders
‘en bij faute van dien’ zullen de mensen in Doel een verbod krijgen voor de uitvoer van hun
gewas ‘ten sij hij mits betaelende het licent’.
30-8-1634.
47. De commiezen op de vloot van Lillo verzoeken ‘te verstaen de intentie’ en het
ontvangen van nadere orders van de heren Raden, ‘off niet tegenstaende contrarie
aenschrijven van de heeren Raden van Staete ende de protestatien’ van de Hollandse
commiezen. Zij zullen de vrije passage voor de turf uit de veengronden bij de Baronie van
Breda, blijven toestaan. Voordat de Raden omtrent deze zaak een besluit nemen zal
onderzocht worden hoelang de turf ‘vrij is geweest, tot welcken eijnde bij den heer Cocq
met eenighe oude panneluijden sal worden gesproocken’.
31-8-1634.
De heer De Cocq heeft rapport gedaan van zijn gesprek met een ‘panneman’ uit
Middelburg. Hij heeft begrepen dat ‘vanden beginne aff dat de moeren van Roosendaele
eerst zijn uutgehaelt ende begonnen gebenificeert te worden’ vanaf het jaar 1609, kort na de
afkondiging van het Twaalfjarig bestand. De turf van deze gronden is vrij geweest ‘sonder
eeniger handlicent ofte anders aen d’eene ofte ander sijde te betaelen. (47 v.) Hiermee is
doorgegaan tot de dag van vandaag ‘onder expres bespreck ende contract dat maer de eene
helft vanden voors. turff naer Brabant ende andere quartieren’ onder het gebied van de
Spaanse koning, zou mogen passeren. De andere helft dient ten behoeve van de inwoners
van de Geünieerde Provinciën achter te blijven. Vanaf 1623 werd er door de andere zijde
op iedere pont met turf een groot Vlaams opgelegd ‘tot opbouw van seker kercke ofte
fabrique’. Het vervoer van turf stokte, maar de plicht tot het betalen van een groot Vlaams
werd door de aartshertog afgeschaft. Sinds die tijd is het turfvervoer vrij geweest.
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Naar aanleiding van dit rapport is de commiezen op de vloot bij Lillo de opdracht gegeven
de turfschuiten vrij te laten passeren ‘tertijt ende weijle hun bij de welgemelte heeren
Staeten van Zeelandt anders soude moghen worden geordonneert’.
Thobias de Mulder, aannemer van de fortificatiewerken op het fort St. Anna in de polder
van Namen verzoekt tot het betalen van £ 7028:6:8, over ‘de tweede derde paije van hun
bedongen loon’. Voordat de suppliant het bedrag krijgt uitgekeerd zal eerst worden
gecontroleerd of het werk behoorlijk en volgens het bestek is opgeleverd. Om zijn arbeiders
te kunnen betalen krijgt de Mulder alvast tweeduizend guldens betaald.
Commandeur Severijn Hoijmaecker stelt de Raden op de hoogte dat de aannemer van het
werk op Hoogerwerve noch steen, noch hout heeft afgeleverd op het fort. De Raden
besluiten aannemer Michiel Pieterssen de volgende dag aan te schrijven.
48. Commandeur Broucqsaut schrijft dat de gouverneur van Zandvliet de gevangen jongen
van Hendrick Pauwels heeft vrijgelaten. Er moet echter honderd en vijftig guldens worden
betaald, boven op hetgeen uit het schip is weggenomen. De commandeur vraagt daarom
advies aan de raadsheren hoe hij dient te handelen. De commandeur wordt aangeschreven
en gezegd dat ‘men verstaet dat voor ende aleer eenige middelen van retorsie het zij met
aenhouden van de schepen de vlote van Lillo frequenterende ofte andere bij de hand te
nemen’. De gouverneur van Zandvliet dient te worden geschreven en ernstig te worden
gesommeerd en verzocht ‘prompte ordre te stellen dat den voorschreven Paulier de
voorschreven onkosten werden gerestitueert’ en vergoed krijgt wat uit zijn schip is
weggenomen. ‘Ofte anders ende bij faute vandien datmen niet sal connen ledich staen
daerinne anders te voorsien’.
De raadsheren zijn zich ervan beducht dat de gouverneur van Zandvliet ‘daerop niet soude
mogen passen’. Daarom vragen zij commandeur Broucqsaut dat hij de heren van de Raad
‘oversende de rescriptie vanden Gouverneur met een corte deductie vanden gelegentheidt
vande saecke ende insonderheijt waerop den voorschreven Gouverneur sijn procedueren is
fonderende’.
49. Dignus Janssen, roeier wonende op Lillo, verzoekt ‘seker cleen erffken achter sijn
huijsinge om aldaer een regenbacxken te maeken’. De heren commissarissen, gaande over
de verpachtingen, zullen ‘hier van doen inspectie ende aen den Raede rapport doen’.
Pieter Boogaert, oom en voogd van de wezen van wijlen de stadhouder van Doel, Jacques
de Witte, krijgt een som uitbetaald van driehonderd en zesennegentig guldens ‘over
leveringe van stroo aende troupen onder Carreij ende Casembroot volgens descharge
vanden Raede’ op 14 januari 1632.
1-9-1634.
50. Alle gepermitteerde schippers van Doel is een verlenging vergund van hun vaart uit
Doel, voor de periode van vier maanden, ‘ingaende met het exspireren van hunne
voorgaende respective consessien op den eedt ende borchtochten bij hun gedaen en
gepresteert in handen vande heeren Cocq ende Vosbergen’.
De bovengenoemde schippers wijzen erop dat het voor hen niet mogelijk is te lossen en te
laden in de sluiskreek van de contrescarpen van Liefkenshoek. Zij vragen toestemming ‘te
lossen ende laeden op den ouwen voet ofte tenminsten in hunne sluijscreecke’. De
raadsheren hebben aangaande deze kwestie besloten de commiezen op de vloot van Lillo
om schriftelijk advies te vragen. Daarnaast wordt de commiezen gevraagd aan de heren
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voor te leggen wat zij kunnen ondernemen tot het voorkomen van fraude en lorrendraaierij,
die eventueel gepleegd kan worden door de schippers.
3-9-1634.
51. De commandeurs Broucqsaut en Hoijmaecker stellen de raadsheren ervan op de hoogte
dat ‘den vijandt een goedt getal compagnien heeft getrocken uut het Landt van Waes naer
Brabandt’, waarop geen resolutie is gevallen.
5-9-1634.
52. Nicolais van Dries alias Barouw is ‘geadmitteert sijn proeuve te doen voor de
constabels’ in Vlissingen, in aanwezigheid van Maerten Thijssen.
52v. Commies Melchior Franssen heeft de raadsheren ervan op de hoogte gesteld dat
Govert de Corte de reparaties aan de contrescarpen van Lillo volgens het bestek heeft
uitgevoerd, behalve dat ‘ter lengte van ontrent dertich roeden de voorschreven
contrescherpen viii á x en xii duijmen te leege sijn’. Voorts geeft hij in bedenking of het niet
tot profijt van het land is het pesthuis bij het kwartier van Botshoofd te verkopen, ‘waerop
geene deliberatie is gevallen’.
7-9-1634.
Anthonis van Driest ‘gesegt Barouw’ is gekozen tot konstabel op Liefkenshoek.
53. Elizabeth Barbe, huisvrouw van Maurite Rosting, ‘dolerende dat alsoo de gedelegeerde
rechters tot Lilloo hebben verclaert dat sij niet en connen treden in het termijnen vande
zaecke die bij haer suppliante iegens haeren was geintenteert tenderende tot dissolutie van
houwelijck. De raadsheren besluiten dat Elizabeth Barbe zich voor deze kwestie dient te
richten tot de Staten van Zeeland.
Jaspar Hendricxsen, timmerman op Lillo, verzoekt toestemming om een ‘plaetse aende
haven’ van Lillo te mogen ‘vollen ende daerop timmeren’. Er wordt besluiten dat de heren
‘gaende op de verpachtinge’ de plaats zullen inspecteren en over hun bevindingen rapport
doen voor de Raad.
Hendrick Stoffelssen, adelborst in de compagnie van kapitein Severijn Hoijmaecker,
verzoekt een compensatie voor de door aan zijn arm opgelopen verminking door een schot,
afgevuurd bij de visitatie van Frederik Hendrik aan Aulsterweel. De raadsheren steelen dat
hij zich voor deze zaak dient te wenden tot de Raad van State.
De ingezetenen van Oderen, Wilmerdonck, Eeckeren, Honne, Merpen en Muijsbrouck
verzoeken dat ‘eenael mach werden geresolveert op hun versouck tenderende dat hun
mochte werden toeghelaeren soo veel schuijten te houden als ijder noodich heeft. Is gesegt
dat sal werden naegesien waer dese saecke gebleven is’.
53v. Pieter de Gomme is toestemming verleend voor het laten repareren van de bermen
‘omme de vesten soo aende wallen als contrescherpen ende deselve met een matte van riet
ofte stroo te berammen’.
Over het tweede punt is beslist dat de commissarissen ‘gaende over de verpachtinge’ de
poort van het fort inspecteren en letten welke reparatien nodig worden geacht. Hierover
zullen zij de raadsheren inlichten.
Tenslotte wordt commies Coorne gelast om Pieter de Gomme zesduizend metselstenen,
zesduizend bastaardklinkers en acht ‘hoet calck’ toe te zenden.
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8-9-1634.
54v. Thobias Mulder is ordonnantie verleend van nog eens drieduizend guldens ‘op
rekeninge vande iie derde paije vande fortificatiewercken’ aan het fort St. Anna in de polder
van Namen.
Naar aanleiding van het opnemen van de reparatiewerken aan de contrescarpen van Lillo
door de commiezen Melchior Franssen en Pieter de Gomme is aannemer Govert de Corte
tweehonderd en vijftig Vlaamse ponden betaald.
De raadsheren hebben het advies van commies Pieter de Gomme aangaande het verzoek van
Jeroon Goens met betrekking tot het verhogen en verzwaren van de contrescarpen van Lillo
gelezen. Besloten is de commies ‘te authoriseren met de voors. aennemeren te accorderen
over de pretensien in hunne declaratie gespecificeert.
‘Sal voorts de voors. aennemeren ordonnantie werden verleendt ter somme’ van £ 14:8 over
47 kruiwagens ‘ende een groot hondert deijlen bij den voors. commijs voor het Landt
aenvaert’.
11-9-1634.
55. Commandeur Hoijmaecker schrijft dat de vijand het grootste deel van zijn krijgsvolk uit
het land van Waas heeft gedirigeerd en binnen het kasteel van Antwerpen maar honderd
man heeft achtergelaten. Hierop is besloten dat de prins op de hoogte wordt gesteld en dat
de heer Cocq verzocht wordt zich bij kolonel Haulterine te vervoegen ‘ende sijn Ed: voor te
houden hetgene hem in laste is gegheven’.
14-9-1634.
56 Alle rekesten van de pachters van de gemeene middelen hun ‘belaegende dat sij op de
ordonnantie waerop hun de voorschreven middelen sijn verpacht niet en sijn gehouden
alsoo de verantwoordinghe niet en is in train gebracht’ zijn in handen gesteld van de heer
ontvanger generaal Brouwer ‘omme daerop te dienen van schriftelijck besloten advijs’.
56v. Govert de Lijon, commandeur te IJzendijke heeft, met andere kapiteins van de
repartitie van Zeeland de raadsheren verzocht dat zij erop toezien dat de soldaten die op de
schepen dienst te doen, een redelijk deel van de buit toekomen. Dit verzoek is in handen
gesteld van de reders, ‘omme daerop binnen acht dagen nae de insinuatie te seggen hun
belang’.
Op het verzoek van kapitein meester Davidt van Orleans verlenen de raadsheren
toestemming om soldaat Willem Grinack, die nog krankzinnig blijkt en in het dolhuis van
Middelburg is ondergebracht, voor nog eens drie maanden aldaar te laten verblijven.
15-9-1634.
57. Pieter de Gomme heeft de heren verzocht toestemming te verlenen ‘om naer vijanden
lande te mogen voeren vier lasten hollandschen turff’. Zij hebben besloten dit verzoek in
bedenking te nemen.
17-9-1634.
58v. Het is commies Pieter de Gomme toegestaan vier lasten Hollandse turf door de vloot
van Lillo naar Antwerpen te mogen vervoeren op de voorwaarde dat de turf ‘sal werden
verscheept ofte verbodemt’.
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18-9-1634.
Het verzoek van jonkheer Hendrick de Vos om vier of vijfduizend tonnen turf uit de moeren
bij Roosendaal doorde vloot van Lillo naar Antwerpen te mogen vervoeren is afgeslagen.
Hij zal zich ‘dienvolgende hebben te reguleren naer de ordre op den deurvaert en uutvoer
vanden Roosendaelschen turff bij de heeren van desen raede voor desen gestatueert’.
19-9-1634.
60. ‘Solliciteur’ Steengracht heeft laten weten dat de weduwe van Jan Lambrechtsen heeft
verzocht ‘omme te hebben betaelinge van twee maenden van haer mans dienst’. Het verzoek
is afgeslagen.
20-9-1634.
De heren Tenijs en Tienhoven zijn gecommitteerd en verzocht om, ten overstaan van de
ontvanger- generaal, de heer Brouwer ‘te hooren de pachters aengaende hunne pretense
lasie dat de verantwoording op de middelen ende specien bij hun over het wintersaijsoen
voorleden gepacht niet in train is gebracht’. De heren dienen daarop vast te stellen ‘wat
afslach alle ende ijder vandien daerover in redelickheijdt behoorde gedaen te werden’. Naar
aanleiding van het rapport zullen de raadsheren overleggen wat zij de Staten van Zeeland
over de kwestie zullen adviseren.
De heer Vosbergen heeft op last van de prins een missive geschreven ten faveur van
kapitein Carre. Gevraagd wordt dat de heren van de Raad ‘souden gelieven de monsteringe
van sijne compagnie geschiet op den xxiij februarij lestleden te laten valideren op suclken
getal van coppen als de voorgaende ofte naervolgende monsteringe is uutbrengende ende
dat om redenen in zijne requeste aen zijn Excellentie alsmede in seker missive vanden
Raede van Staten vervat’. Omtrent deze zaak hebben de raadsheren overleg gepleegd en
besloeten dat zij ‘daerinne niet connen treden omme de groote consequentie’. Mocht de
suppliant iets te zeggen hebben over de monstering van 23 februari zal hij daarop ‘sijne
pretentie mogen maecken, omme daerop gedisponeert te worden als naer behooren’.
26-9-1634.
62. Pieter Verbraecke en Dirick Claessen krijgen een som van £ 54:3:4 ‘over het eerste
derdepart’ van het aannemen van het slechten en opbouwen van vijfentwintig roeden dijk
tot £ 6:10 de roede.
26-9-1634.
62v. Vaandrig Beaumont is drie weken verlof vergund ‘tot verrichtinge van sijn particuliere
affairen’.
29-9-1634.
64. Op het verzoek van commandeur Broucqsault is Joris den Hollander toestemming
verleend voor de continuering van zijn vaart ‘uut den polder van Naemen’, voor de tijd van
vier maanden op de oude voorwaarden.
Isaacq Joossen, soldaat dienende onder kapitein Wassij is vergoed zijn ‘verachterde
maenden solts. vervallen den…’ (Niet ingevuld)
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64v. De ‘regierders van het Gasthuijs binnen der stede’ Bergen op Zoom is arrest verleend
op de gage van kapitein Beaumont een som van drieënveertig guldens en zeventien stuivers
voor de zorg voor zieke soldaten uit zijn compagnie.
Op het advies van commandeur Severijn Hoijmaecker krijgen de inwoners van Eeckeren
toestemming voor het gebruiken van vier schuiten en twee vissersschuiten, de inwoners van
Honne toestemming voor het gebruik van twee veerschuiten, de inwoners van Oirderen en
Wilmderdonck toestemming voor het gebruiken ‘elck een provvant schuijte, midsgaders
elck acht of negen vischschuijten’ en de inwoners van Merpen twee veerschuiten, voor de
tijd van zes maanden, ‘waer van haer behoorlijcke acten sullen werden verleendt’.
De kapiteins Christiaen de Buvrij, Robert Wassij, Adolph van Borsselen en Adolph
Porquijn, alle vier gelegerd in het fort St. Anna in de polder van Namen, hebben de
raadsheren geschreven en het volgende verzocht. Namelijk ‘dat hunne compagnien mochten
werden verlegt, ende met een beter garnisoen geaccommodeert’. De raadsheren hebben
hierop besloten de pensionaris de kapiteins ‘aen te doen seggen dat de heeren vanden Raede
niet gewoon sijn op het versouck ofte soliciteren van eenighe capiteinen, eenighe
compagnien van garnisoen te veranderen of te verlegghen, ende dienvolgende dat sij sullen
hebben te vertrecken’.
30-9-1634.
65v. Commandeur Broucqsaut heeft het vermoeden dat de vijand ‘ontrent den polder van
Naemen ijet voor heeft te attenteren, hebbende uut Hulst doen commen eene goede
quantiteijt vierroers’. Na overleg is besloten kolonel Hauterine te verzoeken twee
compagnieën soldaten naar fort St. Anna te sturen.
66. Commandeur Severijn Hoijmaecker schrijft dat de vijand het voornemen zou hebben
een aanval te plegen op de Kruisschans. Kolonel Haulterine zal verzocht worden twee
compagnieën naar de Kruisschans te sturen en de vice-admiraal Hollaer dat hij ‘naer de
Cruijsschans sende de twee schepen van oorloge liggende voor t’ Hollegat ende Stooffgat’.
Kapitein Prince zal worden geschreven dat hij zich onmiddellijk ‘vervouge naer sijn
garnisoen van St. Jacob, van alle twelck den commandeur Hoijmaecker sal werden
verwitticht’.
2-10-1634.
66v. De heren Cocq en Van der Straeten hebben rapport gedaan van de verpachting van de
gemeene middelen van consumptie ‘tot Lilloo, Liefkenshouck, Axel, Neusen ende Biervliet,
verhueringe vande gors ende dijckettingen in t’ quartier vander Neusen ende anders’ en
hiervan de kohieren aan de Raad overgeleverd.
Verder hebben zij gemeld in welke staat de fortificatiewerken op Hoogerwerve zich
bevinden en wat door hen verder in de bovengenoemde kwartieren is verricht.
Na hun rapportage is het volgende beslist. Michiel Pieterssen dient binnen een maand het
werk in Hoogerwerve te hebben afgerond ‘volgens resolutie vanden xxxen der voorleden
maent op de verbuerte van hondert ponden Vlaams’. Hierover zal de aannemer op de
hoogte worden gesteld.
Jan Adriaenssen ‘balle, commijs ende contrerolleur tot Lilloo’ is toestemming verleend voor
het aanleggen van een hofje en daarvoor te gebruiken een erf, gelegen binnen de wal van de
Vlissingse punt van Lillo, ‘midts volgende de roije die hem bij de heeren Cocq ende vander
Straeten aengewesen is, alles tot wederseggens van desen Raede’.
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67. Jaspar Hendricx, timmerman tot Lillo, is toestemming verleend voor het vullen van
‘sekere plaetse inde haeven’ en dit geschikt maken om daarop een woning te kunnen
timmeren.
Besloten is om het verzoek van schippers uit Antwerpen, Brussel en Mechelen om bij
onweer voor anker te mogen gaan liggen in ‘het Lilloosche gadt’ nog in bedenking te
houden.
Tevens wordt het verzoek van de pachters ‘ende gelanden gelegen aende cijngel van
Liefkenshouck, tenderende dat hun mochte worden verstaen midts onbezaijt laetende
vijftich rieden breet van beijde de advennen van het voorschreven fort, in plaetse van
rontsomme te moeten blijven vijftich roeden vande contrescherpen’ in bedenking gehouden.
Willem Geleijnssen, adelborst onder commandeur Hoijmaecker, ‘zijnde iegenwoordig in
Engelandt is zijn verloff geprolongeert tot verrichtinge van sijn affairen’ voor de tijd van
een maand.
Commies Pieter de Gomme is toestemming verleend om ‘de nieustraete tot Lilloo opte doen
nemen’ en met anderhalve voet te verhogen, ‘alsmede voor het logement daer den capitein
Cromstrien inne woondt ende voor het magasijn te doen leggen met clijcnkert uutweijsende
de straete’.
De commies is daarnaast toestemming verleend om ‘aen s’ Landts regenback tot
Liefkenshouck een loode pompe te doen maecken, midts dat de voorschreven pompe werde
affgeheijnt’.
Voorts dient de commies een pomp te maken aan de straat ‘uut den put’ die aan de
kruittoren van Liefkenshoek staat.
67v. Het corps de garde op het Antwerpse punt van Lillo mag met pannen worden afgedekt.
Het verzoek van Severijn Hoijmaecker om een zeker erf toegewezen te krijgen om daar een
huisje op te timmeren wordt nog in bedenking gehouden.
Eveneens wordt in bedenking gehouden het verzoek van De Gomme, ‘om volgens het gene
volgens t’ bericht vanden heer van Berchem in de forten staende tot besorginge vanden
Raede van Staeten werdt gepractiseert’ om toestemming te verlenen voor het planten van
enkele wilgen voor en aan de binnenkant van de wallen van de forten van Lillo en
Liefkenshoek.
68. De commandeurs en de majoors wordt verboden om de wallen en contrescarpen van de
forten en plaatsen te laten begrazen, omdat dit niet tot dienst van het land is. Hen zal
worden geschreven dat zij dienen ‘te wachten ende hunte laeten vervoughen dat hun wordt
gepermitteert de voorschreven wallen ende contrescherpen het gras aff te maeijen, ofte
anders datmen tot hunnen laste daerin sal voorsien. De commiezen dienen er streng op toe
te zien dat het gebod wordt nageleefd en de raadsheren in te lichten als dit niet het geval is,
anders zal de schade op hen worden verhaald.
3-10-1634.
69v. Commies Thobias Coorne is toestemming verleend voor het inkopen van vivres voor
de forten Lillo en Liefkenshoek ‘doch het senden van bier sal werden naegelaten volgens
resolutie voor desen daerop genomen’.
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5-10-1634.
71. Kolonel Hauterine heeft het bevel gekregen van de prins om vier compagnieën bij
Philippine gelegerd naar Doesburg en Zutphen te sturen. De gecommitteerde raden zullen
de kapiteins gelasten het bevel op te volgen en gouverneur Haultain op de hoogte stellen.
6-10-1634.
71v. Op de brieven van commandeur Broucqsaut, Severijn Hoijmaecker en kapitein Prince,
waarin wordt verwittigd over de bewegingen van de vijand, is geen resolutie gevallen.
72. Thobias de Mulder is uitbetaald een som van 2023 guldens, 6 stuivers en 8 penningen
‘over reste vande paije van sijn aengenomen wercken’.
Commies Pieter de Gomme zal worden geschreven dat hij uitzoekt waar de ‘twee metaelen
stucxkens aencommende die van de Westindische compagnie uut den eijlande van
Zuijtbevelandt’ in het jaar 1631 op het fort Lens gestaan hebbende, gebleven zijn. De
stukken kunnen dan aan de WIC worden teruggegeven.
13-10-1634.
75. De secretaris krijgt nogmaals de opdracht om Daniel de la Beecque aan te schrijven dat
hij ‘sal hebben te betaelen de verachterde maenden recognitie van den Doel, St. Anna ende
Keetenisse, alsoo t’ gene hij in sijn particuler van t’ Landt is pretenderende, daermede niet
gemeens is hebbende’.
18-10-1634.
76. Voordat de raadsheren een definitieve beslissing nemen met betrekking tot de zaak van
Hendrick Poulier, vragen zij commandeur Broucqsaut om een schriftelijk advies en
‘specialijck deselve berichte off volgens het gesustineerde vanden Gouverneur van
Sandtvliet geen contributiegelden anders als bij wissel ende niet in specie mogen werden
overgemackt’.
19-10-1634.
76v, 77. Kolonel Haulterine wilt graag voor zijn vertrek de raadsheren begroeten en ‘aen
deselve presentatie te doen van sijnen dienst.
De prins van Oranje heeft de kolonel geschreven dat hij de raadsheren ervan op de hoogte
stelt dat uit de 12 compagnieën ‘in sekere lijste gespecificeert die uut sijn onderhebbende
troupen binnen Bergen op Zoom sijn gesonden, in tijde van noodt thiene ofte elff
compagnien souden comen werden getrocken’.
Voor zijn goede diensten ‘tot defensie vande frontieren deser provintie’ en zijn goede
contacten met de raadsheren wordt de kolonel nog eens bedankt. Mede hiervoor wordt de
kolonel vereerd met ‘vier oxhoofden franschen wijn’.
Vanwege de verwachting dat gouverneur Morgan voor problemen kan zorgen zullen de
raadsheren de prins vragen om de reserve-compagnieën in te mogen zetten zonder dat zij
daarvoor een bevel van de prins moeten afwachten.
21-10-1634.
77, 77v. De commandeur van Lillo wordt aangeschreven dat hij ‘voor dese reijse laet
passeren (niet ingevuld) coopman van Doornijck hebbende behoorlijck paspoort van dese
zijde sonder hem af te voorderen zijn passepoort vanden vijandt’.
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23-10-1634.
78. Commies Thobias Coorne krijgt een vergoeding van £ 116:12:4 voor het betalen van
verscheidene materialen, als voor de onkosten voor de levensmiddelen die hij naar Lillo en
Liefkenshoek heeft gestuurd voor de wintervoorraad.
80. Luitenant ter Haest heeft verlof ‘tot verrichtinge van sijn particuliere affairen voor den
tijt van xiiii daghen’.
24-10-1634.
Vaandrig Maerten vanden Weerde ‘is verloff vergundt tot verrichtinge van sijn affairen
voor den tijt van xiiii daghen’.
25-10-1634.
Naar aanleiding van een missive van commies Pieter de Gomme zal commandeur
Broucqsaut worden geschreven. Hij dient ervoor te zorgen dat de twee stukken, afkomstig
van fort Lens, en tegenwoordig op St. Anna staan, aan de West-Indische Compagnie worden
geretourneerd.
80v. Melchior Wijnckelman, soldaat in de compagnie van kapitein Jaecques Broucqsaut
krijgt tot maart verlof om zich naar Frankrijk te begeven.
26-10-1634.
82, 82v. De commiezen op de vloot van Lillo dienen ‘de paspoorten vanden Roosendaelse
turff door de vlote naer Antwerpen gepasseert, alhier ter Rekencamer te bestellen,
midsgaders de ontfangen penningen bij de schippers in plaetse van cautie te stellen
genamptisseert over de wederhelft van het licent van voorschreven Roosendaelschen turff
aenden ontfanger Generael Brouwer te verantwoorden’.
De commiezen stellen de raden ervan op de hoogte dat ‘eene grote diversie van passage
uuijt vijande landen door de vlote werdt veroorsaeckt overmits bij hen supplianten ende den
commanderenden aldaer stricktelijck werdt geobserveert het placcaet vande Ho: Mo: heeren
Staeten Generael’. Hierin staat onder andere dat alle personen uit vijandelijk gebied naast
het paspoort van de Hoge Mogendheden ook het paspoort van de overzijde dienen te tonen.
Zo kan gecontroleerd worden of de paspoorten ‘niet onbehoorlick sijn geclausuleert, welck
placcaet men verstaet op andere passagien ende plaetsen, ende in sonderheits mede
Zevenbergen ende Noortdam niet gepractiseert te werden’. De gecommitteerde raden
besluiten dat daarbij niet alleen ‘den tauxt ofte hooftgeldt op de passagiers gestelt tott niete
soude commen maer oock daer door diversie van neerdende veroorsackt werden’. De
bevelhebbers op Lillo en de vlootcommiezen zullen worden geschreven dat zij alle
personen met een behoorlijk paspoort over en weer laten passeren, zonder het eisen van een
paspoort van de vijand. Dit zal ook gelden voor de vloot van Biervliet en voor andere
plaatsen onder het gebied van de Raad.
Bij de eerste vergadering van de Staten zal deze zaak worden voorgedragen, ten einde hier
‘gedaen ende resolveert soude mogen werden als naer behooren’.
83. Op het advies van de commiezen op de vloot van Lillo is besloten dat de schippers van
Doel, St. Anna en Ketenisse voortaan nergens anders mogen lossen en laden ‘als in hunne
sluijskillen, te weten die vanden Doel ende Ketenisse elck respectivelijck inde sijne’. De
sluiskillen zijn verboden voor andere schippers.
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Om fraude te voorkomen dienen de schippers de ingeladen goederen te laten noteren, als
voorheen ‘placht te geschieden’. Een kopie van de notitie dient in handen gesteld te worden
van de commiezen, ‘omme alle confusie inde visitatie soo veel mogelijck voor te commen’.
De commiezen krijgen toestemming om bij enig vermoeden van fraude ‘nu en dan eenich
schip te ontlaeden’.
De schippers dienen onder ede te verklaren dat zij voortaan alleen voor hun eigen proffijt en
rekening zullen varen ‘sonder metten anderen meckschap ofte compagnie te maecken’.
27-10-1634.
83v, 84. De schippers van Doel, St. Anna en Ketenisse verzoeken of de schepen met vivres
en materiaal toestemming verkrijgen om te laden en te lossen aan de contrescarpen van
Liefkenshoek. Voordat de raadsheren hierover beslissen zal een schriftelijk advies gevraagd
worden aan de vlootcommiezen.
De schippers varende van Doel, St. Anna en Ketenisse, alsmede de schippers van de polder
van Namen, Ossenisse en Hontenisse dienen voortaan bij het expireren van hun licenties
‘ijder suffisante cautie te stellen ter somme van twee hondert ponden Vlaams’.
Daarnaast zal een ‘formulier van eede werden geconcipieert waer op’ de voorschreven
schippers voortaan zullen worden beëdigd.
Op het advies van commies Pieter de Gomme krijgen Jeroon Goons en zijn metgezellen
‘over alle hunne pretensien soo van materialen, schafwerck ende dachgelden’ een bedrag
van £ 53:10 betaald, waarvan £ 14:8 wordt ingehouden, omdat daarover op vier september
ordonnantie is verleend.
30-10-1634.
85v. De Raad van State verzoekt dat de Gecommitteerde Raden het bevel uitvaardigen dat
al het krijgsvolk binnen de provincie, alsmede Mauritsfort, Lillo, Blauwgaren,
Frederiksfort, Liefkenshoek, Biervliet, Axel, Terneuzen, de polder van Namen,
Hoogerwerve, Kruisschans en St. Jacob, wordt gemonsterd op vrijdag 3 november.
3-11-1634.
87. Jan Cornellissen van Lubeecq verzoekt om aangesteld te worden als kanonnier op
Nieuweschans of Oud-Lillo. Omdat er op het moment geen plaats vacant is, zullen de
raadsheren het verzoek niet inwilligen en de suppliant doorverwijzen naar de Raad van
State.
De majoor van IJzendijke, Jan Canibij, verzoekt de raadsheren zijn zoon, zestien jaar oud,
op de monsterrol van kapitein Ferdinande Broucqsaut te stellen. De raadsheren hebben
besloten het verzoek nog niet in te willigen, mede op het advies van commissaris
Bombergen.
87v. De heer de Moor zal worden aangeschreven dat hij ‘gelieve te monsteren de
compagnie van wijlent den capitein Pieter Alvarersz Hoijmacker voor soo veel deselve aen
landt is’.
Het verzoek van de schippers afkomstig uit Antwerpen, Mechelen, Brussel en anderen ‘van
boven de vlote van Lillo’ is nogmaals behandeld. Zij vragen toestemming om bij onweer
achter het fort van Lillo ten anker te mogen gaan. Gezien het advies en het bericht van de
commiezen op de vloot wordt het verzoek in handen gesteld van de commies generaal Joris
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Fortsen, ‘omme het eene ende andere te examineren, ende daerop de heeren vanden Raede
te dienen van schriftelijck besloten advijs’.
88, 88v. Commissaris van de monsteringen, Padburch, heeft van de prins de opdracht
gekregen om uit alle compagnieën, liggende aan de grens van Zeeland, die niet in het veld
zijn geweest, tien man te lichten en naar Bergen op Zoom te sturen. Vandaar zullen zij naar
de plaats gebracht worden ‘alwaer deselve bij resolutie vanden Ho: Mo: heeren Staten
Generael vanden xxx septembris lestleden sijn gedestineert’. Besloten is de prins te
schrijven dat veel compagnieën zwak zijn en dat zij het volk zwaar zullen missen. Vooral
op plaatsen waar maar een compagnie is gelegerd, zoals Frederiksfort en St. Jacob. De
raadsheren willen Frederik Hendrik verzoeken of hij in bedenking wilt nemen of de
voorschreven compagnieën ‘hier van niet souden connen werden geexcuseert ende daer toe
ander volck, het sij gecommandeert of bij heele compagnien geemploieert, pro ut latius in
litterus, die inden Raede sullen werden geresumeert’.
6-11-1634.
89. De heer Van Berchem, lid van de Raad van State, schrijft dat de gouverneurs en
commandeurs, bij de komst van een commissaris van monstering, niet alleen de monstering
van de troepen dienen toe te staan, maar hun volledige medewerking bij het monsteren van
de compagnieën dienen te verlenen. Van de brief zullen kopieën worden vervaardigd, die
aan de commissarissen ter hand zullen worden gesteld.
De heeren ‘Raeden ter Admiraliteit’ zijn verzocht het bevel uit te vaardigen dat de ponten
en sloepen onder kapitein Gerrit van Leeuwen in Vlissingen, met volk dienen te worden
bemand. Als dit gebeurd is zullen zij naar Dordrecht worden gezonden.
7-11-1634.
89v. Oufre Colves, sergeant onder kapitein Ferdinande Broucqsaut, krijgt een maand tot vijf
weken verlof voor het afhandelen van zijn zaken in Engeland.
90.Kapitein Berendrecht is verlof vergund voor het afhandelen van zijn zaken voor de
periode van 14 dagen ‘sonder langher’.
91. De gewone roeiers op Lillo krijgen nog eens honderd en vijftig guldens boven op de
toegezegde tweehonderd guldens. Dit vanwege de buitengewone diensten, verricht in 1632,
‘waermede sullen doot en niete sijn alle haere pretensien’.
Commies Albertus Feijth krijgt een som van honderd Vlaamse ponden, als voorschot voor
het werk aan de contrescarpen van fort Keizershoofd.
91v. De secretaris stelt de raadsheren op de hoogte dat commies Pieter de Gomme hem de
monsterrollen heeft toegezonden van de laatste generale monstering van de compagnieën
die gelegerd zijn in de forten om en nabij de Schelde. De commies vraagt of hij de
commissarissen van de monsteringen dient te assisteren en de monstering dient te
voltrekken, zonder een bevel van de gecommitteerde Raden. Hij wilt weten ‘waer nae hij
sich soude hebben te reguleren. De commies dient op bevel van de raadsheren ‘zoodanigen
last aen te nemen, zullende des noot sijnde dese hem comen dienen tot acte van authorisatie
van desen Raeden.
9-11-1634.
De prins van Oranje schrijft aan de raadsheren dat zij hun bezwaren met betrekking tot het
lichten van de soldaten bij de Staten-Generaal dienen voor te leggen. Het lichten van de
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soldaten is nodig en hun vertrek dient niet te worden uitgesteld. Overleg omtrent de kwestie
wordt uitgesteld tot na de middag.
92v. De kwestie of de raadsheren toestemming willen verlenen voor het aanhouden van
schepen met licentiegoederen van Antwerpen, om de schade van Hendrick Poulier te
compenseren, wordt vanwege ‘als sijnde van sonderlinge gevolgen en consequentie’ in
bedenking gehouden.
93. De missive van de prins is opnieuw gelezen, samen met berichten van de heren De
Knuijt en Vosbergen. De raadsheren hebben overlegd wat zij aan de prins zullen schrijven
en aan commissaris Padburch zullen antwoorden. Besloten is, gezien de noodzaak van de
lichting, deze niet langer uit te stellen en het bevel van Frederik Hendrik en de StatenGeneraal in acht zullen nemen. De kapiteins van de compagnieën dienen zonder uitstel
nieuw volk aan te nemen om de opgevallen plaatsen in te vullen.
De prins zal een lijst worden toegezonden met een overzicht van de sterkte van de
compagnieën volgens de laatste monstering. Gezien het feit dat de sterkte ernstig verzwakt
wordt zullen zij de prins vragen om meer troepen te sturen ‘omme op alle occurrentien
tegens den vijandt gebruijckt te werden’.
Aangezien de gelichte soldaten hun musketten en spiesen zullen meenemen, vragen de
raadsheren de prins om te bepalen hoe en met welke gelden de kapiteins van deze mensen
gecompenseerd dienen te worden.
10-11-1634.
93v. Het schrijven van een missive met de opdracht om plaatsvervangende soldaten te
werven voor de opengevallen plaatsen wordt nog uitgesteld.
94. Commissaris Padburch krijgt te horen dat hij het bevel van de prins in acht dient te
nemen, zonder dat de raadsheren hem ‘daerinne ijet weten te ordonneren ofte prescriberen,
doch alsoo den voorschreven commissaris is vertoondende dat hij alleene alle het
gecommandeert volck op het rendevous van Bergen niet soo spoedich sal comen geleijden,
sijn de heeren van Raede tevreden hem toe te vougen een commissaris vande monsteringe
die hij sal comen mede deelen ende participeren sijn instructie’.
De kapiteins, officieren en soldaten die door de provincie betaald worden, krijgen het bevel
om precies op te volgen en na te komen datgene hen door commissaris Padburch wordt
opgedragen.
Equipagemeester Maerten Thijssen dient de commissaris te voorzien van vijf schepen.
Het verzoek van de commissaris om een plaatsvervangende kapitein voor de afwezige
kapitein Jacob de Virij aan te stellen voor de bevelvoering over de troepen kan niet worden
ingewilligd.
Ter versterking van de compagnie van kapitein Prince op fort St. Jacob zullen zes mannen
uit de compagnie van commandeur Broucqsaut en zes mannen uit de compagnie van
kapitein Severijn Hoijmaecker naar het fort worden gestuurd.
11-11-1634.
94v. De prins zal dringend worden verzocht ‘eenige meer compagnien herwaerts aff te
senden, om op alle occurentien ten dienste vanden Lande ende afbreucke vanden vijandt
gebruijct te werden’.
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13-11-1634.
95, 95v. Ingelanden en pachters van St. Annapolder en Ketenisse klagen dat de bierdragers
van Liefkenshoek ‘eenighe maenden herwaerts aen hun hebben getrocken het lossen vande
bieren ende andere goederen die in de Sluijskille van Keetenisse ten behouve vanden
voorschreven polders gebracht worden’ afnemen van iedere ton bier drie stuivers, op bevel
van enige heren uit de Raad. De raadsheren stellen dat de supplianten goederen voor hun
eigen behoeften vrij mogen lossen en laden. De bierdragers van Liefkenshoek en alle
anderen dienen dit in acht te nemen. Mochten zij een bevel of toestemming voor hun
handelen hebben, dan dient dat binnen acht dagen aan de raadsheren te zijn voorgelegd.
In een andere missive schrijven de ingelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse dat een
schip met turf van een gepermitteerde schipper is aangehouden bij Lillo op last van generaal
Fortsen. Aangezien de turf voor eigen behoefte is verzoeken de ingelanden dat het schip
zijn vaart mag voortzetten. De raadsheren stellen dat zij morgen over deze kwestie Fortsen
zullen verhoren.
96. Kapitein Berendrecht zal na afloop van zijn verlof naar Philippine dienen te vertrekken
omdat het fort ‘t’eene mael van officieren is ontbloot’.
Eveneens zal kapitein Drossaert worden geschreven dat hij zich bij het garnizoen dient te
vervoegen.
Omdat de raadsheren het bericht hebben gekregen dat vaandrig Bleijdaels ‘sonder consent
vande compagnie’ absent is en zich niet naar behoren heeft gedragen, zijn de heren
overeengekomen dat zij hem zullen ontbieden en ‘hem te censureren’.
14-11-1634.
Naar aanleiding van het verhoor van generaal Fortsen zal de kwestie worden overgedragen
aan de Staten van Zeeland. De supplianten dienen zich tot hen te adresseren. De pont met
turf zal ‘voor dese reijse ontslaegen ende gerelacheert werden’.
Penningmeester Daniel de la Beecque uit Doel zal worden geschreven dat hij binnen een
maand moet betalen de vijf maanden ‘recognitie bij die van den Doel, St. Anna ende
Ketenisse ten behouve vanden Lande van Zeelandt belooft, ende bij hem tegens sekere
particuliere pretensien ingehouden’. Gebeurd dit niet dan zal hun vaart worden verboden.
Pieter de Gomme zal op de hoogte worden gesteld en de brief aan de penningmeester doen
toekomen.
96v. Vaandrig Bleijdaels dient voortaan te wachten op verlof van de Raad om zich te
mogen absenteren van zijn compagnie. Hij dient zich ook naar behoren te gedragen ‘ofte
anders en bij faute van dien bij suspensie ofte oock wel deportement daer tegens sal
voorsien’.
Kapitein Isaacq Prince verzoekt of de raadsheren zijn compagnie willen ontslaan van de
verplichting tot bezetting van fort Hoogerwerve ‘soo overmits deselve swack is ende veel
fatigues op het fort van St. Jacob geleden heeft, alsmede ende insonderheijt overmits sijn
voorschreven compagnie op het voors. fort Hoogerwerve xi weken aenden anderen daer
gelegen heeft ende aldaer t eenemaele is geruijneert geworden’. Het verzoek kan niet
worden voldaan volgens de raadsheren, ondanks dat de suppliant volgens hen wel reden van
spreken heeft.
97. Pieter Verbiest heeft uitbetaald gekregen £ 173:2 Vlaams voor het leveren van 5408
ponden kaas, tot £ 2:9 ‘thondert gesonden tot de wintervoorraet naer de forten van Lilloo en
Lieffkenshouck.
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Adriaen Tresenier heeft £ 112:8 ontvangen voor de levering van honderd en twee zakken
tarwe voor de wintervoorraad van Lillo en Liefkenshoek.
97v. Naar aanleiding van het verzoek van kapitein Prince wordt besloten dat de compagnie
van kapitein Gershoven, die tegenwoordig op Hoogerwerve verblijft, een week na het
aflopen van de maand op het fort zal verblijven, eveneens de drie compagnieën die
Gershoven ‘inde besettinghe van t voors. fort moeten volgen, die elck mede eene weke over
de maendt aldaer sullen moeten blijven, ende blijvende nochtans de voorgaende ordre op de
besettinge van het voors. fort Hoogerwerve in sijn geheel voor soo veel deselve bij desen
niet en werdt gederogeert’. Over de bovengenoemde bepalingen zullen commandeur
Severijn Hoijmaecker en de kapiteins op de hoogte gesteld worden, met het verzoek om
hetgeen in de resolutie besloten is op te volgen.
15-11-1634.
98v. De Middelburgse bakkers Abraham van Wee en Isaack Rombij krijgen een bedrag van
£ 140:11:11 Vlaams voor het bakken van 8652 ponden tarwebeschuit ‘tot tweeendertig
schillen en ses groots t hondert’, gezonden naar Lillo en Liefkenshoek ten behoeve van de
wintervoorraad.
99. De raadsheren hebben besloten luitenant Hoijmaecker aan te schrijven dat hij vijftien
van zijn mannen niet naar Bergen op Zoom hoeft te zenden. Het aanstellen van vervangers
is zodoende niet meer nodig, maar mocht hij deze reeds hebben aangenomen, dan dient hij
‘deselve te licentieren’.
99, 99v. Commandeur Hoijmaecker dient ‘soo weijnich inbruecke te doen als mogelijck’
met betrekking tot de bezetting van fort Hoogerwerve. Hij moet er rekening mee houden dat
de heren er niet mee instemmen dat het fort bezet wordt door soldaten van kapitein Prince
‘overmits den ondienst ende ongemacken dienen apprehenderende is ende voor desen
gewaere is geworden’. Wanneer er veertig man uit de compagnie van Prince in
Hoogerwerve worden gelegerd, dan dient er gecommandeerd volk uit verschillende plaatsen
en forten aan de bezetting te worden toegevoegd.
16-11-1634.
Kapitein Severijn Hoijmaecker heeft een verlof van 14 dagen voor het verrichten van zijn
zaken in Oostburg en in de provincie.
20-11-1634.
100v. Kapitein Dennis Piron heeft een verlof verkregen ‘tot verrichtinge van sijn affairen’
voor de tijd van een maand.
101. Kapitein Isaacq Prince is verlof vergund voor de periode van drie weken voor de
afhandeling van zijn particuliere zaken.
23-11-1634.
105. De pensionaris heeft de raadsheren een brief voorgelegd van commandeur Broucqsaut,
gedateerd op 16 november. Volgens de commandeur zal een vertrek van tien man uit iedere
compagnie in fort St. Anna, met de bezetting van de twee redoutes, ertoe leiden dat de
bezetting niet meer zal dragen dan tweehonderd weerbare mannen. ‘Waervan goet
gevonden is tot decharge vanden voorschreven commanderende daer van notulen te
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houden.’ De raadsheren zijn van mening dat de commandeur in kwesties als hierboven
beschreven zich voortaan rechtstreeks tot hen moet adresseren.
27-11-1634.
107. Luitenant Wagemans is een verlof vergund voor het afhandelen van zijn zaken voor de
tijd van veertien dagen.
29-11-1634.
109, 109v. Jonkheer Hendrick de Vos is toestemming verleend om door de vloot van Lillo
twee á drieduizend tonnen ‘slechten turff’ uit de moeren van Etten bij Roosendaal naar
Brabant te vervoeren. De jonkheer dient een gelijke hoeveelheid naar de Geünieerde
Provinciën te vervoeren, ‘of dat anders ende bij faute van dien gelijcke concessie niet meer
sal werden gedaen waer nae de commijsen in de vlote tot Lillo hun sullen hebben te
reguleren’.
30-11-1634.
110. De raadsheren besluiten het verlenen van de ordonnantie aan Thobias de Mulder,
aannemer van de sluis in de contrescarp van St. Anna in de polder van Namen, uit te stellen.
Het betreft een bedrag van vijfhonderd en vijftig guldens, ‘volgens de quitantie vanden
ontfanger generael Doublet. Zij willen eerst weten ‘hoe veel aende fortificatiewercken van
het voorschreven fort St. Anna alreede is verstreckt’ en wat er nog betaald dient te worden.
Dit om te kunnen controleren of de quote van de provincie ‘inde vjc (600) duijsent guldens
tot de extraordinaire fortificatiewercken’ van het jaar 1633 ‘geconsenteert niet en is
geabsorbeert’.
110v. Rachel Loire, genoemd Villiers, weduwe van kapitein Domminicle Sauvergnij, vraagt
of haar zoon van vijftien bij een van de Franse regimenten in Zeeland kan worden
aangesteld ‘tott zoodanigen tijt dat hij bequaem sal sijn de wapenen te dragen’. Dit als
compensatie voor de veertig jaren dienst ‘bij haeren man den Lande gedaen ende om andere
redenen in haere voors. requeste geallegeert’. Naar overleg hebben de raadsheren besloten
dat zij niet bevoegd zijn om hieromtrent een beslissing te nemen. De weduwe dient zich
hiervoor tot de Staten van Zeeland te wenden ‘bij welcke dit versouck bij de heeren van
desen Raede sal werden gesecondeert’.
De bierdragers van Liefkenshoek hebben de raadsheren laten weten dat het laden en lossen
van bier en andere goederen voor eigen gebruik van de ingelanden en pachters van Doel, St.
Anna en Ketenisse in de sluiskil van Ketenisse, ‘contrarie het gene voordesen is
gepractiseert ende hun voordesen toegestaen is’. Voordat de raadsheren hierover een besluit
nemen zullen zij zich wenden tot commandeur Severijn Hoijmaecker en commies Pieter de
Gomme voor schriftelijk advies.
111. Kapitein Buvrij vraagt de betaling van een som van 145 guldens door ontvangergeneraal Brouwer ‘hem afgetrocken ende gecort’ voor vermiste materialen, schoppen en
spaden ‘ghebruickt inde approches nae het fort St. Ambrosio’ in het jaar 1632. De
raadsheren besluiten hierover vice-admiraal Hollaer te horen.
1-12-1634.
112, 112v. Commandeur Severijn Hoijmaecker is gehoord naar aanleiding van de missive
van zeventien november van commies Pieter de Gomme. De commies zal worden
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geschreven dat hij de raadsheren adviseren zal hoeveel pinpalissaden er nodig zijn om de
‘teen vande wal tot Liefkenshouck’ te bezetten, buiten de palissaden ‘streckende nae het
water vande vesten, ten eijnde op het maecken van deselve orde soude moghen werden
gestelt’.
Volgens de commandeur is het afdammen van de grote Ader schadelijk voor het land,
omdat de nieuwe loop van het water door het Lens gaat en daar scheuren veroorzaakt. De
commandeur krijgt de toestemming de ingelanden van Lens de opdracht te geven voor het
maken van dammen door de gescheurde gaten voor en zelf daarvoor de kosten te dragen.
Verder wordt besloten alle kapiteins in dienst van de provincie aan te schrijven, dat zij voor
de tien man uit hun compagnie, meegegaan met commissaris Padburch naar Maastricht,
nieuw volk aannemen. Voor ieder geworven soldaat krijgen de kapiteins vijf guldens
verstrekt.
Na overleg is besloten het verzoek van Thobias de Mulder in te willigen en hem het bedrag
van vijfhonderd en vijftig guldens voor zijn verrichte arbeid op fort St. Anna in de polder
van Namen, te betalen.
4-12-1634.
Commandeur Severijn Hoijmaecker geeft de raadsheren te verstaan dat op Liefkenshoek
nog maar anderhalve compagnie soldaten is gelegerd. Deze zijn bovendien nog eens
verzwakt doordat er zes man naar fort St. Jacob zijn gestuurd en tien man naar Maastricht.
Hij verzoekt de raadsheren dat zij orders stellen dat er meer volk binnen het fort wordt
gelegerd en dat de zes van St. Jacob mogen terugkeren. Na overleg is besloten dat men nog
enkele dagen zal afwachten tot dat de compagnieën ‘in t leger geweest sijnde inde
respective garnizoenen deser provintie sullen sijn gecommen’.
113. De commandeur verzoekt de raadsheren schipper Hans van der Varre de jonge,
toestemming te verlenen om met zijn schip ‘te vaeren door t’ gadt vande Peerl naer den
Rooden Moor ende vandaer wederom te brengen het gewas aldaer vallende naer
Antwerpen. Na overleg is besloten het verzoek in te willigen voor de periode van twee
maanden.
5-12-1634.
114v. Pieter Vermeulen verzoekt om de betaling van dertig dagen dienst als opzichter van
de werklieden op het fort Keizershoofd. Voordat de raadsheren besluiten het verzoek in te
willigen zullen zij commies Feijth om een schriftelijk advies vragen.
7-12-1634.
115v. Abraham Biesman en Pieter de Zomer hebben het werk opgenomen aan de stenen
redoute op Zouterspuije, aan de redoute op Liefkenshoek, aan een secreet op Mauritsfort en
van het vlak maken van de oude redoute op Zouterspuije. Naar aanleiding van de
bevindingen van de bovengemelde heren zullen aan timmerman Johannes Goossen en zijn
aannemers betaald worden ‘de tweede derde paije van hun bedongen loon’, te samen een
som van £ 133-13-4 Vlaams.
8-12-1634.
117. Kapitein Isaacq Prince en sergeant Jaecques Breton krijgen een maand verlof om
nieuwe soldaten te werven.
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12-12-1634.
118. Kapitein Adolph Porquin en kapitein Seijs krijgen beiden een maand verlof voor het
verrichten van hun particuliere zaken.
119. Arnoldus de Lannoij is ‘dienaer des Heren Evangelie inde Walsche kercke tot Leijden’
en voogd van de kinderen van Estienne Berro. Hij verzoekt om vrijstelling van de heffing
van de honderdste en vijfhonderdste penning op het land binnen de parochie van
Serooskerke op Walcheren. De reden voor het verzoek is omdat er in totaal vijf kinderen
zijn ‘die de voorschreven hove aencommende is, elck geen twee duijsent guldens gegoedt
zijnde’. De heren hebben overlegd en zijn tot de conclusie gekomen dat het een heffing op
goederen betreft en niet op personen en dat daarom het verzoek niet kan worden
ingewilligd.
Gommert Joossen van Spijer en Merchten (?), beiden herbergiers in Lillo, wijzen de
raadsheren op de volgende kwestie. Namelijk dat twee ‘cerchers vande pachters is
toegestaen medestanders inde pacht te wesen en zelfs herberche te houden’. Dit is in strijd
met de verordening van de Staten Generaal, die besloten hebben dat daar tegen dient te
worden opgetreden. Alvoorens de raadsheren een beslissing in deze zaak nemen willen zij
de betreffende verordening waarop de supplianten zich beroepen inzien.
Het verzoek van Floris Vergouwen, ‘gecondeert bij brieven vanden commanderende
Broucqsaut, tenderende om gepermitteert te werden als ordinaris schipper van St.
Pauluspolder op de Geunieerde Provintien’ is afgeslagen.
120. De heren Schotte en Berchem zullen worden geschreven om eraan herinnerd te worden
dat ‘herwaert werden overgesonden de rollen vande compagnien zoo heele, halve als een
derde, staende op dese repartitie vanden laetste generaele oock voorgaende monsteringe’.
Daarnaast verzoeken de raadsheren om de namen en verblijfplaatsen van alle
commissarissen van de monsteringen.
14-12-1634.
122. Kapitein Cromstrien, commanderend te Lillo, vraagt de heren duidelijkheid over hun
intenties ‘off hij volgens het gene hem voor desen mondelinge is aengesegt sal continueren
de passagiers commende met behoorlijcke passepoorten van dese sijde te laten passeren
sonder haer af te voorderen visite of lecture van hunne paspoorten vanden vijandt’. Zo ja,
dat aan hem ‘tot sijner decharge iegens de Ho: Mo: heeren Staeten Generael ende zijn
Excellentie daertoe mocht werden gegheven schriftelijcken last’. Daarnaast heeft hij twee
passagiers naar de raadsheren gestuurd met een onbehoorlijk paspoort, om te weten te
komen of hij deze mensen dient te laten passeren. Na overleg is besloten de kapitein aan te
schrijven dat hij de twee passagiers ‘met sijne vendrich herwaerts gecommen’ heeft te laten
passeren. Verder dient de kapitein dat hij zich zal hebben te ‘reguleren nae het gene hem
aengaende het stuck vande paspoorten’ mondeling is verteld. Alles volgens de maatregel;en
en tot nader order.
122v. De vaandrig van de kapitein dient hem mede te delen dat de intentie van de
raadsheren is dat zijn kapitein van de passagiers alleen het paspoort zal afnemen van deze
zijde en niet die van de vijand, ‘waervan hij geen lecture ofte visie sal nemen’ Dit alles
conform de resolutie van 26 oktober 1634.
Naar aanleiding van het verzoek van Albertus de Lannoij zal de resolutie van de Staten van
Zeeland worden nagelezen om te bepalen of de heffing op de goederen in de heerlijkheid
van Serooskerke, ‘als een reëlen last sijn gehouden’. Of wel dat ‘deselve niet gestaet ende
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tauxabel’ in de voorschreven duizendste en vijfhonderdste penning is, ‘daervan behooren
geeximeert te sijn, omme die van Hollandt als bontgenoten contrarie de vuije niet hooger te
belasten als de eijgen ingesetenen deser’.
15-12-1634.
124. De raadsheren hebben besloten de heer Van Vosbergen aan te schrijven met het
verzoek ‘dat hij sich gelieve te informeren off de placcaeten bij de Ho: Mo: heeren Staeten
Generael geemaneert iegens de passepoorten vanden vijandt inhoudende de clausule van
provincies rebelles, alomme oock strictelijck werden geobserveert, alsoomen bericht wordt
dat de officieren tot Steenbergen, Oordamme, ende Zevenbergen sijn practiserende dat sij
de passagiers op de paspoorten van deser sijde alleene laeten passeren, sonder hun volgens
de voorschreven placcaeten visie ofte lecture vande passepoorten vanden vijandt aff te
voorderen’.
Licentiemeester Cuijlenburch zal worden gelast zich eveneens over deze zaak te
informeren, ‘doch in alle stilligheit ende sonder sich te gelaeten daer toe van desen Raede
gelast te sijn’. Om dan van de heer Vosbergen en licentiemeester Cuijlenburch een
‘rescriptie ontfangen hebbende, gedaen te worden als naer behooren’.
Naar aanleiding van de resolutie van de heren Staten van Zeeland is begrepen dat het
middel van de duizendste penning ‘sijn houdende voor eene personele impositie’ waarbij de
personen tot tweeduizend guldens ‘en daer boven gestaet in t’ regardt van hunne goederen
werden getauxeert’. Er wordt besloten de heer Vosbergen te schrijven met de vraag of hij
zich ervan op de hoogte wil stellen of in Holland de onroerende goederen ‘aencommende
persoons buijten deselve provintie woonachtich niet dienstelijck en werden getauxeert in
den xc (1000ste) en vc (500ste) penninck’. Zonder acht te slaan of de personen ‘ de
voorschreven goederen aencommende tot twee duijsent guldens ofte andersints volgens de
resolutie die daerop genomen soude moghen sijn, sijn gegoedt, ten eijnde men zich daer nae
soude mogen reguleren’.
124v. Ondertussen wordt verstaan dat de ‘ontfanger van de cohieren’ van de vijfhonderdste
penning over de goederen van personen die buiten de provincie woonachtig zijn, de
voorschreven ‘cohieren sullen hebben te ontfanghen ende verantwoorden volgens haeren
teneur ende inhouden’.
De ingelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse stellen de raadsheren ervan op de hoogte
dat generaal Fortsen ‘nu onlanghs te Lilloo sijnde’ hen heeft verboden turf en timmerhout
aan te voeren. Dit is in strijd met de resolutie van zes december, waarin een concessie is
gedaan, en zij toestemming hebben gekregen ‘ den toevoer van alle het ghene sij tot hunne
landtbouwerie ende nootdruft van noode hebben’. Voorts dat de licentiemeester en de
commiezen de schippers dwingen ‘hunne goederen te doen annoteren, affnemende van ijder
briefken eenen schellinck, versoukende dat het eene ende andere als strijdende met de
voors. concessie zoude werde afgedaen’. De raadsheren hebben besloten dat met betrekking
de toevoer van turf de supplianten zich dienen te wenden tot de Staten van Zeeland,
‘volgens de appostille op den (niet ingevuld) novembris op hunne requeste gestelt’.
Ondertussen mogen zij tot nader order de turf, zoveel als zij nodig achten, blijven
aanvoeren.
Met betrekking tot de aantekening van de goederen moeten de licentiemeester en de
commiezen op de vloot van Lillo binnen acht dagen ‘naer de insinuatie te seggen hun
belangh’.
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De eerder genoemde supplianten stellen ook dat commandeur Severijn Hoijmaecker ‘uut
sijn eijgen authoriteijt heeft gestelt een oortken op het vullen, ende een duijt van t’
schudden van ijder mande turff’. Voorts dat de commandeure continu volhardt in het
gesloten houden van het hek op de contrescarp van Liefkenshoek, zodat zij hier geen
gebruik van kunnen maken, terwijl zij voor het onderhoud per jaar een bijdrage van
honderd guldens betalen. De raadsheren besluiten om ‘schriftelijck besloten advijs’ van de
commandeur te vragen.
126. Kapitein Cromstrien heeft in een vertoog bezwaar gemaakt tegen het doorlaten van
Guilliaeme Forbis, zichzelf kwalificerend als secretaris en commissaris van de Poolse
Koning, door de vloot van Lillo. Omdat het paspoort ‘welck hij vanden vijandt was
hebbende inhielt de clausule van provinces rebelles’ heeft de kapitein de heer Forbis en zijn
‘sergeant des armes’ naar Middelburg gestuurd. De raadsheren hebben goedgevonden ‘te
ontgaen de offensie die bij de heeren Staeten Generael en zijn Excellentie soude mogen
opgenomen worden indien men een ijder op soodanige onbehoorlijcke pasporten liet door
de vlote passeren’. Forbis wordt daarom teruggezonden naar Lillo, ‘met notificatie ende last
aenden voorschreven capitein Cromstrien’ dat hij voortaan niemand met een zodanig
onbehoorlijk paspoort zal laten passeren, ‘niet iegenstaende den mondelingen last hem ter
contrarie gegheven, alles bij provisie ende tot naerder ordre’.
16-12-1634.
De heer Forbis beschikt niet alleen over een paspoort van deze zijde, maar ook een van de
koning van Frankrijk, waardoor zijn functies als secretaris en commissaris van de koning
van Polen zijn onderbouwd. Er wordt besloten dat de voorschreven Forbis ‘met sijn
bijhebbende passeporten aen heer van Vosbergen sal adresseren, ten eijnde door sijn Ed:
dese zaecke ter vergaderinge van Ho: Mo: Staten Generael soude mogen gebracht ende
aldaer daerop geresolveert naer behoorden’.
Naar aanleiding van een missive van commies Pieter de Gomme wordt commies-stapelier
Gerrit van Atten gelast om achthonderd pinpalissaden van zes voet lang, honderd van acht
voet lang en honderd van negen voet lang naar Liefkenshoek te sturen, ‘omme gebruickt te
werden tot het besetten vanden teen vande wat tot Liefkenshouck’.
17-12-1634.
126v. Commies Pieter de Gomme wordt de ‘acte ofte permissie hem voor desen vergundt’
voor het uitvoeren van vier lasten turf naar Antwerpen, ‘bij gelegentheit’ toegezonden.
18-12-1634.
127. De secretaris dient met penningmeester Daniel de la Beecqe te spreken ‘aengaende sijn
gepretendeert verschot van penningen ten dienste ende behouve van het landt, ende te sien
hem contentement te doen, zonder nochtans te gaen boven de somme van vjc (= 600)
guldens’.
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19-12-1634.
128. De ‘pensionaris van het landt’ heeft met Daniel de la Beecque gesproken en over de
kwestie rapport gedaan aan de raadsheren. Besloten wordt om te wachten met het nemen
van beslissing tot het moment waar de heer Van Tienhoven aanwezig is.
Hans Vaen, schipper uit Doel, verzoekt toestemming om de haven van Doel te mogen
gebruiken en van daar naar Antwerpen te varen. Besloten is het verzoek af te slaan.
128v. Er heeft nogmaals overleg gevonden over ‘het gepretendeerde verschot van
penningen bij Daniel de la Beeck inden dienste vanden Lande gedaen’. Besloten is De la
Beeck een ordonnantie te verlenen van een som van £ 166:13:4 Vlaams ‘op den heer
ontvanger generael Brouwer’.
Luitenant Charles Peters van Cats is verlof vergund ‘tot verrichtinge van sijne particuliere
affairen’ voor een periode van drie weken.
21-12-1634.
129. Besloten wordt om de duizend guldens ‘bij Daniel de la Beecq ten dienste vande lande
verschoten’ en waarop hem op de negentiende ordonnantie is verleend, ‘iegens de
Generaliteijt te recontreren op de legerlasten’ van het jaar 1633. Dat een ‘ordonnantie sal
werden gepasseert aenden secretaris van het Landt inhoudende gelijcke somme van duijsent
guldens bij hem met kennisse ende ordre van desen Raede gedebourseert aen caerten vande
quartieren van Vlaenderen ende Brabandt, gedurende d’expiditien van zijn generael Graeff
Willem van Nassau’ in het jaar 1633 ‘hier ontrent gevallen’.
129v. De ordonnantie aan Daniel de la Beecque zal daarom worden ingetrokken en
geannuleerd.
Johannes Goossens en zijn aannemers van twee stenen redoutes op ‘Zouterspeeuije ende
Liefkenshouck beijde inden eijlande vander Neusen’ zal een ordonnantie worden verleend
van £ 105:13:4, te betalen op ‘den 28e februarij eerstcommende’.
24-12-1634.
131v. De heer Schotte heeft de ‘acten van consenten van de respectieve provintien op de
generaele en particuliere petitien van zijn Excellentie en Raeden van Staeten’ voor het jaar
1633, ‘mentionnerende voorts vande monsterrollen voor de compagnien van deze repartitie
midsgaders het oversenden vande naemen vande commissarisen vande monsteringhe’.
Verder adviseert heer Schotte dat geen acte van ‘versouck van tractement voor den majoor
vander Neusen Caspar de Witte heeft connen gedepescheert worden overmidts den voors.
majoor vanden Raedt van Staten noch geen commissie heeft versocht’. Hierover is geen
deliberatie gevallen.
25-12-1634.
132. De brieven van de heer van Vosbergen maken duidelijk dat de prins van Oranje ‘niet
wel tevreden is dat den commanderende Cromstrien den secretaris vanden coninck van
Polen met een onbehoorlijcke passepoort vanden vijandt heeft laeten door passeren, ende
men beducht is dat den voorschreven commanderende daer over moeijte soude aengedaen
werden’. Besloten wordt de heer van Vosbergen in te lichten over ‘den mondelingen last
den voorschreven commanderende vanwegen desen Raede gegheven omme een ijder
paspoorten hebbende van dese sijde te laeten passeren’ zonder vordering van een paspoort
van de vijand. Teneinde hij ( Vosbergen) tot ‘decharge ende ontlasting vanden
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voorschreven commanderende alle mogelijcke devoiren soude mogen aenwenden als
redelijck sijnde dat den selven in het gene hij door expresse last ende ordre van desen
Raede in desen heeft gedaen werde gemaintineert pro ut latius in litteris’.
27-12-1634.
133. Mocht de vorst aanhouden dan dient het fort Hoogerwerve van de nodige middelen te
worden voorzien. Commies Pieter de Gomme krijgt de opdracht dat hij regelmatig
informeert hoe groot de voorraad in het fort is van ‘viviris, amunitien van oorloghe alsmede
brandt’. Is de hoeveelheid niet voldoende voor twee maanden dan dient de ontbrekende
voorraad zonder uitstel te worden aangevuld.
Er is nog geen antwoord ontvangen over de kwestie van het sturen van extra compagnieën
soldaten naar Zuid-Beveland en Tholen. Omdat vanwege de vorst geen compagnieën ‘uut
Hollandt ofte van boven sullen connen aff commen’ wordt bevolen aan kapitein Carreij en
kapitein Annuis ‘liggende tot Ziericzee ten eijnde sij met hunne compagnien’ dadelijk naar
de stad Tholen vervoegen en vrouwen en bagage achterlaten, om voor een korte tijd aldaar
garnizoen te houden. De magistraten van Zierikzee en Tholen zullen worden verzocht met
schepen voor het transport van de troepen te zorgen.
133v. De heer van Haultain wordt verzocht om dertig man uit de Zeeuwse compagnieën,
gelegerd in de kwartieren van Vlaanderen, naar fort Keizershoofd te zenden en aldaar
garnizoen te houden. De raadsheren laten weten dat men niet ‘ledich sal staen deselve te
rugge te senden soo haest eene of meer compagnien in gevolge van instantie dienaengaende
aen zijn Excellentie gedaen inden eijlande van Zuidtbevelandt sullen sijn gearriveert, van
alle welcke zijn Excellentie bij missive sal werden verwitticht’.
28-12-1634.
Naar aanleiding van een brief van commandeur Broucqsaut wordt vice-admiraal Marinis
Hollaer geschreven en verzocht om een van de oorlogsschepen uit de haven van Hansweert
‘aende contrescherpen van het fort St. Anna inden polder van Namen’ te sturen. Het is de
bedoeling dat het schip gedurende de vorstperiode aldaar blijft liggen.
134. Luitenant Ten Haelst is een verlof vergund voor de periode van drie weken, en
vaandrig Pirole voor de periode van veertien dagen ‘tot verrichtinge van hunne particuliere
affairen’.
Vanwege de moeilijkheden omtrent de commissie van majoor Caspar de Witte, die bij de
Raad van State geen commissie heeft verzocht ‘gelijck sijn voorsaet in officio Machiel
Maijer’ in het jaar 1626 heeft gedaan. Daarop is ‘goedtgevonden datmen op dese saecke,
alsmede op de twee commissien zoo bij zijn Excellentie als bij den voors. Raedt van Staeten
aen Jacques Buvrij, maioor van Liefkenshouck verleendt naerder sal determineren ende
resolveren, soo haest de heeren vanden Raede stercke in getal sullen sijn’.
134v. De raadsheren hebben de missive van commandeur Hoijmaecker gelezen waarin hij
‘doende instantie tot het senden vande pinpalissaden voor desen bij hem versocht, item dat
de zes man van sijne compagnie sijnde op St. Jacob’, in hun garnizoen mogen terugkeren.
En dat ‘soo wanneer het schip van oorloge liggende voor Lillo door den ijsganck soude
moeten ruijmen’, dat het schip aan de zijde van Liefkenshoek ten anker moet gaan. Hierop
is geen resolutie gevallen.
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31-12-1634.
135v, 136. Naar aanleiding van een brief van de heer Haultain hebben de raadsheren
besloten hem te schrijven omdat vanwege ‘dese gelegentheijt van tijt de quartieren van
Vlaenderen niet te seer van volck dienen ontbloodt’. Met het zenden van dertig man naar
fort Keizershoofd wordt de gouverneur gevraagd ‘gelieve te supersederen’.
136. De kapiteins van de oorlogsschepen in de haven van Hansweert worden aangeschreven
en bevolen dat zij gedurende de vorstperiode ‘het fort van Keijsershooft ende andere
quaertieren inden eijlande van Zuijdbevelandt met hunne onderhebbende matroosen sullen
hebben te bewaeren ende te besetten, achtereenvolgende de ordre die hun van wegen de
heeren vander Goes sal werden gegheven, waernae sij hun hebben te reguleren’. De heren
van Goes zullen met de daartoe dienende redenen worden verwittigd.
De raadsheren zijn ervan op de hoogte dat veel van de Zeeuwse compagnieën van de
Zeeuwse regimenten niet in orde zijn, in het bezonder de bewapening. Besloten wordt alle
kapiteins de opdracht te geven dat zij alles er toe in staat stellen om de troepen binnen zes
weken, en uiterlijk binnen twee maanden in orde worden gebracht en goed bewapend
worden. De raadsheren hebben de intentie om na het verdwijnen van de vorst binnen de
periode van zes weken tot twee maanden ‘door eenige hunne Gedeputeerde ten overstaen
van eenighe commissarisen vande monsteringe bij haer Ed: daertoe te ordonneren ofte
versoucken een generale exacte reveue te doen van alle Zeeusche compagnien’. Om daarna
jegens de kapiteins die nalatig bevonden zijn de bevelen na te komen ‘zulcx gedaen ende
gestatueert te werden alsmen sal bevinden naer gelegentheit van zaecken te behooren’.
1-1-1635.
138. Maerten Thijssen ‘is gecompareert [..] ende verhaelt d’ordre bij hem gestelt aengaende
de vivres die de heeren vanden Rade hem hebben gelast naer het fort van Hoogerwerve te
brengen, waerop geen deliberatie is gevallen’.
2-1-1635.
139. Vice-admiraal Hollaer heeft de raadsheren geadviseerd om kapitein Cromstrien de
honderd en vijfennegentig guldens terug te betalen, die de ontvanger generaal bij hem had
ingehouden ter compensatie van schoppen en spaden die ‘voor het fort van Hoogerwerve
sijn achtergebleven. Aangezien dit niet was gebeurd op bevel van de gecommitteerde
Raden, maar door commies de Jonge op last van de Raad van State, zal de Raad van State
het rekest worden toegezonden met het ernstig verzoek om de kapitein ‘in desen
clachteloos’ te stellen.
4-1-1635.
139v. De bewoners van de geïnundeerde dorpen Otheren en Wilmerdonk bij Oosterweel
verzoeken om nog eens zes schuiten extra te mogen gebruiken, naast de aan hen toegestane.
De raadsheren hebben de supplianten laten weten dat zij dit verzoek niet kunnen inwilligen.
7-1-1635.
143. Er is besloten om de kapiteins van de Zeeuwse regimenten de opdracht te geven hun
compagnieën binnen een periode van zes tot acht weken ‘in goede ordre ende insonderheijt
van wapenen te brengen’. De brieven met het bevel zullen ‘op eenen tijt’ worden verstuurd.
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9-1-1635.
145. Commandeur Cromstrien stelt de raadsheren op de hoogte dat de krijgsraad van Lillo
heeft besloten de borstwering van de Engelse punt te verhogen. Hierdoor kunnen de
kanonnen van de batterij beter gebruikt worden, ‘van gelijcken de baterie van (niet
ingevuld)’. Er is hierop geen resolutie gevallen, maar de heren hebben verklaard dat men
hier op ‘naerder sal letten soo wanneer ordonnantie van betaelinge vande voorschreven
gemaeckte wercken sal werden versocht’.
145v. Schipper Willem Janssen uit Doel verzoekt om ‘permissie ende consent om de forten
van Lillo ende Liefkenshouck, alsmede den Doel, Ketenisse ende St., Anna te provideren
van turff gelijck hij elff jaeren aenden anderen gedaen heeft’. Hierop is gezegd dat het
verzoek niet kan worden ingewilligd omdat ‘op den toevoer van turf bij de voorschreven
polders versocht noch niet is gedisponeert’.
Meester Cornelis Bosschaert, predikant van Lillo, krijgt over ‘extraordinairis diensten’ door
hem in 1634 verricht een toelage van £ 12:10 Vlaams.
146. Kapitein Beaumont ‘versouckende te moghen volstaen midts betaelende aenden
gasthuijse der stede Bergen op Zoom t’gene over siecke ende gequetste soldaeten schuldig
is, affslaende het gene bij de selve van begraeven en anders werdt gepretendeert’. Hierop
hebben de raadsheren verklaard dat de suppliant ‘sal bewijsen de practijqe bij hem
geallegeert’.
11-1-1635.
147. De heren hebben besloten kapitein Carreij en kapitein Amice, tegenwoordig op Tholen
verblijvend, te schrijven dat in geval met de ‘aenstaende nieuwe maene het weder sich tot
harden vorst aenstellende’, zij met hun compagnieën naar Zierikzee dienen terug te keren.
De magistraten van Tholen dienen de troepen van transportschepen te voorzien.
147v. Griffier Coorne verklaard dat de kapiteins geen extra kosten hoeven te betalen voor
begrafenissen ‘ofte anders van soldaeten inde gasthuijse gestorven’. Kapitein Beaumont
volstaat met de door hem betaalde som geld en daarmee wordt een verder arrest op zijn
gage afgedaan.
12-1-1635.
148v. Kapitein Anthoni Seijs krijgt een verlof van vijf weken voor het afhandelen van zijn
particuliere zaken.
Commissaris Honich heeft in de kwartieren van Axel en Terneuzen de daar aanwezige
troepen gemonsterd. Hij heeft van commandeur Cruijningen verstaan gekregen dat de heer
van Haultain op bevel van de prins de kapiteins van de Zeeuwse regimenten heeft
geschreven. De opdracht luidde dat de kapiteins hun compagnieën met alle mogelijke
‘diligentie souden hebben compleet te maecken’. Besloten is om het overleg omtrent deze
kwestie uit te stellen tot een moment waarop er meer raadsheren aanwezig zijn.
15-1-1635.
149v. Het verzoek van Rogier de Vitu, ‘medicijn ende chirurgijn’ in het kwartier van Axel,
om te mogen genieten ‘een paije op ijder vanden compagnien’ van de commandeurs van
Axel en Mauritsfort, is afgeslagen.
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18-1-1635.
153. De weduwe van Samuel Slinders krijgt een som van £ 3:5 voor het leveren van
‘balckdelen ende plancken tot het fondament vande redoutte op Zouterspenuije’.
Thobias Coorne krijgt een som van £ 5:3:10 ‘over scheepvrachten van t vervoeren van
verscheiden soldaeten’ sinds 27 september 1634.
Daarnaast wordt hem £ 2:5:3 betaald ‘over vivris verstreckt aen eenige soldaeten commende
uut ende gaende naer Hollandt’ sinds 8 september 1634.
De ingezetenen van Hulsterambacht laten hun ongenoegen blijken over het feit dat hun
licentie is afgenomen over de granen die door de Admiraliteit worden uitgevoerd. Daarnaast
dienen zij voor het ‘uut ofte innecommen’ een som van twintig stuivers hoofdgeld te
betalen, in tegenstelling tot ‘hetgene elders werdt gepractiseert’. Besloten wordt over deze
kwestie commies den Exter te overhoren.
19-1-1635.
153v. De heren hebben de kwestie van de mensen uit Hulsterambacht besproken, en naar
aanleiding daarvan de door de Staten-Generaal uitgegeven plakkaten van 23 mei 1631 en 10
februari 1634 doorgelezen. Daarop is besloten dat de ingelanden door beëdigde schippers
hun gewassen mogen laten vervoeren naar de Verenigde Provinciën alsook Antwerpen,
zonder dat zij daarvoor ‘eenich licent’ dienen te betalen. Op de voorwaarde dat de
magistraten van de parochies en de commiezen controleren of het inderdaad gewas uit
Hulsterambacht betreft, ‘ende dat deselve de eerste eijgenaer sijn aencommende, ende niet
bij coopmanschap verhandelt werden’. Dit alles conform de eisen in de eerdergenoemde
plakkaten, ‘ende dat bij provisie ende tot naerder ordre’.
Wat het betalen van het hoofdgeld betreft door de ingelanden van Hulsterambacht, daarop is
besloten dat de commiezen op de vloot van Lillo de raadsheren van schriftelijk advies
dienen te voorzien.
19-1-1635.
154, 154v. Herman van de Putte, en Adolph Roelandts, voogden van de minderjarige
kinderen van Govert Jacobsz. van den Heuvel, verzoeken om alsnog te mogen lichten de
som van £ 138:14:4 Vlaams, ‘onder den heer pensionaris van berustende. Is mede gelezen
de oppositie van Baijken de Notere versouckende dat daer van werde ingetrocken’
£ 16:13:4 over interest, alsmede 10 Vlaamse ponden voor onkosten aan deurwaarder Gast
betaald. Na overleg hebben de raadsheren besloten dat men sal ‘naersien de retroacten voor
desen gevallen’.
20-1-1635.
Commandeur Broucqsault informeert de raadsheren dat de schepen van vice-admiraal
Hollaer ‘voorbij het fort St. Anna waeren geloopen naer Hansweert’ ondanks dat zij
‘bequaemelijck voor het voors. fort hadden connen comen’. Hierop is geen resolutie
gevallen.
23-1-1635.
155. De secretaris heeft de retroacta met betrekking op de zaak tussen Herman van de Putte
en Adolph Roelandts enerzijds, en Baeijken de Notere, weduwe van Govaert Bongaert
anderzijds bestudeerd, alsmede de kwitantie van Baeijken de Notere. Daarin staat vermeld
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dat zij op 8 februari en 26 april 1630 een som van £ 151:15 heeft ontvangen ‘van twee
respective appointementen vande heeren van desen Raede’. En voorts ‘gelet op alle tgene in
desen te letten stondt is goedtgevonden ende verstaen de voorschreven Herman vanden
Putte ende Adolph Roelandts inde voorschreven qualiteit te authoriseren ghelijck deselve
geauthoriseert werden bij desen te mogen ontvangen ende lichten’ de som van £ 136:14:4
Vlaams bij hen op 15 mei 1630 ‘onder den heer pensionaris van t Landt meester Boudewijn
de Witte doen ter tijt secretaris, geconsigneert’.
Omdat verscheidene compagnieën op de repartitie van de provincie ‘langhe op extracten
sijn betaelt,’ wordt besloten van alle voorschreven compagnieën een lijst op te stellen met
‘aenwijsinge sedert wat tijt desele niet sijn gemonsterd, immers geen rollen daervan
overgelevert. De lijst zal aan de Raad van State worden gezonden met het verzoek de heren
van de Gecommitteerde Raden op de hoogte te stellen of de compagnieën ‘niet meer en sijn
gemonstert’.
155v. Vaandrig Berckenbosch is ‘geconsenteert, ghelijck hem gheconsenteert wordt bij
desen’, met het schip van kapitein Banckert of een ander oorlogsschip ‘voor een reijse in
zee te gaen, met laste ende authorisatie van over de soldaten die op het voorschreven schip
sullen sijn, te commanderen’.
25-1-1635.
156. De raadsheren hebben de lijst met de traktaten van de predikanten en de
schoolmeesters van heel Zeeland doorgenomen, alsmede van huishuren, klassikale onkosten
etc., ‘getrocken uut de respective rekeningen vande rentmeesters vanden Geestelijcke
goederen’. Er is overlegd of men volgens ‘resolutie voordesen daerop genomen soude
procederen tot het esgaleren ende vergelijcken vande huijshueren nae gelegentheit van de
respective plaetsen’, alsmede van de gages van de schoolmeesters, klassikale onkosten als
anders. De heren zijn tot het oordeel gekomen dat ‘dese begelijckinge sonder nieuwe
belastinge vanden Lande niet soude connen worden gedaen, ten waere men eenighe
predicanten ende schoolmeesters alsmede classen hunne huijshueren, gages ofte classicale
oncosten etc. verminderde’. Dit brengt moeilijkheden met zich mee, vandaar dat men in
deze generale ‘begelijckinge niet wel can treden’.
In het geval dat enige predikanten en schoolmeesters ‘groote ofte merckelijcke reden van
clachte soude mogen hebben’, omdat zij in hun huishuren of gages naast andere zaken niet
enigszins ‘proportionnelijck en werden getracteert’, deze zich tot de raadsheren mogen
richten ‘ende sal alsdan op hun versouck nae gelegentheit met kennisse van zaecken werden
gedisponeert’.
156v. Pieter Vermeulen, kwartiermeester, konstabel en portier op fort Keizershoofd, en
Joris Aschman, kanonnier en kwartiermeester op Krabbendijke, ‘sullen hunne respective
tractementen van xxiiij,en xxij guldens ten xxxij daghen werden gecontinueert, doch soo
wanneer deselve sullen commen te overlijden sal alsdan werden gelet of de voorschreven
bedieninghen oock noodich sijn’.
157. Er zal op gelet worden dat de kanonniers op de betaallijst van de provincie ‘werden
gelegt ende geemploieert en gebruijct in alsulcke forten en plaetsen die onder het gesach
ende besorginghe van desen Raede sijn staende’, zonder meer kanonniers aan te nemen of te
betalen ‘waermede dese provintie buijten den staet van oorloghe soude werden belast’.
Het wordt goedgevonden dat men de ‘gevangenen vande vijandt, overmidts de zelve door
den vorst naer Vlaenderen niet connen commen’ in de gevangenissen van Middelburg,
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Vlissingen en Veere zullen blijven tot dat het water ‘open sal wesen’. De heren van de
Admiraliteit worden verzocht ‘de saecken te helpen dirigeren’.
30-1-1635.
159. De raadsheren hebben besloten dat ‘met den eersten sal worden naegesien ende
geexamineert wie gequalificeert ofte gevougt is, den maioor vander Neusen en
Liefkenshouck commissie te gheven’. Namelijk de prins van Oranje of de Raad van State,
‘omme daer nae op de saecke gedaen ende soodanigen verderen resolutie genomen te
werden alsmen bevinden sal te behooren’.
Met betrekking van de kwestie rond majoor Caspar de Witte van Terneuzen, wordt besloten
hem nog eens drie maanden van soldij te voorzien.
160. Adriaen Middelblick, winkelier uit Den Haag, verzoekt tot ‘ordonnantie van drie
vendels bij hem gelevert ten behouve van de compagnien vanden capiteins Huntelij, Carreij
ende Connock’. Er zal worden nagekeken of de voorschreven winkelier inderdaad opdracht
is gegeven voor het maken van de nieuwe vaandels. De heren Schotte en Berchem zullen
worden geschreven om de raadsheren te informeren wat de politiek is van de Raad van State
in vergelijkbare kwesties, ten einde ‘alhier daerop mede een pertinente ordre worde
gearresteert’.
1-2-1635.
161. Aelken Maillant verzoekt dat de solliciteur Beijdaels de opdracht krijgt ‘te betaelen
sekere assignatie’ van £ 6:13:4 ‘bij den capitein Buvrij aen haer gegheven’. De kwestie is
voorgelegd aan de solliciteur, met de opdracht binnen acht dagen ‘naer d’insuniatie te
seggen sijn belangh’.
9-2-1635.
164. Er is overleg geplaagd aangaande ‘het registreren vande respective commissie soo bij
zijn Excellentie als bij den Raede van Staeten’ vergund aan Jaecques de Buvrij als sergeantmajoor van fort Liefkenshoek. In acht genomen dat de voorganger van de Buvrij, Samuel
Lannoij ‘sijn commissie heeft gehadt van gemelten Raede van Staeten’ is besloten dat de
‘commissie van meergemelten Raede van Staete sal werden geregistreert’.
12-2-1635.
165. Gelezen de brief van de ‘heeren vander Goes, in date xi deser alsmede schrijvens van
Johan Viser, maioor van het fort Hoogerwerve vanden x deser’, over het fort Hoogerwerve.
Besloten is de kapiteins op de oorlogsschepen in de haven van Hansweert aan te schrijven
en te verzoeken twintig matrozen met een officier naar het fort te sturen. Ieder voorzien
‘met een musquet ende cortelasse’ om aldaar gedurende de vorst ‘ofte andersints tot naerder
ordre’ garnizoen te houden. ‘Welcke matroosen derwaerts sullen werden geconduiseert door
den maioor van het Oostquartier van Zuijtbevelandt, Moolwater’. De heren van Goes zullen
gevraagd worden er op toe te zien dat het bevel zal worden uitgevoerd.
15-2-1635.
166v. Commandeur Severijn Hoijmaecker stelt de raadsheren op de hoogte van de
‘comportementen vanden vijandt in t Landt van Waes geduerende den vorst’, mitsgaders
welke orders er door hem zijn gesteld tot de bescherming van fort Liefkenshoek. Daarnaast
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klaagt hij over enige ‘onbehoorlijcke acten vanden maioor Buvrij’. De raadsheren zullen
afwachten ‘de informatien die tot laste vanden voorschreven maioor werden genomen
omme daer nae gedisponeert te worden als naer behooren.
Kapitein Prince, gelegerd op het fort St. Jacob, schrijft de raadsheren over ‘de grote miserie,
armoede, ende fatigues die sijn soldaten op het voorschreven fort sijn lijdende’. Hij is bang
dat zijn compagnie in een staat geraakt die niet dienstig is voor de verdediging van de
belangen van het land. Hij verzoekt om ‘een woordt tot antwoorde te mogen ontfangen
waermede hij sijne voorschreven soldaten mach moet gheven ende in hun debvoir houden’.
De kapitein zal worden geschreven dat de raadsheren het voornemen koesteren om eerdaags
tot verplaatsing van de Zeeuwse compagnieën en verandering van de garnizoenen over te
gaan. Zij zullen de ellende en de vermoeidheid ‘die bij sijn soldaten meer als die van andere
compagnien soude mogen sijn geleden’ in acht nemen als zij ‘sullen vinden te behooren’.
167. Commandeur Broucqsaut schrijft dat de vijand op twaalf februari van plan was een
aanval te doen op het fort St. Anna. Voor dit doeleinde was zij met drie- tot vierduizend
soldaten ‘onder de conduitte vanden gouverneur van Hulst albereijts gecommen tot in t’
dorp inden polder van Namen’. De aanslag werd belet omdat de commandeur hiervan op de
hoogte werd gesteld en bevel had geven tot ‘inlaetinghe van water ende anders’. De
raadsheren zullen de commandeur schrijven dat zij ‘over sijne goede sorge ende vigilantie
in desen, sijn hebbende contentement’. Met daarnaast het verzoek en de aanbeveling
hiermee door te gaan en een wakend oog te houden op de verzekering van het fort, ‘waeraen
dese provintie soo veel gelegen is’ en de bewegingen van de vijand, en vervolgens de
raadsheren te verwittigen over hetgene hij ‘daer van sal commen te vernemen’.
167v. Michiel Pieterssen Schilders, houtkoper te Vlissingen, verzoekt dat de raadsheren
hem de som van £ 1433:6:8 betalen voor het bouwen van acht stenen hutten en een poort op
Hoogerwerve ‘in gevolghe vanden belofte aen hem dien aengaende gedaen’. Daarnaast
hebben de heren de ‘quitantie ofte assignatie’ van ontvanger-generaal Doublet gelezen,
‘gegeven op de quote deser provintie in t’ consent tot de extraordinaire fortificatiewercken’
voor het verleden jaar 1634. Besloten is dat ‘voor en aleer daer op te disponeren sullen
werden nagesien de retroacten dese materie raeckende’.
16-2-1635.
168. De heren hebben overlegd over het verzoek van Michiel Pieterssen Schilders ‘omme te
hebben ordonnantie’ van de som van £1433:6:8, ‘over de eerste derde paije van het stellen
van acht steene hutten midsgaders het maecken van een poorte ende brugge aaen t’fort van
Hoogerwerve, ende tot dien eijnde ghesien sijnde de retroacten dese materie’, en daarnaast
is gelet op het feit dat de provincie Zeeland geen achterstand van betaling heeft bij de
Generaliteit over de fortificatiewerken. Het is in orde gevonden de ‘quitantie ofte assignatie
vanden Raede van Staeten’ tot de voorschreven £ 1433:6:8 ‘bij den voorschreven Michiel
Pieterssen overgebracht de heeren Schotte ende Berchem toe te senden met versouck ende
recommandatie dat haer Ed: gelieven te moijenneren’ dat de suppliant wordt voldaan. In het
geval dat na alle ‘aenghewende devoiren het selve niet soude comen werden te weghen
gebracht, dat haer Ed: gelieven te besorgen de assignatie ofte quitantie werde gegheven op
de quota deser provintie in de consenten’ die tot de extra-ordinaire fortificatiewerken voor
het lopende jaar 1635 bij petitie ‘van gemelten Raede van Staeten sijn versocht’.
169v. Michiel Pieterssen Schilders is ordonnantie verleend van een som van £ 153:6:8 over
de laatste ‘derde paije van sijn bedonghen loon’.
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20-2-1635.
Commandeur Severijn Hoijmaecker heeft de raadsheren geschreven naar aanleiding van het
verzoek op 15 december 1634 gedaan door Daniel de la Beecque, uit naam van de
ingelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse. Het betreft het bevel van de commandeur over
het betalen van een oortje voor het vullen van iedere mand, en een duit voor het schudden
van iedere mand turf. Eveneens heeft de commandeur de opdracht uitgevaardigd dat het hek
op de contrescarp van Liefkenshoek met ‘eene baere’ (dwarsbalk) geblokkeerd wordt.
‘Waer op sijnde gedelibereert ende tot dien eijnde gesien de attestatien ende
contreverclaringen vanden voorschreven ingelanden is gesegt dat men dese saecke op sijn
beloop sal laeten.’
169. De commandeur heeft met een missive de heren geïnformeerd over ‘sekere
onbehoorlijcke acten ende comportementen’ van de majoor van Liefkenshoek, Jaecques de
Buvrij. Eveneens is een missive van De Buvrij gelezen waarin hij verzoekt dat ‘de heeren
van de Raede niet souden gelieven ijet tot sijnen laste te disponeren tot dat hij sal sijn
gehoordt’. Besloten wordt De Buvrij te schrijven ‘omme hem gehoort verder geresolveert te
worden als naer behooren’.
Commandeur Hoijmaecker heeft de heren verzocht de opdracht te geven voor het laten
maken van een lichte sloep van tien banken. Deze kan hij dan inzetten op ‘de stroomen tot
afbreucke vanden vijandt, ende specialijck iegens seker Croaet die voorgenomen soude
hebben het landt vander Goes met gelijcke lichte chaloupe te infesteren, gebruijckt te
werden’. Hierop is gezegd dat de Gedeputeerden uit de Gecommitteerden Raden, gaande
over de verpachtingen van de gemeene middelen, hierop zullen letten en daarover te zullen
spreken met de commandeur.
22-2-1635.
De volgenden schippers zijn aangewezen om vanuit de polder van Namen, Ossenisse en
Hontenisse naar Antwerpen als naar de Verenigde Provinciën mogen varen. ‘is verstaen dat
uut den polder van Namen voor den tijt van zes maenden zullen vaeren:
Op Hollandt en Zeelandt: Claes de Cramer ende Floris Hendricxsen.
Op Antwerpen: Cornelis Brandtwijck en Joris den Hollander.
Uut de Cruijspolder op Antwerpen: Hans Pieterssen.
Op Hollandt en Zeelandt: Claes Wolffersen.
Ossenisse op Antwerpen: Willem Willemsen.
Op Hollandt en Zeelandt: Gabriel Janssen ende Michiel Crieckaert.
Met dien verstande dat soo wanneer een van die twee sal commen te overlijden dat geen
andere in des selffs plaetse sal werden gesurrogeert.’
De permissie aan Pieter Capproen, ‘vaerende vanden Langhen Dam’ wordt nog in
bedenking gehouden totdat commandeur Broucqsaut toelichting heeft gegeven.
171v. Het verzoek van commandeur Hoijmaecker om Hans Varre toestemming te verlenen
om voor zes weken van Kieldrecht naar Antwerpen te mogen varen wordt eveneens in
bedenking gehouden.
‘Alle welcke schippers sullen eedt doen ende borghe stellen, ende voorts hun reguleren naer
de resolutie bij de heeren van desen Raede voor desen daerop genomen.’
Er is overlegd over hetgeen bij commandeur Cromstrien deze morgen ‘inden Raede
mondelinghe is verthoont, ende daernae bij geswchrifte overgelevert’.
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Op het eerste punt is goedgevonden en verstaan dat de heren die gaan over de verpachting
van de gemeene middelen een inspectie zullen doen van het verhogen van de borstweringen
op twee batterijen op Lillo, wat is gebeurd op last van de krijgsraad, en hun bevindingen
rapporteren.
Op het tweede en derde punt is goedgevonden dat de heren Gedeputeerden de raadsheren
zullen informeren over het bier dat gedurende de jongste vorstperiode op Lillo is
opgeslagen, ‘te weten of deselve sullen gehouden sijn licent te betaelen ofte niet’, evenals of
de ‘tappers ofte zoetelaers’ van de compagnieën ‘behooren bevrijdt te wesen van t’ licent
vande bieren die sij onder de soldaten sij uuttappende’ om na hun rapport te disponeren
naar behoren.
Naar aanleiding van het vierde punt is verstaan dat de retroacta zullen worden nagezien
‘gevallen op het vertooch vanden commanderende Broucqsaut’ dat het brood aan het fort
geleverd geen voldoende gewicht heeft, zodat ‘op dese saecke sulcken ordre gestelt re
worden alsmen sal bevinden te behooren’.
172. Op het vijfde punt is besloten dat kapitein Cromstrien, ‘als iegenwoordich
commanderende binnen den forte van Lillo sal visiteren ende examineren’ de paspoorten
van de personen die uit vijandelijk gebied komen en naar vijandelijk gebied vetrekken dient
te controleren. Dit ‘invougen ende manieren ghelijck het selve bij gouverneurs ende
commandeurs vande respective steden en forten daer passagie valt tot noch toe ende oock
bij den commanderenden Broucqsaut voor desen is gepractiseert’.
Op het zesde en laatste punt is besloten dat de voorschreven commandeur ‘op de
gearresteerde penningen aencommende Cornelis Schermmeester tegens de ordre van hem
commanderende inde leste vorst naer Antwerpen gevaeren, voor desen Raede sal
vermoghen te procederen soo ende als hij te raede werden sal’.
23-2-1635.
De raadsheren stemmen ermee in dat op verzoek van commandeur Cromstrien de
commiezen op de vloot van Lillo zes kazen toekomen zonder dat hierover patent dient te
worden betaald. Dit omdat zij een zeker persoon aan de commandeur hebben overgedragen
die hem heeft verteld over vijandelijke troepenverplaatsingen over Antwerpen naar
Vlaanderen.
172v. Michiel Pieterssen Schilders verzoekt alsnog om de ordonnantie van de som van
£ 1433:6:8 over de ‘eerste derde paije van het maecken van acht steene hutten, item een
brugge ende poorte in ende aen het fort Hoogerwerve’. De raadsheren hebben besloten
hiermee te wachten totdat de heren Schotte en Berchem hebben teruggeschreven naar
aanleiding van de resolutie van 15 februari.
Op het verzoek Samuel Dierkens, koopman te Rouen, is het volgende besloten. De
gouverneur of de commandeur van de plaats of het fort die de koopman zal passeren naar
vijandelijk gebied zal worden aangeschreven. Hij dient ‘midts exhiberende t’ paspoort
vanden Marquis D’ Axiona, voor desen aen hem vergundt, den voorschreven Dierkens’ te
laten passeren, ‘niet iegenstaende het voorschreven pasport is geexpireert sonder hem af te
voorderen visite van het paspoort welck hij zedert vanden Cardinael Infante soude hebben
mogen vercreghen’.
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27-2-1635.
174v. Commandeur Severijn Hoijmaecker is een verlof vergund voor de periode van tien tot
twaalf dagen voor het afhandelen van zijn particuliere zaken in Holland. De commandeur
zal het garnizoen pas verlaten als de luitenanten Ram en Seijs, of ten minste een van hen
beiden, zich bij de compagnieën hebben gevoegd, ‘tot welcken eijnde deselve van wegen
desen Raede ter plaetsen daer sij iegenwoordich sijn hun onthoudende sullen worden
beschreven ende ontboden.
De kerkenraad en armenmeesters van Hoek en Mauritsfort krijgen een extra toelage voor de
door hun gemaakte kosten, die zij hebben gemaakt ‘gedurende dat Godt almachtich heeft
gelieft deselve met de contagieuse zieckte te besoucken’. Het betreft een bedrag van
£ 16:8:4.
175. Op het schriftelijk advies van commandeur Broucqsaut en commies Pieter de Gomme
hebben de raadsheren besloten dat de bierdragers van Liefkenshoek de bieren die in de
sluiskil van Ketenisse worden opgeslagen, zullen lossen en laden ‘als voordesen ebde
daervoor genieten drie stuvers van ijdere tonne gelijck tot noch toe is gepractiseert, waernae
een ijder die sulcx aenghaen sal, zich sal hebben te reguleren, alles bij provisie ende tot
naerder ordre’.
Besloten wordt de mannen uit de compagnieën van commandeurs Broucqsaut en
Hoijmaecker op fort St. Jacob naar hun garnizoen worden gestuurd, waarover kapitein
Prince zal worden aangeschreven.
28-2-1635.
175v. Majoor Jaecques de Buvrij van Liefkenshoek is door de raadsheren verhoord over
eenige punten die hem ten laste werden gelegd. De majoor krijgt de informatie ter hand
gesteld die commandeur Hoijmaecker ‘voor den crijchraedt beleijdt’, mitsgaders de andere
stukken die de commandeur bij de missive van 15 februari aan de Raad is overgesonden. De
majoor dient daarop ‘schriftelijck te seggen sijn belangh ende te allegeren hetgene hij tot
sijne defensie sal meijnen te behooren’.
176v. Schipper Guilliaem Janssen Vuijst, wonend op ‘den Voghel in Heijndijck’, vraagt de
raadsheren zijn armoede in consideratie te nemen en hem alsnog toestemming te geven voor
het vervoeren van vrachten, zoals hij dat al vanaf augustus 1631 deed. Hij verzoekt om
toestemming om zijn vaart te mogen continueren, hetzij op de Geünieerde Provinciën, hetzij
op Antwerpen. Over deze kwestie zal de volgende dag advies worden gevraagd aan
commandeur Broucqsault.
1-3-1635.
177. Commandeur Broucqsaut heeft de raadsheren op een kaart aangewezen ‘hoe die van
d’ander zijde gemeijnt sijn hunne voorgenomen dijckagie van Absdaele te sluijten ende
voltrecken’.
Verder heeft hij laten weten dat volgens zijn oordeel door ‘de vaert vanden Voghel ofte
Heijnsdijck’ het land geen schade wordt berokkend, ‘overmidts de op ene afvaerende
schepen alletijt connen werden gerecercheert door de schepen van oorloghe liggende in het
Campensche gadt’.
177v. De commandeur heeft ook aanbevolen dat de heren de persoon belonen die hem op
de hoogte heeft gesteld van de mogelijke aanslag op fort St. Anna. Hierover is geen
deliberatie gevallen.
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3-3-1635.
178. ‘Is in t’ Langhe gehoort’ kapitein Seijs, over een zeker misverstand tussen hem en
gouverneur Morgan. De heren besluiten dat kapitein Seijs, zolang de compagnie in Bergen
op Zoom in garnizoen ligt, niet aanwezig dient te zijn, ‘ten waere den gouverneur Morgan te
velde vertrocke ofte andersints voor eenen ruijmen tijt absent waere’.
5-3-1635.
178, 178v. Commies Pieter de Gomme stelt de raadsheren ervan op de hoogte dat chirurgijn
Hendrick Goddart is overleden. De Gomme vraagt zich af of er geen vervanger aangesteld
dient te worden. Na overleg is besloten dat nagezien wordt, of bij de heren van deze Raad,
of de Raad van State ‘aenden voorschreven Goddaert het voorschreven tractement is
geconfereert’.
178v. Majoor Johan Visser van het fort Hoogerwerve verzoekt om versterking van het
garnizoen en een goede sloep. Over het verzoek is geen deliberatie gevallen.
6-3-1635.
Pieter Capproen mag zijn vaart van Langendam op Antwerpen blijven continueren voor een
periode van zes maanden, in te gaan per 1 januari van dit jaar. De voorwaarde is dat hij het
gat van Peerl niet zal mogen gebruiken, dat hij een borgsom betaalt en een eed aflegt,
‘gelijck alle andere gepermitteerde schippers’.
Commandeur Broucqsaut krijgt honderd guldens om deze als beloning ter hand te stellen
aan de persoon die de waarschuwing heeft gegeven voor een mogelijke aanval op fort St.
Anna in de polder van Namen. De ordonnantie zal worden verleend door de heer ontvangergeneraal Brouwer.
Op het verzoek van commandeur Severijn Hoijmaecker krijgt schipper Hans van de Varre
toestemming om voor de periode van zes weken van Kieldrecht naar Antwerpen te varen.
179v. De ingelanden van Heijnsdijck, Pauluspolder, den Dullaert en Hanswaerde verzoeken
de Raad toestemming te verlenen voor de continuatie van de vaart ‘van den Vogel door het
Campensche gadt’, zowel naar Holland en Zeeland, als naar Antwerpen, door de
gepermitteerde schippers Floris Vergouwen, Guilliaem Vuijst en Michiel Crieckaert. De
raadsheren geven gehoor aan het verzoek en voor de periode van zes maanden mag de vaart
vanuit den Vogel voortgezet worden, op gelijke voet en tegen dezelfde voorwaarden als de
schippers van de polder van Namen, Ossenisse en Hontenisse. Michiel Crieckaert zal op
Antwerpen varen en Guilliaem Vuijst op de Geünieerde Provinciën. Daarvoor dienen zij
wel een eed af te leggen en een borg te stellen.
Op het verzoek van Floris Vergouwen verklaren de heren dat zij daar niet in kunnen treden.
180. De ingelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse laten weten dat de schippers, ondanks
de weinige goederen, deze te dienen te noteren. Voor elk briefje dient een schelling te
worden betaald aan de licentiemeester en de commiezen op de vloot van Lillo, in
tegenstelling tot de concessie aan de schippers en ingelanden op zes september 1632. Zij
vragen om vrijstelling voor de notatie en het betalen van de schellingen. De kwestie wordt
in handen gesteld van de licentiemeester en de commiezen, die hun belang dienen te
verklaren in zake het vorderen van een schelling voor ieder briefje. Wat het noteren betreft,
dit is vastgelegd in de resolutie van (niet ingevuld) oktober 1634, op bevel van de
raadsheren, en men is niet bereid dit te veranderen.
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7-3-1635.
181, 181v. Commandeur Wassij laat weten dat hij ‘becommen hadde eenige gevangenen
van des vijandts soldaten’ in de polder van Namen. De twee gevangenen genaamd Hansken
Besemmaecker en Bonaventura zijn waarschijnlijk overlopers. Daarop heeft de
commandeur besloten ‘deselve op te houden tott naerder ordre vande heeren van desen
Raede’. De commandeur dient de gevangenen vast te houden tot nadere orders. In de
tussentijd zal de commandeur van Aardenburg, kapitein Colve, gevraagd worden om na te
gaan of de gevangenen onder een compagnie aldaar hebben gediend.
8-3-1635.
182. De heren hebben besloten dat commies Thobias Coorne ‘in sijn rekeninge van vivres
etc. sal bringen ende verantwoorden de vivres’ die volgens de bepaling van de 29e
december naar fort Hoogerwerve moesten worden gezonden, ‘brengende voor eerst in
ontfanck de somme’ van £ 52:15:4 aan equipagemeester Maerten Thijssen ‘tot betaelinge
vanden voorschreven vivres verstreckt, invoughen of deselve bij hem bij advance waeren
ontfanghen ende daer naer in uutgheven brengende gelijcke somme als de declaratie vande
voorschreven vivres is medebrengende’.
Voorts zal equipagemeester Maerten Thijssen ordonnantie worden verleend voor de
voorschreven som van £ 52:15:4, door hem voor de voorschreven levensmiddelen
voorgeschoten.
12-3-1635.
184. De heren hebben de missive gelezen van kapitein Colve, een antwoord op het bericht
van zeven maart. Een kopie zal aan kapitein Wassij worden gestuurd, opdat hij de
gevangenen Hansken Besemmaecker en Bonaventura ‘op den inhouden vanden
voorschreven missive’ zal verhoren.
14-3-1635.
184v. Een missive van kapitein Wassij, over ‘Hansken Besemmaecker gevangen soldaet
vanden vijandt op t’ fort St. Anna etc’., zal worden gekopieerd en naar de commandeurs van
Axel en Aardenburg worden gestuurd om hen over de inhoud te informeren en hun
bevindingen aan de raadsheren te berichten.
185. Commandeur Broucqsaut vraagt een vergoeding voor de twee guldens per week, door
hem betaald aan Marinis Cornelisz. van der Goes, ‘volgens hetgene den selven boven sijn
leeninghe als soldaet onder de compagnie vanden voorschreven Broucqsaut’, voor de
periode van drie maanden was toegezegd, volgens de akte van zes november 1633. Hij heeft
de extra vergoeding betaald, met kennis van enkele raadsheren, omdat het de dienst voor het
land ten goede kwam. Verder vraagt hij of de raden willen beslissen of hij de betaling dient
voort te zetten. Er wordt besloten de commandeur het geld dat hij tot nu toe betaald heeft te
vergoeden en tevens toestemming te verlenen voor de continuatie, gedurende de periode
van een jaar.
21-3-1635.
186. Commandeur Rogier van Borselle heeft de heren laten weten dat soldaat Hansken
Besemmaecker onder hem heeft gediend, ‘en dienvolgende dat de zelven onder t quartier
niet begrepen is’. Kapitein Wassij zal worden geschreven dat hij Besemmaecker in
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hechtenis houdt, en de gouverneur van Hulst op de hoogte stelt van de redenen.
Bonaventura en de andere gevangen soldaat dienen te worden vrijgelaten.
187. In een missive heeft de Raad van State laten weten dat bij de commissarissen of
controleurs van de schepen ‘geen bescheeden van schippers sullen mogen werden
aengenomen, om attestatien daerop te gheven, dan dieghene die hun bij ofte van weghen de
schippers werden gegheven binnen den maendt van februarij, des eerst volgenden iaere naer
gedaene dienst’. Hierop is geen deliberatie gevallen.
187v. De commiezen op de vloot van Lillo worden geschreven dat zij zich ervan op de
hoogte dienen te stellen ‘off oock de vruchten te velde inden Doel uutgevrosen sijn’. Zoja,
welke hoeveelheid van haver of gerst ‘ijder baender tot sijne respective baeninge is
versouckende. Afvoorderende daervan behoorlijcke specificatie ende ons deselve laetende
toecommen omme alsdan verder gedisponeert te werden.’
22-3-1635.
188. Elias Carelsz., schipper woonachtig in Middelburg, verzoekt de heren om een van de
kamerboden, of iemand anders, toestemming te geven de goederen en middelen van het
sterfhuis van Henrij Goddaer ‘in sijn leven chirurgijn tot Lillo’ in beslag te nemen. De
suppliant dient zich te richten tot de gedelegeerde rechters van Lillo, ‘ende aendeselve alle
soodanigen provisie versoucken als hij te raede werden sal’.
24-3-1635.
189. Adriaan Deens, chirurgijn te Middelburg, verzoekt de Gecommitteerde Raden hem aan
te stellen als chirurgijn van Lillo. De heren besluiten af te wachten tot de terugkeer van de
gedeputeerde uit de Raad, ‘geweest hebbende op de verpachtinge tot Lillo’. Hem zal
gevraagd worden of ‘de forten van Lilloo etc. vanden chirurgijn vanden respective
compagnien gelijck andere forten niet en souden comen werden bedient, ende in cas neen,
sal op de requeste vanden suppliant favorabelijck worden gedisponneert’.
Inwoners van de polder van Namen en andere ingezetenen van Hulsterambacht dienen het
gewone hoofdgeld te betalen als voorheen, totdat de heren hierover een beslissing nemen.
28-3-1635.
190v. Kapitein Buvrij is verlof verleend voor het afhandelen van zijn zaken voor de periode
van veertien dagen.
30-3-1635.
192. De heren Van Tienhoven en De Moor hebben rapport gedaan van de verpachting van
de gemeene middelen op Lillo, Liefkesnhoek, Kruisschans, St. Jacob, Axel, Terneuzen en
Biervliet, en daarvan de kohieren overgeleverd.
192v. Anthonis Janssen Berouw laat de heren weten dat hij als portier op Lillo, bode,
uitdeler van de ammunitie, turf en kaarsen, ‘item vendue ende crijeerderschap als anders’
niet meer verdient dan zestien guldens. Bovendien kost het hem een daalder per maand voor
het leveren van turf en kaarsen ‘in de corps de garden’ Hij verzoekt om een verhoging van
zijn gage en dat op de ‘vendue vande huijsen zoodanigen ordre soude mogen werden gestelt
dat hij suppliant daervan in redelijckheijt wat soude connen ende moghen proffireren’. De
raadsheren verklaren dat zij in het verzoek voor een hoger salaris niet kunnen treden. Voor
buitengewone diensten wordt hem wel een bedrag van zeven Vlaamse ponden toegekend,
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‘ende wat het benificeren van het vendumeesterschap belangt, daer op sal naerder werden
ghelet’.
Adriaan Deens is verkozen tot chirurgijn en pestmeester te Lillo, in de plaats van wijlen
Henrij Goddaert, en dat ‘op zoodanigen tractement, proffijten ende emolumenten als bij den
voorschreven Henrij Goddaert genoten sijn geweest ende daertoe sijn staende’.
1-4-1635.
Commandeur Broucqsaut heeft op achtentwintig maart de raadsheren geschreven over de
gevangen Hansken Besemmaecker op St. Anna, en over het plan van de vijand om de twee
redoutes in de polder van Namen met kanonnen te beschieten en de dijk door te steken. Om
dit te kunnen beletten verzoekt hij dat hem twee compagnieën soldaten worden
toegezonden. Hierop is geen resolutie gevallen.
3-4-1635.
194. Thobias de Mulder verzoekt tot ordonnantie van betaling als aannemer van de
fortificatiewerken aan het fort St. Anna in de polder van Namen. De raadsheren hebben
besloten de komst van de heren Brunincx en Schotte, beiden lid van de Raad van State, af te
wachten, om van hen te horen of het werk naar behoren verricht is. Verder of de provincie
‘in het verschot is gehouden insonderheijt overmidts men bericht werdt dat eenige
provintien tot de fortificatiewercken’ van het jaar 1633 ‘maer in ijc (= 200) duijsent guldens
en hebben geconsenteert’.
194v. Meester Cornelis Bosschaert, predikant op Lillo, is ordonnantie verleend van ‘sijn
gewoonlijck augmentum’ voor het jaar 1635, ter somme van vijftig Vlaamse ponden.
Op het verzoek van Anthonis Janssen Barauw, dat het vendumeesterschap op Lillo ‘soude
mogen werden gebenificeert invoughen gelijck in sijn requeste’, is besloten schriftelijk
advies te vragen aan commies Pieter de Gomme.
4-4-1635.
195. Severijn Hoijmaecker heeft de heren op de hoogte gesteld ‘van het innemen van Trier’
en over vijandelijke bewegingen. Hierop is geen resolutie vereist.
5-4-1635.
Thobias de Mulder is ordonnantie verleend, een som van 2048 guldens, voor het verhogen
van ‘xxxij roeden contrescherpen’ van het fort St. Anna in de polder van Namen, ‘alles in
gevolghe vande assignatie van den heer ontvanger generael Doublet’.
De Mulder zal in zijn betaling worden gekort als de Staten van Zeeland besluiten ‘inde
betaelinge vandien niet gehouden te sijn, ofte dat soude moghen bevonden werden dat het
verhoogen vande voorschreven contrescherpen niet behoorlijck is opghenomen’.
6-4-1635.
197. Besloten is de ordonnantie aan Thobias de Mulder niet uit te geven voordat de heren
Brunincx en Schotte ‘Raeden van Staeten, daerop zullen sijn gehoort’.
197v. Gelet op het verzoek van Jacob Gerritssen de Visscher, en gelet op het feit dat er
zowel in Axel ‘overmist het sterck ganisoen’ dat daar gelegerd dient te zijn, als op Lillo, St.
Anna en de andere forten een geweldige provoost nodig is, wordt besloten de Visscher te
recommanderen voor de functie van geweldige in Axel. Hij zal hetzelfde traktaat genieten
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als andere ‘geweldigen’ en krijgt daarom een som uitbetaald van Pieter Stangniet van
£ 3:6:8.
8-4-1635.
199v. Commandeur Broucqsaut heeft de heren geschreven en bij zijn brief een kopie van
een brief van kapitein Snouck gevoegd. Deze schrijft dat de bezetting van het fort Frederik
Hendrik onvoldoende wordt als hij met veertig man uit zijn compagnie zich dient te
begeven naar fort Hoogerwerve. Besloten is de commandeur van de veertig man op
Hoogerwerve aan te schrijven dat hij ‘aldaer met sijn onderhebbende matroosen noch voor
eenige daghen garnisoen sal houden tot naerder ordre vande heeren van desen Raede, waer
van den commanderenden Severijn Hoijmaecker sal werden verwitticht.
9-4-1635.
200v. De heren Brunincx en Schotte hebben verklaard dat aan Thobias de Mulder
ordonnantie dient te worden verleend voor zijn geleverd werk aan het fort St. Anna in de
polder van Namen. Verder dat de prins van Oranje graag zou zien dat aan het fort
Philippine het nodige werk wordt besteed, ‘de welcke alsoo uut het comptoir vanden
ontfanger Brauw tot Sluijs niet alle souden connen werden betaelt’. Vandaar dat de Raad
van State erop vertrouwt dat de Staten van Zeeland bereid zijn hiervoor geld te verstrekken
‘op rekeninge van hunne consenten tot de extraordinaire fortificatiewercken’. Daarnaast is
prins Frederik Hendrik van mening dat er aan de zuidzijde van Bergen op Zoom een fort
wordt gebouwd, waarvoor, mocht dit worden goedgevonden’ een bijdrage wordt verlangd
van Holland en Zeeland, volgens dezelfde voorwaarden zoals die in het jaar 1633 ‘tot de
nieuwe fortten Roover, Pinsen ende Moermont is geschiedt’. De heren worden bedankt voor
hun toelichting en gevraagd de provincie Zeeland in goede recommandatie te houden.
10-4-1635.
201. Thobias de Mulder zijn verzoek zal worden ingewilligd. De heren Staten van Zeeland
verklaren dat zij meer hebben betaald aan de fortificatiewerken van St. Anna en
Hoogerwerve dan zij volgens de quota van de jaren 1633 en 1634 dienden te doen. ‘Dat
daeromme haer Ed: Mo: geen verdere betaelinghe tot de voorschreven fortificatieercken
sullen doen, dan mits haer Ed: Mo: van wegen den Raedt van Staete behoorlijcken acte
weerde ter handt gestelt, dat het selve hun sal valideren ende verstrecken p[ soodanighe
consenten waerop haer Ed: Mo: het zelve sullen willen imputeren.’
12-4-1635.
201v, 202. De prins van Oranje heeft een lijst gestuurd aangaande ‘hoe de frontieren deser
provintie beset sullen sijn’ gedurende de tijd dat het leger ten velde zal zijn. De raadsheren
concluderen dat de stad Axel en de forten ‘op ende ontrent’ de Schelde zeer zwak bezet
zullen zijn, en dat er geen compagnieën in reserve worden gehouden die in geval van nood
kunnen worden ingezet. Frederik Hendrik zal verzocht worden de raadsheren ‘eenige
patenten van compagnien ter handen te stellen, omme in tijde van noode getrocken ende
daermede gesecondeert te connen werden soodanige plaetsen die den vijandt soude willen
attacqueren’.
Naar aanleiding van het advies van commies Pieter de Gomme, zal Anthonis Janssen
Barauw een akte gegeven worden ‘in behoorlijcke forme tot het bedienen’ van het
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vendumeesterschap over de forten van Lillo en Liefkenshoek, Oud Lillo en Blauwgaren,
‘midts genietende zes stuvers te ponde van meuble, goederen, des sal hij de penningen
daervan provenierende voor hardt geldt hebben te verantwoorden ende daer voor innestaen,
ende eene stuver van immeuble goederen, waervoor hij gehouden sal sijn de billietten uut te
stellen ende uutroepinghe te doen’. Voor de onroerende goederen ‘bij executie vercocht
werdende’ zal maar een halve stuiver betaald worden. ‘Ende sullen vande zesse ende eenen
stuver exempt sijn de goederen so meubel als immeuble die van wegen het landt werden
vercocht’, Barauw dient hiervoor een eed te doen en een borgsom te betalen van honderd
Vlaamse ponden.
202v. Commandeur Broucqsaut schrijft dat Hansken Besemmaecker, in tegenstelling tot
zijn eigen informatie, die op last van de commandeur in Doesburg en elders verzameld is,
blijft ontkennen dat hij aan de kant van de vijand heeft gediend. Hij is door de krijgsraad
veroordeeld ‘ter tortuere’, vandaar dat Broucqsaut verzoekt of de scherprechter mag worden
gestuurd. De raadsheren stemmen hiermee in, evenals het zenden van griffier Teijssens.
13-4-1635.
202v, 203. Commies Albertus Feijth schrijft dat het nodig is het contrescarp van
Keizershooft ‘iegens den harden stroom vanden Houtte’ met rijswerk en steen ‘werde
bevrocht’ omdat de krammen en matten niet meer voldoen.
2-5-1635.
206. Commandeur Cromstrien schrijft dat de vijand ‘voor het Boeregat gesonden heeft’ vijf
ponden, een oorlogsschip en enkele kleine sloepen. Hierop is geen deliberatie gevallen.
4-5-1635.
207v. Commandeur Hoijmaecker wordt geschreven dat de raadsheren goedkeuren dat de
compagnie van kapitein Snouck ‘vande besettinghe van Hoogerwerve sal werden
verschoont’, en dat de soldaten uit de compagnie van kapitein Welderen ‘bij hem sal
worden verlost met volck uut de compagnie die den voorschreven Snouck in ordre tot de
besettinge van het voors.fort van Hoogerwerve volcht, zonder dat dit sal werden getrocken
in consequentie, maer dat de heeren vanden Raede vertsaen dat de voorgaende ordre sal
blijven in sijn geheel’.
208. Om een antwoord te krijgen of de bevelvoering over een fort, bij afwezigheid van de
kapitein en de luitenant, in handen komt van de majoor of de vaandrig, zal commandeur
Broucqsaut om een oordeel worden gevraagd.
‘Is ordonnantie verleent over de servicien’ van honderd koppen van de compagnie van
kapitein Pieter Alvaresz. Hoijmaecker, voor de maanden januari, maart en april van het jaar
1635. De som bedraagt in totaal £ 52:10.
8-5-1635.
211v. Kapitein Roobol heeft de raadsheren verzocht om hem van een goede woning te
verzien op Lillo, of anders hem tegemoet te komen in de huur van zijn huis. Hierover is
overlegd en een bericht verkregen van Pieter de Gomme, waarna de heren verklaren het
verzoek niet te kunnen inwilligen.
Commies Pieter de Gomme heeft verklaard dat hij het vorige jaar een goede woning op
Lillo heeft gebouwd, ter waarde van £ 647:10 Vlaams. Hij vraagt zich af of de raadsheren
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de woning ‘voor het Landt’ niet willen kopen, waarop de heren hebben verklaard dat zij niet
kunnen ingaan op dit verzoek.
Op verder vertoog van de commies zal de landstimmerman naar Lillo worden gestuurd om
de kerk en het turfmagazijn te inspecteren, waarna hij de raadsheren dient te rapporteren
‘watt aen het eene ende andere ten meesten dienste ende oorboir vanden Lande sal dienen
gedaen’ te worden.
9-5-1635.
212, 212v. Omdat de vijand twee corps de gardes heeft ingenomen bij fort Philippine is er
besloten een aantal troepen daarheen te sturen. Er is besloten ‘uut Vlissingen te senden alle
het volck vande compagnie van capitein Hoijmaecker, iegenwoordig aen Landt zijnde’.
Verder zal uit Bergen ontboden worden ‘de compagnie van capitein Seijs, met versouck
ende recommandantie aenden Gouverneur Morgan, deselve te laeten volghen’. En zal
‘eijntelijck den commanderende Casembroot mits d’absente vanden gouverneur Hautain
werden versocht derwaerts in alle diligentie te commanderen’ honderd en vijftig bekwame
soldaten uit de kwartieren van Vlaanderen.
10-5-1635.
213. Jan van Lantschoten, genoemd Besteknecht, ‘s Landts schipper op Lilloo’, vraagt
toestemming voor het verkopen van de ‘mast ende spriet van sijn schuijte’ aan schippers uit
Brabant. De raden hebben besloten hiervoor geen toestemming te verlenen.
17-5-1635.
214v. De heren bepalen dat elke stad de opdracht zal geven aan de predikanten dat zij in
hun preek en gebeden op twintig mei de ‘verlossinge van Philippinen’ zullen gedenken.
18-5-1635.
215. Kapitein Seijs krijgt veertig guldens voor het laten maken van een nieuw vaandel.
217. Commies Thobias Coorne is ordonnantie verleend van 9 ponden en 10 stuivers ‘over
vacatien ende verschoten penningen in t’ monsteren van compagnien’. Er zal worden
nagezien of Coorne ‘gaende in die qualiteijt met sijn dienaer tott’ achttien stuivers en vier
schellingen per dag ‘is getracteert geweest’.
In Zeeland en Holland zal door middel van gedrukte biljetten worden bekend gemaakt dat
de heren van de Raad op de twintigste dag van de volgende maand in het openbaar zullen
besteden ‘de voorsieninge vande plaetsen ende forten staende tot de versorginge van desen
Raede, met turff tot den november van drie hondert zeventich lasten op de conditien daer
van zijnde’.
22-5-1635.
218v. De raadsheren stemmen ermee in, dat op de ordonnantie van de Raad van State van
twee maart, kapitein Buvrij honderd en vijf guldens krijgt uitbetaald voor de schoppen en
de spaden die bij de werkzaamheden aan fort Hoogerwerve gebruikt zijn.
219v. Jan Pieterssen Slaepterop, ‘baeckenaer vande reviere de Honte streckende van
Vlissingen nae Lilloo ende het Sas’ verzoekt de heren ervoor te zorgen dat hij zijn
‘baeckengeldt’ in Vlissingen mag ontvangen, en dat bij weigering van betaling hij de
schepen achter de boom mag houden. Het verzoek is in bedenking genomen.
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23-5-1635.
220v. Commandeur Cromstrien krijgt de opdracht de helft van zijn compagnie met een
hoofdofficier naar Liefkenshoek te sturen, alwaar de troepen tot nadere orders garnizoen
dienen te houden. Hierover zal commandeur Hoijmaecker op de hoogte worden gesteld.
Michiel Pieterssen verzoekt de heren ervoor de zorgen dat zij ordonnantie verlenen op
kwitantie van ontvanger-generaal Doublet van £ 2800:13:4 voor het bouwen van de hutten,
de brug en de poort op fort Hoogerwerve. De raadsheren zullen eerst de resoluties nalopen
‘waerbij den voorschreven Michiel Pietersen ordonnantie vande eerste derde paije vanden
voorschreven hutten, poorte, ende brugge is geaccordeert’.
24-5-1635.
221. Jan Pieterssen verzoekt de heren toestemming te verlenen om zijn vaart vanuit Doel op
Antwerpen te mogen continueren. Alvorens hierover een beslissing te nemen zullen aan
commandeur Hoijmaecker en de commiezen op de vloot van Lillo gevraagd worden of zij
de raadsheren willen berichten of de schipper ‘op eenige frauden ofte lorrendraijen is
bevonden, waeromme hem de voorschreven continuatie behoorde ontsecht te werden’.
221v. Commies Pieter de Gomme heeft de raadsheren een herinnering geschreven ‘van t’
gene noodtsaeckelijck tot’ fort Lillo en Liefkenshoek, waarvan de heren Tienhoven en de
Moor op 23 maart inspectie hebben gedaan. Hierover hebben de heren overleg gepleegd en
op het eerste punt goedgevonden dat ‘het aenvollen vande vijff baterijen tot Lilloo, ende
opmaecken vandeselve met borstweeren ter hoochte van vier en een half voet’ nog in
bedenking wordt gehouden.
Op het tweede punt, het ‘opsetten met zoden vande oprillen ten wedersijden vande poorte
tot Lilloo’ is de commies toestemming verleend.
Op het derde punt ‘de poorte tusschen de gebinden met delen te beschieten omme het
instorten van’t gewelfsel, alsmede vande aerde te beletten’ heeft de commies evens
toestemming verkregen.
De Gomme is ook geautoriseerd om de ‘straete aende poorte ter lengte van ontrent acht
roeden op te nemen, verhoogen ende repareren met den selfden steen’.
Voordat de commies toestemming krijgt voor ‘het opsetten met zooden vanden
flanckerende drie cleijne baterien’, dient hij eerst te melden wat de kosten hiervan zijn.
Het uitvoeren van reparaties aan het huis van de schoolmester wordt nog in bedenking
gehouden.
222. Op het zevende punt is de commies toestemming verleend de borstweringen te
verhogen ‘naer den eijsch vanden wercke vande baterien die meest gebruickt werden’.
Verder is hem toestemming verleend de rijsbermen te repareren ‘ende aenvollen met
cloetelinghen ende de steenen daerop te keeren’.
Op het negende en laatste punt zal de heer Tenijs verzocht worden ‘te ontbieden de passen
vanden backers van Middelburch, Vlissingen en Bergen op Zoom, midsgaders op te
soucken ende vernemen naer de gelegentheijt vande maeten, ellen ende gewichten van
Middelburch’.
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29-5-1635.
224v. Naar aanleiding van een brief van de Raad van State, die opdracht heeft gegeven dat
alle afwezige officieren terug dienen te keren naar hun garnizoenen, hebben de raadsheren
besloten alle commandeurs van de steden en de forten waar Zeeuwse compagnieën gelegerd
zijn aan te schrijven. Zij dienen de Gecommitteerde Raden van een lijst te voorzien van alle
afwezige officieren. Daarnaast krijgen zij de opdracht andere hoofdofficieren geen verlof
meer te geven om uit hun garnizoen te vertrekken.
31-5-1635.
225v. Commandeur Broucqsaut bericht dat naast de Spanjaarden en de Italianen ‘die uut het
land van Waes vertrocken sijn, mede van Antwerpen uut het Oosterhuijs vertrocken sijn’ de
compagnieën, die eerder waren gekomen uit ’s-Hertogenbosch, en twee compagnieën uit
Zandvliet.
227. Kapitein Cromstrien schrijft de Raden dat hij een bevel van prins Frederik Hendrik
heeft ontvangen die hem gebiedt om zich met zijn compagnie naar Emmerick te begeven.
Hij wilt hierover de mening van de Gecommitteerde Raden vragen, die hem antwoorden dat
zij graag een kopie van het bevel van de prins ontvangen.
Kapitein Severijn Hoijmaecker, kapitein Cromstrien en commies Pieter de Gomme hebben
er melding van gemaakt dat de burgers van Antwerpen ‘gaen bewaeren eenighe schanssen
ontrent het Landt van Waes’.
1-6-1635.
Commandeur Broucqsaut schrijft vanuit de polder van Namen dat de vijand ‘alle het volck
die hij eenichsints can bij den anderen treckt’ en dat de forten op de Schelde door duizend
Antwerpenaren bezet zullen worden.
2-6-1635.
228. De prins van Oranje heeft besloten kolonel Haulterine naar Zeeland te zenden ‘omme
te commanderen de compagnien daertoe gecommandeert ende die het de heeren van desen
Raede souden goetvinden daerbij te voughen, omme op de frontieren hier ontrent alomme
een waeckend ooghe te hebben’ en om de vijand in geval van nood het hoofd te kunnen
bieden. De kolonel heeft zijn opdracht en de lijst met de compagnieën aan de Raad
voorgelegd. Hij is hiervoor bedankt en wordt daarnaast ernstig aanbevolen regelmatig met
de heren in contact te treden.
228v. Gouverneur Haultain en alle commandeurs zullen worden aangeschreven dat zij ‘hun
wel ende neerstelijck informeren op de gelegentheit ende comportementen van den vijandt’
en dat zij de Raden en kolonel Haulterine hierover van tijd tot tijd op de hoogte stellen.
5-6-1635.
230v. Michiel Pieterssen verzoekt om de betaling van 1433 guldens, 6 stuivers en 8
penningen [ = ca. 238 ponden] ‘over de tweede derde paije van het maecken’ van acht
stenen hutten, een poort en een brug op fort Hoogerwerve op de kwitantie van ontvangergeneraal Doublet. De raadsheren besluiten de heren Schotte en Berchem te schrijven dat zij
‘gelieven te moijenneren dat de voorschreven quitantie werde gegheven op de legerlasten’
van het lopende jaar 1635. Als dit is gedaan zal de ordonnantie worden verleend, en zal in
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acht worden genomen met het derde deel van de betaling dat de tweede ‘wat naerden tijt
wert voldaen’.
7-6-1635.
232. Op het verzoek van Thobias de Mulder, aannemer van het werk aan fort St. Anna in de
polder van Namen, is besloten de heren Schotte en Berchem te schrijven, dat de Staten van
Zeeland wel hun bijdrage aan de fortificatiewerken hebben geleverd, maar dat andere
provincies hierbij achter blijven. Daardoor kan aan Thobias de Mulder en aan de aannemers
van het werk op fort Hoogerwerve geen verdere ordonnantie van betaling worden gegeven,
tenzij de Raad van State een akte stuurt ‘dat het selve verschot sal valideren op sodanige
extraordinaire consenten waerop de Ed: Mo: heeren Staeten van Zeelandt hetselve sullen
willen imputeren’.
11-6-1635.
233, 233v. Commies Pieter de Gomme heeft de secretaris op verzoek van de leden van de
Raad een overzicht gestuurd van de ammunitie in de forten Lillo, Liefkenshoek, Oud Lillo
en Blauwgaren.
Commies-stapelier Gerrit van Alten zal dertien tonnen buskruit naar Lillo zenden ter
vervanging van dertien tonnen onbruikbaar kruit.
Verder zal hij commies De Gomme vier wielen voor de affuiten van de halve kartouwen,
twee wielen voor een affuit van een ‘saecker’, een twaalfponder, en vier wielen voor twee
affuiten van vijfponders toezenden.
234v. Equipagemeester Maerten Thijssen is gevraagd twee steigerboten naar Lillo te sturen,
opdat de commandeurs Hoijmaecker en Cromstrien zich beter op de hoogte kunnen stellen
van de ligging van de troepen van de prins of van de vijand.
13-6-1635.
235v. Commandeur Broucqsaut stelt de heren op hoogte van de toestand bij Antwerpen.
Verder dat hij het bevel heeft gehad van graaf Willem van Nassau, om de compagnie van
kapitein Cromstrien te laten vertrekken naar de heer van Haulterine, zodra een compagnie
waardgelders onder bevel van kapitein Chimeaux ter vervanging op Lillo is gearriveerd.
236. De helft van de compagnie waardgelders zal onder het bevel van een hoofdofficier op
Liefkenshoek worden gelegerd.
14-6-1635.
237. Onlangs heeft de vijand alarm geslagen omdat commandeur Hoijmaecker enkele
soldaten de opdracht gegeven had aldaar enige beesten op te halen in Kieldrecht. Hem is
gevraagd zulke opdrachten niet meer uit te vaardigen ‘gedurende dese constitutie van tijt
ende saecken’, behalve als de GR hiervan op de hoogte zijn of de opdracht toe hebben
gegeven.
240v. De raadsheren hebben besloten ter vervanging van de compagnie van kapitein
Fernande Broucqsaut, of van kapitein Piron uit IJzendijke de plaats in te laten nemen van
kapitein Maurignault, wiens troepen aan verversing toe zijn.
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23-6-1635.
245v. Commandeur Hoijmaecker en commies De Gomme, vertrokken naar Bergen op
Zoom met de heer Van Haulterine, krijgen opdracht een zo goed mogelijke correspondentie
onderhouden met de GR en hen op de hoogte stellen van hetgeen zij van het eigen leger en
dat van de vijand.
3-7-1635.
251v. Geconcludeerd is dat de compagnie van kapitein Buvrij nog maar 59 koppen telt. De
opdracht tot versterking van de troepen wordt nog enkele dagen in bedenking gehouden.
De heren zullen naar aanleiding van het advies van de commiezen op de vloot van Lillo de
plakkaten van de Staten-Generaal over het hoofdgeld nalezen en dan pas een beslissing
nemen.
252. De ingelanden van Ossenisse, Hontenisse en de polder van Namen krijgen
toestemming om voor zes maanden door de gepermitteerde schippers bier en brandhout te
laten leveren voor de eigen consumptie, zonder daarover licent te moeten betalen. De
commiezen op de vloot van Lillo ‘en alle anderen’ dienen zich hieraan te houden.
5-7-1635.
252v. Commandeur Broucqsaut stelt de heren op de hoogte van ‘eenige advertentien’ en
vraagt hen de scherprechter te sturen, om drie gevangen soldaten van kapitein Wassij,
veroordeeld door de krijgsraad, te laten executeren.
17-7-1635.
259. Commies Pieter de Gomme schrijft dat de vijand mogelijke plannen maakt voor een
actie tegen de forten om en nabij de Schelde. De GR verzoeken daarom de heer Van
Haulterine om twee compagnieën soldaten naar Lillo te zenden.
19-7-1635.
262. Naar aanleiding van het schriftelijk rapport van de visitatie van Abraham Biesman en
Cornelis Hildernisse krijgt commies Pieter de Gomme enkele opdrachten. Zo dient hij de
kerk, poort en turfschuur van Lillo te repareren en het riool of waterloop te verleggen, zo
deze door de heren is afgestoken: twaalf voet buiten het diepste huis, door de hoven. Verder
zal De Gomme het schutsel ‘tusschen lieutenant Hoijmaecker’ dat vergaan is, laten
herstellen tot negen voet.
2-8-1635.
266. Naar aanleiding van een bericht van commandeur Hoijmaecker krijgt kapitein
Cromstrien de opdracht om vijftig man onder leiding van een bekwaam hoofdofficier in
Liefkenshoek te legeren.
3-8-1635.
267. Omdat de vijand mogelijk ‘een ooghe’ zoude hebben op een van de Scheldeforten
wordt vice-admiraal Hollaer gevraagd een oorlogsschip naar Lillo te sturen.
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9-8-1635.
273v, 274. Naar aanleiding van een remonstrantie van Pieter de Gomme hebben de GR het
volgende beslist. Dat hij rijshout en staken inkoopt voor de reparatie van de rijsbermen van
Liefkenshoek, tevens het rijswerk in Lillo tegen de Schelde repareert en dat commies
Coorne hem kalk, metselsteen, klinkers, keelpannen en rode plavuizen toezenden zal.
276v. De GR besluiten een bericht van commandeur Hoijmaecker, waarin hij vraagt of hij
zich dient te reguleren naar de bevelen van de Staten-Generaal, of de Gecommitteerde
Raden over het verstrekken van verlof aan soldaten om te gaan werken, onbeantwoord te
laten.
21-8-1635.
282v. Segelijn de Rolle, adelborst onder kapitein Buvrij, heeft verzocht of hij zijn soldij van
18 guldens per maand, voortaan zelf mag ontvangen. Het verzoek is in handen gesteld van
zijn moeder, juffrouw Agnes de Vos.
23-8-1635.
283v. Commandeur Broucqsaut heeft de GR gevraagd om de vesten rondom Lillo te
verdiepen en de borstweren te mogen verhogen. Hiervan zullen de gedeputeerden, gaande
over de verpachting van de gemeene middelen, inspectie nemen en daarna hun bevindingen
rapporteren aan de GR.
285. Commies De Gomme heeft op verzoek van commandeur Hoijmaecker om voor meer
munitie gevraagd voor Lillo en Liefkenshoek. De commandeur heeft een specificatie
meegezonden en naar aanleiding daarvan krijgt commies-stapelier Gerrit van Atten het
bevel de helft van de verzochte hoeveelheid naar De Gomme te sturen.
285v. Voor de reparatie aan de poort van Liefkenshoek, alsmede van de ‘vleugels’ (=
metselwerk ter weerszijden van de poort) in het water en van enkele regenbakken, dient
commies Thobias Coorne vier tonnen tras (= metselspecie) en drieduizend blauwe klinkers
te zenden.
Commies-stapelier van Atten dient tevens naar aanleiding van het bericht van De Gomme
vier tonnen ‘turcken’ (fakkels) te sturen, die over Lillo, Liefkenshoek, Blauwgaren en oud
Lillo zullen worden verdeeld.
De commissarissen, gaande over de verpachtingen tot Lillo, zullen de sortie en de poort van
Blauwgaren inspecteren, alsmede de batterijen, de houten flankering, en houten kisten ofwel
blinden. Zij zullen eveneens de toestemming verlenen voor het graven van een opslagplaats
voor buskruit op het bovengenoemde fort.
De landstimmerman Cornelis Hildernisse zal de palissaden van Liefkenshoek inspecteren,
die volgens De Gomme vergaan zijn, met name de landvasten.
De Gomme meldt dat er nog enige wielen nodig zijn voor het affuit van het kanon, waar de
eerder genoemde commissarissen inspectie van zullen nemen.
Verder schrijft De Gomme over het verdiepen van de grachten van Lillo, omdat hij op
sommige plaatsen maar drie voet diep is en daarmee zijn functie verliest bij strenge vorst.
Volgens hem is het nodig de wallen te verhogen en is het bouwen van een stenen poort
nodig. De verdediging van het fort zal anders zeer veel hinder ondervinden. Alvorens
hierover te beslissen zullen de GR de rapportage van de commissarissen afwachten.
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28-8-1635.
287. In een brief van commandeur Severijn Hoijmaecker zijn enkele zaken aan de orde
gesteld, en zijn de volgende beslissingen genomen. Of de GR willen overwegen een
kanonnier naar de Kruisschans te zenden, waarvoor de heren het bericht van commies
Vrijbergen afwachten. Verder dienen de heren Tenijs en Van der Straeten zich naar Lillo te
begeven om majoor de Buvrij te horen over de bezetting van Liefkenshoek en andere forten,
en over eventuele onregelmatigheden die volgens zeggen in Liefkenshoek plaats vinden.
Commandeur Cromstrien zal zich niet naar Hoogerwerve dienen te begeven aangezien hij in
Bergen op Zoom is.
4-9-1635.
292. De inspectie van de palissaden van Liefkenshoek zal geschieden door de heren Tenijs
en Van der Straeten.
Op een remonstrantie van commies Pieter de Gomme is het volgende gesteld. Hij krijgt
toestemming voor het maken van acht en veertig ‘coutsen’ (= slaapplaatsen) in de hutten
van Lillo, voor de soldaten in plaats van de onlangs afgebrande houten hutten aldaar.
Timmerman Jan Teune zal voor de opgelopen verwondingen aan zijn hoofd, handen en
voeten een meestergeld toekomen van twaalf guldens, ‘ende voor sijn verlet’ eveneens dat
bedrag. Jeroon Goens zal een meestergeld ontvangen van vijf guldens.
6-9-1635.
294. Thobias Coorne krijgt £ 6:10:2 voor het monsteren van compagnieën en andere zaken
sinds 15 juni 1635.
13-9-1635.
299. De heren Tenijs en Van der Straten hebben hun bevindingen van de inspecties van
Lillo, Liefkenshoek, Kruisschans, St. Jacob, Oud Lillo, Frederik Hendrik, Hoogerwerve,
Stooffgat, St. Anna, Axel, Terneuzen, Biervliet en Philippine gerapporteerd aan de GR.
Wanneer nodig zullen aan de hand van het rapport de nodige beslissingen worden genomen.
Majoor Jaecques de Buvrij dient zich voor de krijgsraad van Lillo en Liefkenshoek te
verdedigen tegen de aan hem gerichte aantijgingen. Binnen acht dagen mag hij zijn visie
naar voren brengen, vandaar dat de informatie, met uitzondering van de namen van de
informanten, in zijn handen gesteld wordt.
14-9-1635.
299v, 300. Naar aanleiding van brieven van de heer Van Haultain en commandeur
Hoijmaecker is besloten dat de compagnie van kapitein Caspar van Cruningen zich naar
Cadzand dient te begeven om aldaar verdere bevelen te ontvangen van Haultain. De
compagnie van kapitein Arent van Serooskercke dient zich naar Axel te begeven.
15-9-1635.
300v. De heren Staten zullen op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de brief van
commiezen Den Exter en Beijdaels van Lillo over het ‘sluijten vande licenten van
eetwaeren’.
Omdat de namen niet weg kunnen worden gelaten, zal de informatie over de
beschuldigingen als zodanig naar majoor De Buvrij worden gestuurd.
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23-9-1635.
302v. Adelborst Willem van den Berch uit de compagnie van commandeur Broucqsaut zal
met een kruiser voor twee of drie reizen zes maanden zee keizen.
29-9-1635.
305v. Naar aanleiding van het verhoor van de schrijver op het oorlogsschip voor Lillo en de
Portugese koopman uit Antwerpen Pedro Francis Bernardis, aangehouden omdat hij geen
paspoort van de vijand had, is besloten luitenant Hoijmaecker te schrijven. Hem wordt
gevraagd de GR over deze zaak te schrijven, alsmede antwoord te verlenen op het verzoek
van Johan van Haesteren, advocaat en Jan de Groeseliers, procureur van de Grote Raad van
Mechelelen.
1-10-1635.
306. De zaak van Pedro F. Bernardis wordt in handen gesteld van de Staten van Zeeland om
hierover te beslissen. Intussen zal de koopman op vrije voeten worden gesteld, op een borg
van tweeduizend guldens.
3-10-1635.
309. Naar aanleiding van de informatie van de krijgsraad van Lillo en Liefkenshoek, de
schriftelijke defensie van majoor de Buvrij en het rapport van de heren Tenijs en van der
Straten over het handelen van de majoor, is besloten dat het niet dienstig is voor het land als
de majoor in zijn ‘bedieninge tot Liefkenshouck langer zoude werden gecontinueert’.
4-10-1635.
310v, 311. Commandeur Hoijmaecker en majoor de Buvrij zullen op de hoogte worden
gesteld van de eerder genomen beslissing dat de aanstelling van de majoor niet langer kan
worden gehandhaafd, en dat beiden zich dienen te reguleren naar de beslissing van de GR.
De prins zal over deze zaak op de hoogte worden gesteld en gevraagd worden uit twee
genomineerde personen naar oude gewoonte een nieuwe majoor voor Liefkenshoek aan te
wijzen.
312. Het verzoek van Hendrick Stoffels, adelborst onder commandeur Hoijmaecker, om
alsnog een toelage te mogen ontvangen voor de door hem opgelopen verwondingen bij
Oosterweel wordt afgeslagen.
11-10-1635.
315. De commandeur van Lillo zal worden aangeschreven dat hij koopman Govert Poppe
uit Middelburg laat passeren en terugkeren zonder zijn paspoort van de vijand te vragen.
17-10-1635.
318. Commies Thobias Coorne krijgt de opdracht om voor de wintervoorraad van Lillo en
Liefkenshoek, even groot als die van het voorgaande jaar, de volgende artikelen te
verzenden: 74 tonnen beschuit, 61 tonnen tarwemeel, en 500 meikazen, met inbegrepen de
140 kazen ‘vande belegeringe van Philippinen gecommen noch in voorraet sijnde’.
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19-10-1635.
320v. Commandeur Broucqsaut heeft een bericht ontvangen van de luitenant van het kasteel
van Antwerpen over een aangehouden Portugese koopman. De GR zullen nagaan of de
koopman zich nog in Middelburg bevindt, of dat hij naar Antwerpen is teruggekeerd.
23-10-1635.
323. De voormalige majoor van Liefkenshoek, Jaecques de Buvrij, verzoekt de GR om een
aanstelling als majoor in Terneuzen. Men is niet bereid dit verzoek in te willigen. Wel
nemen de raadsheren in bedenking of zij De Buvrij, ten behoeve van zijn kinderen, twee of
drie maanden soldij uit zullen keren.
25-10-1635.
324. Genomineerd als majoor van Liefkenshoek zijn de volgende twee personen. Luitenant
Jaecques le Ducq van de compagnie van kapitein Willem Cabillau en Pieter Soubrij,
vaandrig onder kapitein Jaecques Broucqsaut.
Wederom heeft men overlegd of de voormalige majoor De Buvrij enkele maanden soldij zal
ontvangen. Besloten is hem vijf Vlaamse ponden uit te keren en zijn handelingen en plaats
van vestiging nauwkeurig in het oog te houden.
325v, 326. Naar aanleiding van het rapport van de heer Tenijs is het volgende besloten.
Commies Pieter de Gomme is toegestaan de brug en de sortie van Blauwgaren te repareren,
alsmede het houten wambuis. Voor de flanken van de hutten kan met enkele kleine
reparaties worden volstaan. Op een geschikte plaats mag hij in de wallen van Oud-Lillo en
Blauwgaren een gewelf graven voor de opslag van vijf of zes tonnen buskruit. Verder zal hij
de GR op de hoogte stellen ‘wat cannonwielen en tot wat stucken’ hij nodig heeft en
daarvan de maten opsturen. Het verdiepen van de vesten, het verhogen van de wallen en het
bouwen van een stenen poort op Lillo zal nog in bedenking worden gehouden. Waar de
grachten te ondiep zijn dient de commies scheurbroeken te plaatsen.
1-11-1635.
329v. Commandeur Hoijmaecker wordt gevraagd erop toe zien dat het veer van de
‘Couwensteinse dijck’ door Dingeman Cornelissen wordt bediend en niet door soldaten
zelf.
6-11-1635.
331. Naar aanleiding van een bericht van de Raad van State zullen de commandeur van
Lillo en commandeur Broucqsaut het bevel krijgen de nodige maatregelen te ondernemen
om een aanslag van de vijand op Lillo te voorkomen en op hun hoede te wezen.
331v. De heer Van Haulterine zal gevraagd worden een van zijn compagnieën naar Lillo te
sturen.
7-11-1635.
333v. De prins schrijft dat hij Jaecques le Ducq heeft verkozen tot majoor van
Liefkenshoek. Hierop is nog geen resolutie gevallen.
12-11-1635.
Commies De Gomme vraagt om de volgende materialen. Voor Lillo: zes wielen ‘tot halve
cartouwen’ en vier wielen voor de stukken van vier pond.
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Voor Liefkenshoek: vier wielen voor halve kartouwen, 2 wielen voor een ‘drielijnck’
schietende 27 ponden ijzers, twee wielen voor een vijfponder en een affuit met
bijbehorende wielen voor een ‘slange’ schietende 14 ponden ijzers.
Cornelis Janssen, konstabel en timmerman op Lillo, zal zich naar Veere begeven om aldaar
met commies-stapelier Gerrit van Atten te zien welke wielen en affuiten in het magazijn
opgeslagen zijn.
13-11-1635.
335. Naar aanleiding van een bericht van vice-admiraal Hollaer maken de GR kenbaar aan
commandeur Broucqsaut dat het visiteren van schepen voorbehouden is aan controleurs van
de vloot van Lillo, en niet aan de soldaten, dat het verleggen van oorlogsbodems alleen op
bevel van de vice-admiraal zal geschieden en dat hij zich daar niet mee dient te bemoeien,
behalve in geval van nood. Verder schrijven zij dat het ‘Saftinger gat’ niet meer gebruikt
mag worden als doorvaart voor schippers.
De commandeur van Lillo, de kapiteins van de schepen, de commiezen en de controleurs
worden geschreven dat zij dienen te vermijden dat een deel van de verse vis en etenswaren
wordt opgeëist van de passerende schepen. De schepen mag niet meer worden afgenomen
dan de hoeveelheid die is vastgesteld.
De secretaris zal de aanstelling van Jacques le Ducq als majoor van Liefkenshoek door
Frederik Hendrik registeren en hem zijn eed doen afnemen.
16-11-1635.
337v. Naar aanleiding van de berichten van Cornelis Janssen, timmerman van Lillo en
commies-stapelier Gerrit van Atten, dienen equipagemeester Maerten Thijssen en de
eerdergenoemde Van Atten zorg te dragen voor de levering van de door Pieter de Gomme
gevraagde affuiten en wielen voor Lillo en Liefkenshoek.
17-11-1635.
340, 340v. Commies Pieter de Gomme heeft van commandeur Broucqsaut de toestemming
gekregen om met fortificatiewerken aan Lillo en Liefkenshoek aan te vangen, alsmede voor
het uitdelen van de kaarsen aan de troepen, gekomen uit Bergen op Zoom en het verzorgen
van een onderdak voor de vaandrig die in de nachtelijke uren op Oud-Lillo gelegerd zal
zijn. De GR stemmen hiermee in maar geven de commies te verstaan dat hij zich hiervoor
ten alle tijde tot de GR zal wenden en niet tot anderen.
341. Commies Thobias Coorne zal ervoor zorgen dat De Gomme voor de reparatiewerken
aan de kerk en de huizen van het Land driehonderd rode dakpannen, vijfentwintig blauwe
pannenvorsten en vijftig blauwe dakpannen toegezonden krijgt. De heren Tenijs en De
Knuijt hebben de commies gelast de brug van Liefkenshoek te teren.
341v. Ingenieur Vleugels heeft de GR bericht wat volgens de prins voor de verdediging van
Lillo dient te worden gedaan. De raadsheren zijn van mening dat de meest principale zaken
deze winter niet ter hand genomen kunnen worden. Zij schrijven aan de heren Schotte en
Van Berchem dat de commies-stapelier van Bergen op Zoom wel reeds gevraagd is veertig
of vijftig haspels en de bijbehorende ketens te sturen, die reeds gebruikt kunnen worden ‘ten
fine bij den voorschreven Vleugels geproponeert’.
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27-11-1635.
345. Commies-stapelier Gerrit van Atten dient aan Pieter de Gomme duizend pond buskruit
en lonten ‘naer advenant’ voor het magazijn van Liefkenshoek. De Gomme krijgt tevens
toestemming om de palissaden aan de landzijde van Liefkenshoek, met advies van
commandeur Hoijmaecker, met een goede ‘landvestinghe’ te voorzien.
345v. Op advies van commies Pieter de Gomme krijgt veerman Dingeman Cornelissen, van
het veer tussen St. Jacob en de Kruisschans een vergoeding van £ 6:8 voor het verlies van
vier schuiten in de vorige winter.
346. Schipper Hendrick Poulier heeft de GR verzocht het bevel uit te vaardigen voor het
aanhouden van schepen uit vijandelijk gebied door de vloot van Lillo, om op deze manier
zijn schade te compenseren die hij heeft verkregen door het garnizoen van Zandvliet. De
raadsheren hebben verklaard het verzoek niet te kunnen inwilligen.
348. Commandeur Cromstrien krijgt de opdracht de helft van zijn compagnie onder leiding
van een hoofdofficier naar Liefkenshoek te zenden.
29-11-1635.
350. Thobias Coorne krijgt voor gemaakte onkosten voor het voorzien van levensmiddelen
van Lillo en Liefkenshoek £ 66:8:4.
351. Willem van Hattum, sergeant onder kapitein Severijn Hoijmaecker, krijgt voor het
waarnemen van het majoorschap tijdens ‘de suspensie vanden gewesen maioor Jaecques de
Buvrij’ van Liefkenshoek een som van £ 8:6:8.
4-12-1635.
355. Naar aanleiding van een missive van commandeur Cromstrien hebben de GR besloten
dat kapitein Roobolle veertig man onder een hoofdofficier naar Hoogerwerve dient te sturen
en dat hij met de rest van zijn compagnie naar Blauwgaren gelegerd zal worden. Voor de
bezetting van Oud Lillo zullen dertig soldaten uit de compagnie van commandeur
Broucqsaut uit Lillo gezonden worden.
De GR hebben bericht ontvangen dat de voormalige majoor De Buvrij een hoogaars heeft
gekocht en daarmee de verdronken landen en schorren heeft bevaren, waardoor het land
nadelen kan ondervinden.
355v. De kerkenraad van Lillo heeft de GR gevraagd Willem Munsterman aan te stellen als
schoolmeester. De raadsheren hebben besloten dit uit te stellen en eerst de plakkaten uit het
jaar 1583 na te zien over ‘de schoolhoudinghe’.
Naar aanleiding van een remonstrantie van Pieter de Gomme hebben de GR bepaald dat
naar aanleiding van het eerste punt is besloten als op ‘den kerckenraedt is resolveert’. Op
het tweede punt dat commies-stapelier Gerrit van Atten honderd grote bijlen, achttien
‘bleeckers gieters’ en tweehonderd pekrepen naar De Gomme zal zenden. Op het derde punt
dat commies Coorne vijfhonderd pannen naar De Gomme stuurt.
6-12-1635.
357v. Commies Pieter de Gomme krijgt £ 724:14:6 over het slot van zijn rekening door de
rekenkamer gesloten op vijf december.
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7-12-1635.
358v. De gage van luitenant Le Ducq, nu majoor van Liefkenshoek, zal ‘cesseren met de
date van sijn commissie als maioor voorschreven’.
8-12-1635.
Commandeur Cromstrien schrijft dat hij de gevraagde dertig soldaten naar Blauwgaren en
Oud-Lillo heeft gestuurd, vijftien uit de compagnie van commandeur Broucqsaut en vijftien
uit zijn eigen compagnie.
11-12-1635.
359v. Pieter Verbiest krijgt voor het leveren van kazen aan Lillo en Liefkenshoek £
136:18:8.
19-12-1635.
368. Naar aanleiding van de berichten van de magistraten van Goes hebben de GR besloten
de voormalige majoor De Buvrij te schreven en hem te bevelen dat hij ‘met den eersten met
der woone’ uit de kwartieren van Krabbendijke en van het eiland van Zuid-Beveland dient
te vertrekken. Kapitein Prince krijgt de opdracht op het vertrek van De Buvrij toe te zien.
23-12-1635.
369. De GR laten commandeur Hoijmaecker weten dat zij hem niet toestaan enige excursies
naar Kieldrecht te ondernemen. De commiezen in de vloot van Lillo zullen worden
geschreven en gevraagd naar de redenen om schipper Daniël niet door te laten.
28-12-1635.
370. Naar aanleiding van het bericht van de predikant van Lillo, meester Cornelis
Bosschaert, wordt Wilhelmus Munsterman tot schoolmeester verkozen in de plaats van
Herman Meeuwsz.. De GR laten daarbij nadrukkelijk weten dat wanneer er een
schoolmeester voor Lillo of Liefkenshoek nodig is, de kerkenraad hen dient te verwittigen
om daarop volgens ‘het out gebruijck ende het recht gemelte heeren van den Raede
competerende daer toe voorsien te werden’.
Meester Cornelis Bosschaert krijgt een bedrag van £ 12:10 voor extra-ordinaire diensten.
30-12-1635.
370v. Naar aanleiding van een bericht van Pieter de Gomme wordt de stadhouder van Doel
gevraagd de GR op de hoogte te stellen van het aantal soldaten uit de omliggende
compagnieën en hun namen die zich in Doel bij hun vrouwen en kinderen bevinden. Dit is
nadelig voor het land en de GR willen hier behoorlijke maatregelen tegen nemen.
Inv.nr. 496, Resoluties van de Gecommitteerde Raden, 1636-1637
1-1-1636.
3v. De GR hebben besloten dat alle schepen die de vloot van Lillo passeren doorzocht
moeten worden voordat zij hun reis mogen voortzetten.
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4. Wanneer het oorlogsschip door strenge vorst gedwongen is aan te meren aan de
contrescarpen van Lillo, is het de schepen uit de vloot van Lillo niet toegestaan eveneens bij
die plaatsen te gaan liggen. Zij dienen zich te begeven naar het gat van Doel.
2-1-1636.
4v. Op advies van de commiezen Den Exter en Bleijdaels, beiden van de vloot van Lillo,
krijgt Isaacq Charles toestemming om in plaats van Hans Vaen, vanwege diens hoge
ouderdom, vanuit St. Anna en Ketenisse op Antwerpen te varen. Hij dient een borgsom te
betalen en een eed af te leggen.
6-1-1636.
8v. De commiezen op de vloot van Lillo dienen, mede naar aanleiding van de aanhouding
van Daniël ‘het schipperken’, iedereen die zonder toestemming op Antwerpen vaart deze
tocht te verbieden. Voor toestemming dient men zich tot de GR te richten. Hierover zal
commandeur Hoeijmaecker op de hoogte worden gesteld.
11-1-1636.
11v. Op het verzoek van Jaecques de Buvrij is het volgende besloten. Een toelage voor het
bedienen van het kwartiermeesterschap van het Zeeuwse regiment onder generaal graaf
Willem van Nassau in 1633 zal niet worden uitgekeerd. De commissies die hem zijn
toegewezen door de prins van Oranje en de Raad van State naar aanleiding van zijn
majoorschap van Liefkenshoek zijn komen te vervallen. De Buvrij heeft geschreven dat
hem niet evenveel vuur en licht (vier en licht) door Pieter de Gomme is verstrekt als aan
andere majoors. Ook is besloten dat de voormalige majoor is toegestaan zich enkele weken
in Krabbendijke te mogen ophouden.
18-1-1636.
17v. Anthonis Janssen Barou is voor het overbrengen van enkele brieven uit Lillo en voor
andere verleende diensten een bedrag van vijf Vlaamse ponden toegezegd.
17-2-1636.
30v. De leden laten commies Cornelis den Exter uit Lillo weten dat hij de turf uit
Roosendaal dient te laten passeren tot nader order van de Staten Generaal, en dat het verbod
van het vervoer van granen uit de polders van Hulsterambacht, Doel, Calloo en Ketenisse
nog steeds van kracht is.
19-2-1636.
32. Omdat er enige onduidelijkheid bestaat rondom de positie van Hulsterambacht in de
kwestie van de vervoersverboden, is besloten de gedeputeerde aan te schrijven om hem te
vragen de kwestie voor te leggen aan de vergadering van de Staten-Generaal.
29-2-1636.
38. De heren De Knuijt en Vosbergen schrijven aan de GR dat commiezen op de vloot van
Lillo conform gehandeld hebben naar de bepalingen van de Staten-Generaal. Daniel de la
Beecque zal verwittigd worden dat de granen uit Doel en de andere polders vooralsnog niet
mogen passeren.
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6-3-1636.
40, 41v. Naar aanleiding van een bericht van commandeur Broucqsaut is besloten dat de
kwestie rond de bezetting van Hoogerwerve en St. Jacob aan de prins zal worden
voorgelegd.
Meester Guillielmus Munsterman, schoolmeester tot Lillo in de plaats van Herman Meus,
zal ook het ambt van gedelegeerd rechter mogen bekleden aangezien hij daarvoor bekwaam
wordt geacht.
Licentiemeester Cornelis van Alphen uit Lillo zal voortaan het ambt van burgerlijk kapitein
en gedelegeerd rechter bekleden in plaats van de overleden Henrij Goddart.
16-3-1636.
44, 44v. Naar aanleiding van een brief van commandeur Broucqsaut krijgen de inwoners
van Doel toestemming om gedurende twee maanden hun granen te laten vervoeren door de
vloot van Lillo, door niet gepermitteerde schippers op de voorwaarde dat zij geen fraude en
lorrendraaierij plegen.
Equipagemeester Maerten Thijssen wordt gevraagd een platbodemsloep naar Lillo te sturen
om daar ten bate van het land ingezet te worden.
18-3-1636.
45. Kapitein Cromstrien zal zich met zijn compagnie, waarbij inbegrepen de vrouwen en
bagage, naar St. Jacob begeven om daar voor de tijd van drie maanden garnizoen te houden.
Kapitein Gershoven zal zich naar Lillo begeven om zich daar met zijn compagnie, eveneens
met inbegrip van vrouwen en bagage, te legeren.
45v. Naar aanleiding van een remonstrantie van Pieter de Gomme is het volgende besloten.
De commies krijgt toestemming om reparaties aan de wallen, borstweren, de bedekte weg
en de rijsbermen van Lillo, waarvan de kosten geraamd zijn op tweehonderd pond, aan te
besteden.
Ondanks de slechte staat van de fortificaties van Lillo wordt het uitdiepen van de gracht,
verhogen van de wallen, het verzwaren van de contrescarpen en het bouwen van een stenen
poort nog uitgesteld.
Voordat toestemming wordt gegeven voor reparaties aan onder andere de borstweringen, de
opperschillen, wallen, de twee aarden redoutes en de bedekte weg van Liefkenshoek, zullen
de heren inspectie laten nemen door de gedeputeerden gaande over de verpachtingen van de
gemeene middelen. Zij mogen indien nodig voor de noodzakelijke reparaties hun
goedkeuring geven.
De Gomme mag de levensmiddelen voor de wintervoorraad die over zijn aan commies
Coorne terugzenden.
Het bouwen van stenen hutten in plaats van houten hutten, een wens van commandeur
Broucqsaut, wordt nog niet ingewilligd.
24-3-1636.
49, 49v. De Raad van State heeft na overleg met Frederik Hendrik besloten dat de
commiezen op de vloot van Lillo geen schepen met turf uit Roosendaal moeten laten
passeren, behalve als de turf is ‘verbodemt’, dat wil zeggen overgeladen.
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53. De inwoners van Doel hebben nogmaals permissie verzocht voor de uitvoer van eet- en
drinkwaren. De GR hebben besloten dat mochten de mensen dit van plan zijn zij ‘daer op
sal letten naer behooren’.
5-4-1636.
57v. Commandeur Severijn Hoijmaecker heeft de GR laten weten dat hij de visitatie
overdag van schepen die naar Antwerpen varen heeft afgeschaft, en dat alleen in de nachten
goed toezicht moet worden gehouden. Verder meldt hij dat de inwoners van Doel, St. Anna
en Ketenisse een plakkaat hebben ontvangen uit naam van de prin-kardinaal waarin staat dat
de hoofdofficieren van de voorschreven polders dienen te vertrekken, anders zullen zij
streng gestraft worden en dat eten en drinken uit Antwerpen niet meer ‘derwaerts souden
werden vervoert’. Hierop is geen deliberatie gevallen.
59v. De predikant Cornelis Bosschaert krijgt een augmentum van 50 pond Vlaams.
62. Naar aanleiding van het vertoog van de heer Cocq is besloten dat de secretaris de
commandeur van Lillo dient aan te schrijven dat deze een schipper uit Zierikzee (naam niet
ingevuld) laat passeren, zonder zijn paspoort van de vijand te vorderen.
10-4-1636.
63. Het verzoek van schipper Adriaen Pauwelssen uit Roosendael, in Beerland (= Baarland)
gevangengenomen door enkele soldaten van commandeur Hoijmaecker, wordt in handen
van de commandeur gesteld, die binnen drie dagen de zaak dient toe te lichten.
Voor de vacante plaats van vaandrig in zijn compagnie wil de commandeur zijn zoon
aanstellen, die op het moment vaandrig is van de compagnie van graaf Maurits van Nassau.
Hierop is geen besluit gevallen.
19-4-1636.
69. Adriaan Pauwels dient door commandeur Hoijmaecker uit de gevangenis te worden
ontslagen, en zijn schip dient te worden geretourneerd. Is zijn schip verkocht dan hoeft de
schipper maar de helft van de gevangeniskosten van honderd guldens te betalen, te weten
vijftig guldens, ‘ende daer en boven betaelen de costen van sijn detentie tot tauxatie ende
moderatie van desen Raede’.
22-4-1636.
70v. Commandeur Broucqsaut krijgt een vergoeding van £ 17:6:8 Vlaams voor de twee
guldens in de week die hij aan soldaat Marinus Cornelissen betaalt bovenop zijn soldij sinds
14 maart 1635 tot 14 maart 1636. De dienst van Cornelissen wordt voor nog eens zes
maanden voortgezet.
25-4-1636.
74. Commandeur Hoijmaecker dient uit te zoeken of de geruchten kloppen dat Jaecques de
Buvrij in Zandvliet is geweest.
29-4-1636.
76v, 77. De commandeurs Hoijmaecker en Gershoven, commies De Gomme en
licentiemeester Cornelis van Alphen laten weten dat de vijand fort St. Jacob heeft belegerd
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en een van de redoutes heeft ingenomen. Zij verzoeken om het zenden van troepen, schepen
en ammunitie. De heren stemmen hierin toe.
30-4-1636.
Luitenant Hoijmaecker dient zich met zijn soldaten afkomstig van de kruisers en dertig man
voor kapitein Pieter Adriaenssen Ita naar Lillo dient te begeven om daar de nodige
instructies van commandeur Hoijmaecker te ontvangen. Maerten Thijssen zal erop toezien
dat drie sloepen worden bemand met het volk van kapitein Pieter Adriaenssen Ita en dat hij
de sloepen onder leiding van de voornoemde kapitein ‘opwaerts sende’. De prins zal van
deze maatregelen op de hoogte worden gesteld en ernstig worden verzocht, mede gezien dat
de vijand de Kruisschans op het oog kan hebben, enige compagnieën te sturen uit de
naastgelegen garnizoenen.
77v. In een bericht gedateerd op 29 april laat kapitein Gershoven vanuit Lillo weten dat hij
er zeker van is dat de vijand St. Jacob heeft bestormd en heeft ingenomen. Hierop is geen
deliberatie gevallen.
1-5-1636.
Commandeur Severijn Hoijmaecker, kapitein Arent van Serooskerke en commies Pieter de
Gomme laten weten dat het fort St. Jacob is ingenomen en dat het mislukt is de vijand van
de Couwensteinse dijk te verdrijven. Hierop is geen deliberatie gevallen. De GR besluiten
wel twee ponten met geschut en toebehoren naar Lillo te sturen ‘ijder gemant met drie man
boven de drie man diese op hebben’.
Commies De Gomme laat weten dat hij uit het magazijn van Lillo twee affuiten, een voor
een halve kartouw en een voor een vijfponder naar de Kruisschans heeft gestuurd.
Het verzoek van de commies om orders te ontvangen voor ‘uutleveringe ende distributie
voor toecommende’ en het zenden van nog een affuit voor een halve kartouw wordt in
bedenking gehouden.
4-5-1636.
79. Commandeur Broucqsaut laat weten dat de prins, op de hoogte gebracht van de val van
St. Jacob, ‘patente hadde gedepescheert voor thien compagnien’ en gouverneur Morgan van
Bergen op Zoom bevel van de prins heeft gekregen om tweehonderd man naar de
Kruisschans te sturen. De commandeur laat eveneens weten dat de vijand de redoute op de
Couwensteinse dijk heeft verlaten. Op beide berichten is geen deliberatie gevallen.
7-5-1636.
82. Naar aanleiding van een bericht van commies Pieter de Gomme, waarin hij vermeldt dat
de schepen waarin de tien compagnieën naar Lillo zijn verzonden, niet voldoen, heeft de
rentmeester toestemming gekregen het aantal schepen aan te schaffen dat hij nodig acht.
Wel wordt vermeld dat hij zich voor elke compagnie aan het aantal dient te houden zoals
vermeld wordt in de lijst van de Raad van State, die hem door heer Roubergen zal worden
overhandigd.
De commies vraagt of hem akte kan worden verleend dat de materialen en de ammunitie die
hij in geval van nood naar de omliggende forten moet sturen ‘van den Raede van Staete
soude mogen distribueren, hem bij de heeren vande Rekencamer in sijne rekeninge mogen
werden geleden’. Dit is hem toegestaan.
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Luitenant Hoijmaecker dient zich met zijn troepen van Lillo naar Vlissingen te begeven.
Kapitein Gerrit van Leeuwen mag zich met zijn sloep naar Lillo begeven om zijn volk
aldaar ‘haere leeninghe ende drinckbier te brenghen’.
15-5-1636.
83v. De vaandrig van graaf Maurits van Nassau krijgt toestemming om onder de compagnie
van zijn vader Severijn Hoijmacker te dienen.
84. De naar Lillo gestuurde ponten en sloepen zullen naar Vlissingen worden ontboden en
een aantal matrozen zal worden afgedankt.
Commandeur Severijn Hoijmaecker wordt om schriftelijk advies gevraagd in de zaak van
Hans Janssen, schipper te Antwerpen. Hij is door soldaten uit het garnizoen van
Liefkenshoek afgeperst voor 275 guldens, ‘overmits hij voor sijn provisie zes pladijsen naer
Antwerpen hadde willen brengen’.
19-5-1636.
85. Na melding te hebben gemaakt dat op de contrescarpen van Lillo aan soldaten van de
tien compagnieën, in schepen gelegen aan de contrescarpen, bier en wijn verkocht wordt,
zonder dat de pachters daarover hun bijdrage aan het land betalen, krijgt commandeur
Broucqsaut het bevel het ‘zoetelen ende uutventen van wijn en bier’ zonder daarover de
accijns te betalen te verbieden.
De prins zal worden verzocht om de compagnieën in Bergen op Zoom of elder te legeren.
85v. Naar aanleiding van een remonstrantie van commies Pieter de Gomme wordt besloten
dat commies Geerten van Atten, of zijn assistent, naar Lillo vier lichte ‘steenstucken’ dient
te zenden om op de sloepen gebruikt te kunnen worden. Een keuken achter het logement
van majoor le Ducq mag daar niet gebouwd worden. Verder zal aan de commies gevraagd
worden waarvoor hij de materialen en in het bijzonder de tras (specie van uit tot poeder
gemalen tufsteen) nodig heeft, hem zal duidelijk gemaakt worden dat reparaties met dit
droge weer niet nodig worden geacht.
27-5-1636.
88v. De GR laten weten dat Hans Janssen, schipper van Antwerpen, van zijn plichten dient
te worden ontslagen aangaande de zaak op 15 mei beschreven, en het bedrag niet hoeft te
betalen.
90. Prins Frederik Hendrik laat weten dat hij de opdracht heeft gegeven dat de eerder
genoemde compagnieën zich naar Bergen op Zoom dienen te begeven, en dat commandeur
Broucqsaut ‘goetvondt deselve ofte eenige vandien bij zich te houden’. Hierop is geen
deliberatie gevallen.
90, 90v. De eigenaren van de ‘Swarte ende Tongerloosche’ moeren onder Essen krijgen
toestemming om de helft van hun turf op een bodem en zonder te ontladen door de vloot
van Lillo naar Antwerpen te sturen.
5-6-1636.
93. Op advies van Pieter de Gomme krijgt Hendrick Roel toestemming om zijn twee
paarden en drie ‘melckbeesten’ naar zijn ‘baeninge’ bij Stabrouck te vervoeren, mits de
commiezen op de vloot van Lillo hiervan kennis hebben.
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94. De commandeurs Broucqsaut en Hoijmaecker sturen een kopie van een brief van de
Raad van State over de vernieuwing van het verbod op de uitvoer van voedsel en
ammunitie. De GR wachten bericht af uit Holland omtrent deze kwestie. Komt er geen
bericht dan zal vanuit de Admiraliteit het bevel worden uitgevaardigd dat de commiezen en
de commandeurs zich aan het verbod dienen te houden.
8-6-1636.
98. Commandeur Broucqsaut laat de GR weten dat de pest op Lillo is uitgebroken en wat
hij voor het onderbrengen van de zieken en hun verzorging heeft ondernomen. De GR
stemmen hiermee in maar besluiten commies de Gomme aan te schrijven dat hij zijn taak als
commies dient te vervullen en zelf de GR over alles dient te verwittigen.
12-6-1636.
102v. Voor het uitbesteden van het werk aan de forten Liefkenshoek en Blauwgaren,
geinspecteerd door de heren Cocq en van der Straten, wordt naast commies Pieter de
Gomme commandeur Broucqsaut of commandeur Hoijmaecker aangewezen.
103v. Hendrick van Roel meldt dat de commiezen op de vloot van Lillo hem moeilijkheden
bezorgen om zijn dieren hem te laten volgen naar het land bij Stabrouck. De GR zullen de
commiezen het bevel geven de dieren te laten passeren.
106v. Voordat de GR Evert Janssen, de chirurgijn van commandeur Broucqsaut, een
toelage zullen uitkeren voor het genezen van veertig gewond geraakte soldaten van kapitein
Simon Cromstrien bij de val van St. Jacob, zal men eerst advies vragen aan commies Pieter
de Gomme.
24-6-1636.
107. De commandeur van Lillo wordt aangeschreven dat hij Baptista van de Velde,
koopman uit Middelburg, laat passeren en terugkeren door de vloot van Lillo, zonder zijn
paspoort van de vijand af te vorderen, op de voorwaarde dat hij een behoorlijk paspoort van
Staatse zijde bezit.
26-6-1636.
108. Aangezien de pest is uitgebroken in fort Lillo verzoekt de chirurgijn en pestmeester
Adam Deens of hij een dubbel traktaat mag genieten en een behuizing gelijk zijn
voorganger meester Henrij Goddaert. De GR zullen nazoeken ‘wat voor desen in dese
zaecke is gepractiseert’.
27-6-1636.
109v. Commies de Gomme krijgt het bericht van de GR dat niemand, ongeacht welke rang
of stand, meer in de kerk van Lillo mag worden begraven, behalve met speciale
toestemming van de raadsheren.
15-7-1636.
122. Kapitein Robolle is toestemming verleend om zijn vrouw, mocht zij door haar ziekte te
komen overlijden, in de kerk van Lillo te begraven, ‘mits betaelende de gerechtigheidt van
oudts daertoe staende’.
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De GR hebben besloten chirurgijn en pestmeester Adam Deens zolang de pest op Lillo en
de andere forten in de buurt woedt, vijf Vlaamse ponden per maand te betalen, op de
voorwaarde dat hij zelf zijn medicamenten aanschaft. Wat betreft de huishuur zal commies
De Gomme worden geschreven dat hij de pestmeester in een van s’Landts- hutten dient
onder te brengen.
18-7-1636.
122v. Isaacq Jacobsz. is toestemming verleend om het ‘cleijnveer’ tussen Doel naar Lillo en
Liefkenshoek te bedienen in de plaats van Jan Moens, voor de tijd van zes maanden, op de
voorwaarde dat hij een borgsom betaalt.
20-7-1636.
123. Commandeur Broucqsaut en commies Pieter de Gomme schrijven dat de voorschreven
commandeur en de gedelegeerde rechters van Lillo ‘waeren verdraegen met den pestmeester
ter Tholen’ £ 27 en vrije huishuur volgens contract, op advertentie van de GR. Zij vragen
daarom de GR de advertenties toe te sturen, die de supplianten zullen schrijven dat de
condities zijn geratificeerd ‘ende dat bij provisie’ van een maand.
29-7-1636.
127. Commies de Gomme is toestemming verleend voor het ontbieden van een loodgieter
uit Middelburg voor het leggen van een nieuwe goot tussen het magazijn en de kerk van
Lillo.
30-7-1636.
128v. Commies Albertus Feijts dient met Pieter de Gomme te bespreken ‘wat brandt ende
licht’ Jaecques de Buvrij recht op had gedurende zijn majoorschap op Liefkenshoek, zodat
hij hiervan door Feijts voorzien kan worden.
5-8-1636.
132v. Commies de Gomme wordt verzocht Jaecques de Buvrij zijn aandeel dat hij nog
tegoed had aan turf en kaarsen gedurende zijn majoorschap op Liefkenshoek in contanten
uit te betalen.
7-8-1636.
135. Commies De Gomme en de commiezen op de vloot van Lillo zullen om advies
gevraagd worden, alvorens kapitein Severijn Hoijmaecker toestemming wordt verleend
voor het gebruiken van een persoon uit Antwerpen en dat deze permissie wordt verleend
‘omme met sijn schuijte te vaeren ende frequenteren inde vloote’.
136, 136v. Commies De Gomme is ordonnantie van betaling verleend op het slot van zijn
achtste rekening van de gemeene middelen van consumptie tot Lillo, een som van
£ 1713:5:1:23 Vlaams, gesloten ‘ter Rekencamer’ op 11-7-1636.
Naar aanleiding van een remonstrantie van Pieter de Gomme is het volgende besloten.
Ontvanger-generaal Brouwer dient het voorschot van De Gomme voor het pesthuis van
Lillo, een bedrag van £ 33:11:2 terug te betalen. De aanstelling van de pestmeester is met
een maand verlengd, op de voorgaande voorwaarden. Verder zal de pestmeester [ = Jacob
de Moor] met De Gomme bespreken of hij niet in plaats van Abraham Deens als chirurgijn
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en pestmeester van Lillo aangesteld wil worden, ‘op het tractement daertoe staende’.
Commies Coorne zal gevraagd worden tien hoeden kalk, achtduizend metselstenen,
achtduizend bastaardklinkers, duizend pannen, vijfhonderd vorsten, duizend rode plavuizen
en zes tonnen tras aan De Gomme te zenden.
137. Davidt Jacobszoon en Jan Maertenszoon, beiden afkomstig uit Doel, krijgen
toestemming om voor zes maanden met hub schuiten, naast de andere vijf beëdigde
schippers de vloot van Lillo te bedienen, op het stellen van een borgsom en het afleggen van
de eed van trouw. Er zal wel op worden gelet of het aantal schuiten ook daadwerkelijk
nodig is.
15-8-1636.
138v. De roeiers in de vloot van Lillo vragen de GR het verzoek van Davidt Jacobszoon en
Jan Maertenszoon af te slaan. Besloten wordt de commiezen van de vloot van Lillo om
advies te vragen.
19-8-1636.
140v. Commandeur Hoijmaecker en commandeur Broucqsaut worden geschreven, dat zij in
verband met het sturen van zes zakjes met geld aan de Admiraliteit, verzegeld door de
licentiemeester Culenborch te Bergen op Zoom, bij het garnizoen van Lillo op 15 maart
ingebracht, ‘ende soo sij eenige actie daer op meijnen te hebben, dat sij deselve sullen
mogen instituteren voor gemelte Admiraliteijt’.
23-8-1636.
143. Commandeur Boucqsaut laat de GR weten dat de pest nog immer woedt in Lillo en dat
pestmeester Jacob de Moor zelf is besmet. De commandeur verzoekt de heren om Evert
Janssen aan te stellen als pestmeester, alsmede de toestemming een logement te openen voor
de genezen zieken, alwaar zij hun tijd van afzondering gedurende zes weken kunnen
volbrengen. Blijven zij in het pesthuis, dan bestaat het gevaar dat zij opnieuw besmet
worden. De GR besluiten de verzoeken van de commandeur in te willigen.
25-8-1636.
144. Op advies van commandeur Broucqsaut is Claes Vijncke aangenomen als pestmeester
van Lillo, Blauwgaren en Oud Lillo, in de plaats van de overleden Jacob Moor ‘alsoo Evert
Janssen daeruut is gescheijden’, voor veertig guldens per maand, ‘midts dat hem de
medicamenten sullen werden gelevert’.
26-8-1636.
144v. Davidt Meijnicke uit Rostick verzoekt tot teruggave van zijn goederen, bestaande uit
zijden linten ter waarde van honderd guldens en schriftelijke belofte van betaling van de
graaf van Picolimmi voor het aflossen van enige achterstallige schulden’ en om hem voorts
vrij te stellen van de betaling van zijn rantsoen, door de krijgsraad van Lillo. De GR
besluiten hierin toe te stemmen, behalve als de krijgsraad binnen acht dagen geronde
bezwaren voorleggen zal.
145. Adriaen Jobssen (= verm. Jansen) Dronckaert verzoekt om uit handen van solliciteur
van de Zande uit de gage van de luitenant van kapitein Courtmeij vijf ponden te mogen
ontvangen. Dit bedrag is hem door de krijgsraad van Lillo toegezegd vanwege zekere
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kwetsuren bij hem door de luitenant ‘geinfligeert’. Het verzoek is in handen gesteld van de
solliciteur om zijn belang toe te lichten.
28-8-1636.
145. Op instantie van Sieger Weelen wordt de krijgsraad van Lillo nogmaals een brief
geschreven en per expresse gezonden dat zij de zes zakjes met geld met dezelfde bode
meesturen, ‘blijvende de geinteresseerde soldaeten vrij haer recht voor deselve Admiraliteijt
te institueren soo sij zullen te raede werden’.
3-9-1636.
146v. Kapitein Gershoven schrijft vanuit Lillo dat de goederen van Davidt Meijnicke zijn
aangehouden omdat deze zonder een paspoort uit vijandelijk gebied afkomstig was, en
daarbij zijn goederen niet heeft aangegeven. De kapitein zal per expresse-bode bericht
worden dat hij de goederen met de bode meesturen zal die Meijnicke toekomen. Mochten
de heren uit voornoemde Meijnicke te verstaan krijgen dat de kapitein hem vast heeft gezet,
nadat deze zich tot de GR had geadresseerd zal de kapitein eveneens geschreven worden dat
hij daarmee kwalijk heeft gehandeld.
147. Commandeur Broucqsaut schrijft dat hij met commandeur Hoijmaecker was
overeengekomen kapitein Cromstrien naar de GR te sturen om het oponthoud van het
zenden van de zakjes met geld toe te lichten. Dit vanwege de afwezigheid van de kapiteins
Seijs en Welderen ‘welcke soldaeten daerinne mede sijn geinteresseert’. Daarnaast zal
kapitein Cromstrien verzoeken ‘dat den soldaeten sooveel guuste mochte bewesen worden
dat dese saecke mochte dienen voor desen Raede’ en niet voor de Admiraliteit. De heren
besluiten de komst van de kapitein enkele dagen af te wachten.
4-9-1636.
149. Commandeur Hoijmaecker dient de ingelanden van Doel de dam in het Lens te laten
repareren. Blijven zij in gebreke is het de commandeur toegestaan het werk op kosten van
de ingelanden uit te besteden.
150. Na het lezen van de missive van commandeur Broucqsaut en commandeur
Hoijmaecker met de mondelinge toelichting van kapitein Cromstrien over het geld door
enkele soldaten van Lillo opgebracht en door Sieger Weelen van Weert gereclameerd, is
besloten de zaak in handen van de Admiraliteit te laten. Commandeur Broucqsaut zal
daarom geschreven worden dat hij het geld naar de Admiraliteit in Middelburg stuurt.
6-9-1636.
151v. Kapitein Gershoven heeft het lint en het papier naar de GR gestuurd, behalve vier
stukken lint die de schipper van het oorlogsschip heeft gehouden. De kapitein biedt zijn
excuses aan voor het in hechtenis nemen van Meijnicke. Die krijgt zijn spullen terug, zal
daarover geen afdracht hoeven te doen en de GR zullen de Admiraliteit schrijven om hen te
vragen de schipper de vier stukken lint te aan hen over te zenden.
17-9-1636.
156. Commandeur Broucqsaut zal geschreven worden dat hij Jacob Adriaen Maertsz.,
schepen en raadsheren van Zierikzee, laat passeren zonder zijn paspoort van de vijand af te
vorderen, op de voorwaarde dat hij een behoorlijk paspoort van Staatse zijde heeft.
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19-9-1636.
159. Nicolaas van Driest, genoemd Barouw is een som toegezegd van zevenhonderd
guldens voor het verrichten van verscheidene reparaties binnen en buiten het fort van
Liefkenshoek, volgens de opneming van 22 juli 1636.
23-9-1636.
161v. De declaratie het voorschot van Pieter de Gomme aan het pesthuis van Lillo van 2
augustus tot 29 augustus, een bedrag van £48:13:6, is in handen gesteld van de secretaris,
die als alles naar behoren bevonden is, hierover ordonnantie van betaling zal verlenen.
162v. Naar aanleiding van een bericht van commies Pieter de Gomme is besloten commies
Coorne te verzoeken vierduizend bossen bestek rijs, drieduizend bossen ‘gaerden van vijff
in den bosch’ en drieduizend staken toe te zenden voor de rijsbermen en -hoofden van Lillo.
Het bouwen van een stenen corps du garde voor Liefkenshoek wordt nog in bedenking
gehouden, alsmede het bouwen van een afdak of keuken aan het logement van majoor le
Ducq.
2-10-1636.
167v. Het verzoek van kapitein Robol, in het garnizoen van fort Lillo, om de woning
toegewezen te krijgen waar commies De Gomme heeft gewoond is afgeslagen. De suppliant
krijgt het logement waarin kapitein Bartholomeus Alvares Hoeijmaecker gewoond heeft.
168. Het verzoek van Jan Adriaenssen Balle, controleur en commies van Holland op de
vloot van Lillo om op de oude haven een hof te mogen aanleggen volgens dezelfde
condities die commies de Gomme heeft genoten is afgeslagen.
170v. De commandeur van Lillo krijgt de opdracht de heren Ernst Miller en Jochem Los uit
Saksen te laten passeren zonder het paspoort van de vijand af te vorderen, op de
voorwaarde dat de heren beschikken over een volwaardig paspoort van Staatse zijde.
7-10-1636.
171v. Na het advies van Pieter de Gomme gelezen te hebben op het verzoek van Evert
Janssen, chirurgijn uit de compagnie van kapitein Jaecques Broucqsaut, zal hem gevraagd
worden nader toe te lichten ‘wat toelegh den suppliant over gedaene curen in sijn requeste
vermeldt behoort gedaen te werden’.
14-10-1636.
175. Commandeur Broucqsaut wordt nogmaals geschreven dat hij niet langer dralen zal om
de zes zakjes geld aan de Admiraliteit te sturen. De GR geven te kennen dat bij weigering of
fouten niet zullen accepteren.
16-10-1636.
176. Aangezien de pest in het garnizoen van Axel is uitgebroken vragen de GR of de
magistraten om in bedenking te nemen of zij niet willen verzoeken om Claes Vijncke,
pestmeester in Lillo, naar de stad te laten sturen.
De GR besluiten om de dienst van pestmeester Vijncke voor de lopende maand te
continueren.
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17-10-1636.
179, 179v. Naar aanleiding van een remonstrantie van commies Cornelis van Alphen is het
volgende besloten. Dat men niet geautoriseerd wordt om in Lillo, evenals in Bergen,
paspoorten af te geven voor de goederen die als bestemming een vijandelijke plaats hebben.
Dat geen bieren uit Antwerpen mogen worden gelost voordat de commiezen de paspoorten
hebben gezien en de desbetreffende schuit hebben bezocht. De commiezen in de vloot van
Lillo dienen schriftelijk advies voor te leggen over het betalen van het licent door
Liefkenshoek, gelijk dat voorheen is geschied. Tevens vraagt Van Alphen om de order dat
de roeiers ‘van aldaer subiet sijnde eer sij t’zelve uut de vlote naer Liefkenshouck sullen
mogen vervoeren’, en noch geen bier van de Doelenaren afnemen of mogen ontvangen. De
commies pleit ervoor dat de heren de pestmeester Nicolaes Vijnck vast aannemen,
aangezien hij door verschillende plaatsen is gevraagd als pestmeester, zelfs door
Antwerpen. Pieter de Gomme zal om schriftelijk advies gevraagd worden met de betrekking
tot de levering van een ‘last van s’ landts turff’. De GR kunnen niet in het laatste verzoek
treden van commies Van Alphen, namelijk dat hij een betere behuizing krijgt, de oude
woning van De Gomme.
21-10-1636.
180. De GR hebben besloten commandeur Broucqsaut middels ‘eenen scherpen brieff’
duidelijk te maken dat hij niet langer moet wachten met het zenden van de zes zakjes met
geld, anders zullen er maatregelen ten laste van de commandeur worden genomen.
180v. Commies Pieter de Gomme is ordonnantie van betaling verleend voor de onkosten
die hij heeft gemaakt ten behoeve van het pesthuis van Lillo sinds de eerste dag van
augustus tot 28 september. Het betreft een bedrag van £ 34:9:8.
22-10-1636.
181v. Omdat commandeur Broucqsaut heeft laten weten dat hij naar Lillo zal afreizen om
ervoor te zorgen dat het geld verzonden wordt, hebben de GR besloten de brief die zij
hebben opgesteld nog niet te versturen en tot zaterdag af te wachten.
23-10-1636.
183v. De heer Tenijs heeft gerapporteerd over de verpachtingen van de gemeene middelen
in Lillo, Axel, Terneuzen en Biervliet en daarvan de kohieren aan de GR voorgelegd. De
heer Tenijs pleit ervoor de pestmeester van Lillo naar Terneuzen te sturen om daar zijn
taken waar te nemen. Mocht de ziekte weer de kop op steken in Lillo dient de pestmeester
terug te keren.
185. De GR hebben besloten het verzoek van Abraham Goddaert, zoon van wijlen Henrij
Goddaert, om als chirurgijn en pestmeester in Lillo te worden aangesteld, in plaats van de
overleden Aaron Deens, af te wijzen.
24-10-1636.
186. De krijgsraad van Lillo verzoekt dat ‘goede en korte expeditie van justitie mochte
werden ghedaen’ in de kwestie van de zes veroverde zakjes geld door enige soldaten uit het
garnizoen van Lillo. De raadsheren geven de officieren die de brief en het geld aan de GR
leveren te verstaan dat zij deze bij de secretaris van de Admiraliteit dienen af te leveren.
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28-10-1636.
189. Na een bericht van kapitein Robol laten de GR aan commandeur Broucqsaut weten dat
hij zijn vaandrig de opdracht geeft aan de voorschreven kapitein de sleutel van het logement
waar kapitein Pieter Alvarez Hoijmaecker verbleven heeft te overhandigen.
5-11-1636.
196v. De GR besluiten commandeur Broucqsaut de opdracht te geven dat hij zich
informeren zal over eventuele plannen van de vijand in Antwerpen.
11-11-1636.
200v. De weduwe van pestmeester Abraham Deens van Lillo, Barbara Mattheus, vraagt de
GR of zij haar willen doen toekomen het half jaarloon van haar overleden man, en een
redelijke extra toelage. Commies De Gomme zal hierover om schriftelijk advies worden
gevraagd.
201v. Commandeur Hoijmaecker dient de schippers van de polders van Doel duidelijk te
maken dat de schade aan de dammen in de kreken van het Lens op hen verhaald zal worden,
indien zij schuldig zijn aan het beschadigen van de dammen. Opgelopen schade dient de
commandeur onmiddellijk te laten repareren om erger te voorkomen.
14-11-1636.
206. Het verzoek van Abraham Goddart om aangesteld te worden als chirurgijn en
pestmeester van Lillo is afgeslagen.
27-11-1636.
214v. Er is met commandeur Broucqsaut gesproken over de bezetting van de forten Lillo en
Frederik Hendrik. Hierop is geen resolutie gevallen.
11-12-1636.
217. Willem Janssen, geweldige tot Lillo en voorheen geweldige op fort St. Anna, zal van
de heer ontvanger generaal Brouwer hetzelfde krijgen uitbetaald als zijn voorganger.
217v. Naar aanleiding van het schriftelijk advies van Pieter de Gomme zal worden
nagegaan of de weduwe van Adam Deens reeds enige maanden het loon van haar overleden
man heeft ontvangen. Zo niet dan zal worden nagegaan op welk bedrag zij recht heeft.
Jacob Conijn is toegezegd dat hij het gedeelte van de haven van Lillo dat aan zijn erf en
behuizing grenst mag opvullen en gebruiken, met kennis van commies Pieter de Gomme.
13-12-1636.
218. Naar aanleiding van een bericht van commies Pieter de Gomme krijgt De Gomme
toestemming om de rijsbermen aan de contrescarp bij het nieuwe scheepshoofd van Lillo
repareren, waarvoor nodig is ‘duijsent groot rijs, duijsent staecken ende duijsent gaerden’.
Cornelis Hildernisse dient twee pesthuizen te inspecteren en daarvan rapport te doen aan de
GR. Verder zal de commies betaald worden voor het bedrag dat hij heeft voorgeschoten
voor de maand oktober, dertien Vlaamse ponden.
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17-12-1636.
219. Kapitein Cromstrien dient zich met vijftig man, zonder bagage en vrouwen, naar Lillo
te begeven en aldaar garnizoen te houden.
18-12-1636.
220. Thomas Mulder krijgt voor zijn werkzaamheden aan de fortificatiewerken van Lillo
het bedrag van £ 145:16:8 Vlaams, voor het jaar 1636.
De weduwe van de pestmeester Adam Deens van Lillo zal ordonnantie worden verleend
over een som van £ 31:6:3.
30-12-1636.
226v. Het schriftelijk rapport van landstimmerman Cornelis Hildernisse over zijn inspectie
van de twee pesthuizen op de schorren bij Lillo zal in de handen van de heer Van
Tienhoven worden gesteld, om het te examineren en zijn bevindingen aan de GR voor te
leggen.
1-1-1637.
1. Meester Cornelis Bosschaert, ‘dienaer des Goddelijcken woorts tott Lillo’ krijgt een
bedrag van £ 12:10 Vlaams over extra-ordinaire diensten in het jaar 1636.
1v. De luitenant van commandeur Severijn Hoijmaecker dient terug te keren naar zijn
garnizoen, vanwaar hij was vertrokken zonder dit kenbaar te maken aan de commandeur.
Omdat er dagelijks klachten binnenkomen omtrent de afwezigheid van de officieren zullen
de commandeurs en de officieren worden geschreven dat zij zich te houden hebben aan de
bepalingen van 3-1-1634.
20-1-1637.
14. Het verzoek van Davidt Jacobssen en Gerrit Hendricxsz., beiden schuitlieden uit Lillo,
om aangesteld te worden naast andere schippers als veermannen voor de veren van Lillo,
Liefkenshoek en de omliggende forten, is afgeslagen.
22-1-1637.
15. Naar aanleiding van de vraag van de heer Roubergen of hij schipper Lieven Janssen
Mendouck, die sinds 1 mei commandeur Broucqsaut met zijn schuit van zestien lasten groot
bijstaat, dient te betalen, hebben de GR besloten de resolutie na te zoeken over de twee
guldens per week die de commandeur toekomen voor het ‘houden van een schuijte’.
6-2-1637.
22v. Davidt Jacobssen wordt aangesteld als veerman van Lillo in plaats van Isaacq
Jacobssen voor de tijd van zes maanden, op de voorwaarde dat hij niet in dienst is als
soldaat.
9-2-1637.
24v. De gedeputeerden gaande over de verpachtingen van de gemeene middelen tot Lillo
zullen nagaan of Abraham Goddart, zoon van wijlen meester Henrij Goddart, capabel is om
aangesteld te worden als pestmeester en chirurgijn van Lillo in plaats van de overleden
Adam Deens.
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13-2-1637.
26v. Het verzoek van Hans Vaen, schipper uit Doel, om voortaan te mogen aan- en afvaren
in de haven van Doel in plaats van de contrescarpen van Liefkenshoek is door de GR
afgeslagen.
21-2-1637.
27v. Gouverneur Morgan heeft de forten om en nabij de Schelde laten inspecteren.
Naar aanleiding van zijn bericht hebben de GR besloten de compagnie van kapitein
Cromstrien van Terneuzen naar Liefkenshoek te sturen en de halve compagnie van kapitein
Gershoven van Liefkenshoek naar Lillo te verplaatsen.
28-2-1637.
34. Majoor le Ducq van fort Liefkenshoek is overleden en voor de invulling van het vacante
ambt zijn genomineerd vaandrig Berckenbosch van de compagnie van kapitein Cromstrien,
en sergeant Jan Andriessen van de compagnie van kapitein Wassij. De prins zal een van de
twee kandidaten aanwijzen.
4-3-1637.
36v. Kapitein Gershoven, ‘commanderende tot Lilloo’, tekent bezwaar aan tegen de
bezetting van fort Hoogerwerve door manschappen uit de compagnie van kapitein Roobolle.
De GR besluiten commandeur Severijn Hoeijmaecker aan te schrijven dat het fort gewoon
bemand dient te worden door mensen uit de compagnie van kapitein Roobolle, op de
voorwaarde dat het geen compagnie van Lillo betreft.
Prins Frederik Hendrik heeft Emmerij de Rolle aangesteld als luitenant van kapitein
Orleans. Wolphert van Borsselen is benoemd tot luitenant van kapitein Bartholomeus
Hoeijmaecker. Matthijs Hoeijmaecker is aangesteld als luitenant van de compagnie van
kapitein Severijn Hoeijmaecker. De vaandrig van kapitein Lion is aangesteld als luitenant
van de compagnie van Jaecques Broucqsaut en Dirick Boule is benoemd tot luitenant van
de kapitein Ferdinande Broucqsaut.
8-3-1637.
38. De kapiteins Gershoven en Cromstrien waarschuwen dat de vijand mogelijk een aanslag
willen plegen op de Kruisschans. Hierover hebbend de GR geen overleg gepleegd.
11-3-1637.
39. De commandeur van Lillo krijgt de opdracht Pieter Resen de Jonge, Middelburgs
koopman, te laten passeren en terug te keren door de vloot van Lillo naar vijandelijk gebied,
zonder zijn paspoort van die zijde af te vorderen als hij beschikt over een behoorlijk Staats
paspoort.
12-3-1637.
Catering Meertens Cromstrien uit Zierikzee dient eveneens zonder vordering van haar
vijandelijk paspoort te mogen passeren en te repasseren door de vloot van Lillo.
De prins heeft Nicolaes Berckenbosch uitgekozen voor het sergeant-majoorschap op
Liefkenshoek.
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27-3-1637.
44. Commies Pieter de Gomme dient de levensmiddelen uit de wintervoorraad van Lillo
naar commies Thobias Coorne te zenden, opdat deze naar gewoonte in Middelburg
verkocht kunnen worden.
2-4-1637.
46. Meester Cornelis Bosschaert krijgt hetzelfde loon voor het lopende jaar 1637 als hij het
verleden jaar heeft genoten.
46v. Pieter Bentinck is ordonnantie verleend een som van £ 24:17 over geleverd rijshout in
februari 1637 voor de contrescarpen van Lillo.
Voor geleverd rijs in november 1636 is hem een ordonnantie verleend van £ 44:10.
7-4-1637.
46v, 47. Op verzoek van vendumeester Jan de Dorper wordt de commandeur van Lillo
aangeschreven dat hij laat passeren en terugkeren naar vijandelijk gebied de Amsterdamse
koopman Floris Visscher en zijn huisvrouw, zonder vordering van het vijandelijk paspoort,
als zij beschikken over een behoorlijk Staats paspoort.
48. Davidt Charles uit Lillo heeft gevraagd om hem arrest te verlenen op de penningen van
Joos Boon, soldaat onder kapitein Gershoven, om het bedrag te verhalen op de imposten
van het bier dat hij tegoed heeft. Het verzoek is in de handen van commies Pieter de
Gomme gesteld, die binnen acht dagen de GR dient toe te lichten.
18-4-1637.
55. Jan Nijssen uit Bergen op Zoom, pachter van de Brabantse landtol, verkregen voor een
jaar van de Raad van State, wil een controleur in Lillo aanstellen. De GR zullen de zaak
voorleggen aan de Staten van Zeeland, terwijl de heren Schotte en Berchem geschreven
zullen worden en worden gevraagd ‘wat van dese pacht is ende waer over deselve sich
streckt’.
20-4-1637.
56. Of men enig volk zal legeren in het fort van Oud-Lillo wordt in bedenking gehouden tot
de compagnieën die de prins van Oranje heeft gestuurd gearriveerd zijn.
Commies De Gomme krijgt de toestemming het corps du garde op Oud-Lillo in orde te
maken voor het onderbrengen van soldaten.
4-4-1637
60v, 61. Prins Frederik Hendrik schrijft op 30 april vanuit zijn schip bij Lillo dat de huidige
toestand van het fort niet naar zijn zin is. De prins vraagt de heren ervoor te zorgen dat de
gracht wordt uitgediept, en met de grond uit de gracht de wal wordt verhoogd. Verder zou
hij een goede palissade rondom de berm zien, en in het toekomende voorjaar een
doornhaag, zoals Liefkenshoek er ook een heeft. Als laatste dient de poort te worden
aangepast. De GR bedanken de prins voor zijn bericht en zijn zorgen over het belangrijke
fort. Echter, zij zijn niet geautoriseerd om zo’n groot project, met de kosten van zestig tot
zeventigduizend guldens ten uitvoer te brengen. Zij vragen de prins de kwestie in de
vergadering van de Staten voor te leggen en hen ertoe te brengen meer middelen
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beschikbaar te stellen voor de GR. Verder verzoeken zij de prins nog een compagnie te
sturen.
Naar aanleiding van het verzoek van kapitein Cromstrien uit Lillo om meer versterkingen
zal de heer de Knuijt zich naar Den Haag vervoegen om aldaar te pleiten voor enkele
reservecompagnieën bij de prins van Oranje.
5-4-1637.
62. Commies Coorne wordt gevraagd driehonderd pekrepen, zoals die tot Sluis zijn
gemaakt, gemengd met buskruit, en zes steenstukken ‘met haer behoorlijcke camers’ aan
commies Pieter de Gomme te sturen.
7-5-1637.
63. Chirurgijn Evert Janssen van de compagnie van commandeur Broucqsaut is ordonnantie
verleend van twaalf Vlaamse ponden voor de behandeling van gewonde soldaten uit de
forten St. Jacob en Philippine.
8-5-1637.
64, 64v. De heren De Cocq en Van der Straten hebben de kohieren van de verpachtingen op
Lillo, Axel, Terneuzen en Biervliet aan de GR voorgelegd te samen met een remonstrantie
van commies Pieter de Gomme. Daarop is het volgende besloten. Het sturen van een schip
met rijshout voor de reparatie aan de rijsbermen en hoofden van Lillo. De commies de sluis
van Liefkenshoek te laten herstellen. Het uitbesteden van het maken van stenen goten aan de
straten en de reparaties aan de hutten aldaar. Cornelis van Atten dient ter vervanging van
een gebarsten ‘saecker’ een nieuw exemplaar naar Liefkenshoek te sturen. De luitenant van
kapitein Cromstrien mag zijn intrek nemen in het logement van vaandrig Boele die nu in
Zuid-Beveland gelegerd is. Commies De Gomme krijgt toestemming om ten overstaan van
timmerman Cornelis Hildernisse en metselaar Abraham Biesman de reparaties van het
metsel- en het timmerwerk van Lillo, Liefkenshoek, Blauwgaren en Oud Lillo te besteden.
Naar aanleiding van het rapport is het verzoek van Abraham Goddaert voor een aanstelling
als pestmeester tot Lillo ‘gedifficulteert’. (= in bedenking gehouden.)
Pieter de Gomme krijgt toestemming de ‘gevelkens’ aan de kerk van Liefkenshoek af te
breken en met pannen af te dekken.
19-5-1637.
72. De GR besluiten de stukken over de landtol van Brabant die Jan Nijssen van Bergen op
Zoom pretendeert te heffen aan de heer Van Berchem te sturen, teneinde ‘zijn Ed: de heeren
Staeten van Zeelandt in conformiteit van haer Ed: Mo: last daer op diene van bericht’.
Het Land zal £ 89:3:4 inhouden op de gage van commandeur Broucqsaut in verband met het
betalen van dit bedrag aan Lieven Mendonck. De GR geven de magistraten van Goes te
kennen dat zij geen opdracht geven voor het betalen van scheepsvrachten en het vervoer van
soldaten dan aan schippers uit hun stad die hiervoor de opdracht hebben gekregen.
21-5-1637.
74v, 75. Jan Pieterssen Slaepterop, bakenaar, vraagt de GR ervoor te zorgen dat de
kapiteins of andere officieren liggende in de vloot van Lillo en de vloot van Biervliet
worden geordonneerd het recht van bakengeld aldaar te ontvangen, omdat hij anders ‘tot
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sijn gerechtigheidt can geraecken’. Het verzoek is in handen gesteld van de kapiteins om toe
te lichten waarom zij weigeren het geld te ontvangen.
26-5-1637.
78v. Pieter de Gomme is ordonnantie van betaling verleend over het slot van zijn negende
geldrekening, door de Rekenkamer op 20-5-1637 gesloten, een bedrag van £ 1096:9:1.
Tevens is hem ordonnantie verleend over zijn tiende geldrekening die op 23-5-1637 door de
Rekenkamer is gesloten. Dit betreft een bedrag van £ 860:0:5. Naar aanleiding van een
remonstrantie van Pieter de Gomme is besloten dat de commies-stapelier naar Lillo een
ijzeren ‘saecker’ (= een kanon) en een affuit ‘tot een metaele drielijck’ zenden zal. De
Gomme dient met dezelfde schuit de oude affuit en de gebarsten ‘saecker’ naar Veere te
sturen. De kosten 22 guldens voor het vervoeren van de gevangen pastoors van Lillo naar
Mauritsfort zullen door het land worden vergoed.
80. Naar aanleiding van een remonstrantie van kapitein Cromstrien is het volgende besloten.
Dat de GR zullen wachten op het bericht van de prins met betrekking het verhogen van de
wallen en het verdiepen van de grachten van Lillo. Hij dient te wachten met het ‘afflaeten’
van het water uit de grachten om zo de vuiligheid uit de haven ‘te doen sneeren’. Over de
gevangenneming van schipper Cornelis Adriaenssen uit Zierikzee en van schipper Adriaen
Adriaenssen uit Dordrecht bij Zandvliet, geven de GR aan dat men hierover zal beslissen als
het aantal raadsheren groter is.
29-5-1637.
84. De heer De Knuijt schrijft dat de vijand mogelijk van plan is een aanslag te plegen op
fort Lillo. De GR stellen daarom de commandeurs van Lillo, Liefkenshoek, en St. Anna op
de hoogte en geven hen de opdracht zich in het geheim te informeren wat de intentie van de
vijand is.
31-5-1637.
De prins van Oranje schrijft eveneens dat hij te weten is gekomen dat de vijand van plan is
met dertig of veertig ponten en sloepen, alsook over het verdronken land van Stabroek een
aanval wil plegen op Lillo en Kruisschans. De GR besluiten daarom de compagnie van
kapitein Serooskercke van Tholen naar Lillo te sturen.
2-6-1637.
84, 84v. Commandeur Broucqsaut schrijft dat hij niet heeft kunnen vernemen dat de vijand
van plan is over water iets te ondernemen omdat de sloepen ‘riddeloos’ in de vliet aldaar
liggen.
85. De commandeur van Lillo zal worden aangeschreven dat hij de forten van Blauwgaren
en Oud- Lillo met zoveel volk uit Lillo zal versterken als hij nodig acht.
3-6-1637.
85v. Commandeur Broucqsaut schrijft dat de vijand mogelijk van plan is vanuit Hulst en het
Sas iets te ondernemen op Zuid-Beveland. Hierover zullen de magistraten van Goes op de
hoogte worden gesteld en kapitein Gershoven, gelegerd met zijn compagnie op schepen
voor St. Anna, dient Zuid-Beveland binnen te trekken.
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9-6-1637.
91. Alvorens de GR besluiten Andries Gissen verlopen laadgaten van enkele kanonnen te
laten repareren, zullen zij aan commies Pieter de Gomme vragen of de reparaties door
Gissen in het jaar 1629 aan enige stukken ‘duerabel sijn’.
11-6-1637.
De heer De Knuijt heeft gerapporteerd over enkele zaken die ter sprake zijn gekomen bij de
vergadering van de Staten-Generaal, waar onder meer over de verzekering van Lillo is
gesproken.
92. Andries Gissen zal worden aangesteld als reparateur van verlopen laadgaten in
Vlissingen en elders. Eerst zal hij nog een gesprek hebben met de heren Tenijs en Van der
Straeten, die ook erop zullen letten wat er voorheen voor dergelijke reparaties is betaald.
Johannes de Heijde, ‘meester vierwercker’ uit Sluis, is ordonnantie verleend over een som
van 152 guldens en 16 stuivers voor de door hem gebruikte materialen voor het maken van
enige pekrepen en granaten. Twee pekrepen zullen naar Veere worden gestuurd, om daar
met de granaten te worden opgeslagen in het magazijn. De overige pekrepen worden aan
commies Pieter de Gomme voor het magazijn in Lillo gestuurd.
14-6-1637.
93. Andries Gissen is aangesteld voor het repareren van de laadgaten van vijf kanonnen op
de wal van Vlissingen en van een stuk op Lillo, dat hem door Pieter de Gomme zal worden
aangewezen. Hij krijgt in totaal vijfentwintig Vlaamse ponden voor het werk en twee
ponden reiskosten vergoeding.
15-6-1637.
Naar aanleiding van het bericht van commandeur Broucqsaut zullen de ponten en sloepen
bij Lillo terug ontboden worden.
18-6-1637.
96. Op verzoek van commandeur Hoijmaecker dient Thobias Coorne naar Lillo twintig
horden te zenden ‘die een man met sijn geweire can dragen’.
Voordat aan Adriaen Pauwels ordonnantie zal worden verleend een som van £ 90:1 over
geleverd rijshout voor Liefkenshoek zal Thobias Coorne gevraagd worden naar eerdere
aankopen bij Pauwels en naar hoeveel hij gewoonlijk in zijn schip laadt.
26-6-1637.
101. Gerrit Vaen uit Doel is toestemming verleend voor het vervoeren van twee paarden ter
vervanging van zijn gestorven dieren. Hij dient echter een borgsom te betalen ter
voorkoming dat de dieren aan de vijand geleverd worden en daarnaast te betalen ‘s’Landts
gerechtigheid’. De commiezen op de vloot van Lillo dienen hierop toe te zien.
29-6-1637.
101v. De GR hebben besloten Gerrit Vaen voor het vervoer van zijn twee paarden vrij te
stellen van het betalen van ‘s’Landts gerechtigheid’.
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30-6-1637.
103v. Naar aanleiding van het bericht van heer Cocq over het rijs voor
reparatiewerkzaamheden aan Lillo en Liefkenshoek is besloten Adriaen Pauwelsz. het
bedrag van £ 90:1 te vergoeden.
2-7-1637.
106, 106v, 107. Pieter de Gomme krijgt toestemming voor verleggen van de sluis van
Blauwgaren, omdat hij erachter is gekomen na een inspectie met commandeur Broucqsaut
dat het water niet binnen de veste blijft. De kosten zullen 33 guldens bedragen. Daarnaast
krijgt hij toestemming om de wallen van het fort te verhogen, wat £ 75 zal bedragen. Ook
mag de commies het achterhuis van de schoolmeester op Liefkenshoek vernieuwen,
aangezien het niet meer gerepareerd kan worden. De commies meldt dat kapitein
Cromstrien vraagt om een bedrag van veertig guldens en vijftien stuivers ter compensatie
voor zijn verblijf in een herberg en de huur van een logement op Lillo. De GR besluiten
hiertoe niet over te gaan. De commies heeft een persoon aangesteld voor het onderhoud van
de sloepen bij Lillo en vraagt de GR de dienst van de persoon te continueren. De kosten
bedragen tien stuivers per week en de heren hebben besloten de commies in het verzoek
tegemoet te komen. Tenslotte krijgt de commies het benodigde rijshout voor de reparaties
van rijsbermen en -hoofden te Lillo.
6-7-1637.
110v. Op verzoek van Pieter de Gomme stuurt de heer Cocq in plaats van een half schip
met rijshout een heel schip met rijshout voor de reparatiewerkzaamheden op Lillo.
16-7-1637.
115. Commies Pieter de Gomme is toestemming verleend voor het verzenden van vier
lasten turf door de vloot van Lillo naar Antwerpen.
De aanstelling van een pestmeester voor Lillo wordt nog in bedenking gehouden totdat
commies De Vriendt het bericht heeft ontvangen dat de ziekte ergens de kop opsteekt.
17-7-1637.
115v. De commandeur Broucqsaut dient het fort Hoogerwerve te laten bezetten door
soldaten uit zijn compagnie. Kapitein Ram wordt gevraagd vijftig man onder het bevel van
een hoofdofficier naar Lillo te sturen om daar gedurende de absentie van het krijgsvolk uit
de compagnie van commandeur Broucqsaut garnizoen te houden.
24-7-1637.
119v. De GR hebben besloten het verzoek van professor (niet ingevuld) uit Leiden niet in te
willigen. Hij verzocht dat de commandeur van Lillo hem liet passeren naar vijandelijk
gebied en liet terugkeren zonder te vragen naar het paspoort van de overzijde.
27-7-1637.
122. Op het vertoog van vice-admiraal Jan Evertssen worden er naar drie plaatsen enkele
sloepen en ponten met hun bemanning gezonden, waaronder naar Lillo twee ponten met
dertig man.
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28-7-1637.
123. De commiezen op de vloot van Lillo zullen om advies gevraagd worden of de GR
toestemming kunnen verlenen aan de inwoners van de geïnundeerde dorpen rondom Lillo,
te weten Stabroek, Berendrecht, Putten en Houven, met zekere regelmaat enkele
okshoofden wijn mogen invoeren.
6-8-1637.
133. Naar aanleiding van een remonstrantie van Pieter de Gomme hebben de GR het
volgende besloten. Het vernieuwen van de turfschuur van commandeur Broucqsaut wordt
nog in bedenking gehouden. De beslissing over het maken van twee hutten op Lillo is
uitgesteld tot het aanstaande jaar. Een besluit over het bouwen van een stenen corps de
garde naast de poort van Liefkenshoek wordt eveneens uitgesteld.
11-8-1637.
135. Kapitein Severijn Hoeijmaecker krijgt £6:13:4 om een nieuw vaandel te laten maken,
mits blijkt dat het een geruime tijd geleden is dat zijn compagnie het laatste nieuwe vaandel
gekregen heeft.
135v. Majoor Michiel Meijer van Lillo is overleden. Voor de vrijgekomen functie zijn
genomineerd de luitenant van kapitein Maurignaut, Baillaert, en de sergeant Hans de Vos.
De prins zal een van de kandidaten aanwijzen.
136. Commies Pieter de Gomme krijgt toestemming om voor een maand als pestmeester
van Lillo de chirurgijn aan te nemen die de commies van fort St. Anna, Le Nuffle, heeft
genezen, alsmede om enkele personen aan te wijzen die de handelingen van de pestmeester
gade zullen slaan.
12-8-1637.
Commandeur Broucqsaut en commandeur Hoeijmaecker zullen worden aangeschreven dat
de bezetting van Hoogerwerve uit troepen van kapitein Roobol zal bestaan, waar ook de
vijftig man van kapitein Ram in Lillo heen zullen gaan.
137. Commandeur Broucqsaut zal worden geschreven en gevraagd of kapitein Van
Leeuwen hinder ondervindt van de schippers van Antwerpen. De kapitein houdt de wacht
aan het rijshooft van Lillo, waar volgens hem sommige schippers zelfs aan zijn zijde
aanmeren.
Commies De Gomme zal een extra half schip met rijshout worden toegestuurd, als
aanvulling van het halve schip dat naar aanleiding van de resolutie van 6 juli aan hem is
gezonden.
13-8-1637.
137v. Luitenant Hoeijmaecker dient zich met zijn resterende volk naar Lillo te begeven om
aldaar garnizoen te houden.
137v, 138. Naar aanleiding van het advies van commies Borsselaer krijgen de inwoners van
Stabroek, Berendrecht, Putte en Houve toestemming om voor eigen gebruik een, twee of
drie okshoofden wijn te vervoeren, om de voorwaarde dat zij accijns betalen en behoorlijk
onderzoek toelaten. De commiezen op de vloot van Lillo dienen deze bepaling in acht te
nemen.
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18-8-1637.
140, 140v. Vice-admiraal Jan Evertssen verklaart dat de vissers van Antwerpen door of
voorbij de vloot ‘verre beneden Lilloo ende Liefkenshouck’ gaan. De GR bepalen dat alle
vissers die benenden de Kruisschans komen ‘zullen sijn van goede prinse, welck den
voorschreven viceadmirael is gelast te executeren’.
27-8-1637.
144. Luitenant Baillaert is verkozen tot majoor van Lillo.
31-8-1637.
145. Pieter de Gomme wil een stenen riool aan laten leggen in Liefkenshoek, waarop de GR
hebben besloten dit toe te voegen bij de gedane aanbesteding.
10-9-1637.
148v. Het verzoek van licentiemeester Cornelis van Alphen en controleur Davidt Bleijdaels
uit Lillo om een extra toelage te mogen ontvangen voor hun werkzaamheden op de vloot
van Lillo is afgeslagen.
11-9-1637.
149. De GR hebben besloten de troepen van luitenant Hoeijmaecker in Lillo tot Vlissingen
te ontbieden.
Naar aanleiding van een bericht van commandeur Severijn Hoeijmaecker is besloten dat de
troepen van kapitein Ram, tegenwoordig in garnizoen op Lillo, naar Liefkenshoek zullen
gaan, gedurende de tijd dat de troepen van commandeur Hoeijmaecker zich op
Hoogerwerve bevinden.
14-9-1637.
150. Het verzoek van Cornelis Moens uit Lillo om zijn diensten als roeier te mogen
continueren is in handen gesteld van de commissarissen gaande over de verpachtingen tot
Lillo, die de GR dienen in te lichten of Moens in voorgaande jaren zich van zijn taak
gekweten heeft.
23-9-1637.
150v. De GR hebben de prins op de hoogte gesteld van het bericht van commandeur
Broucqsaut dat de vijand vanuit Antwerpen naar Vlaanderen is vertrokken.
28-9-1637.
151v, 152. Prins Frederik Hendrik heeft Maurus van Manmaecker tot vaandrig benoemd
van kolonel Haultain, tot vaandrig van de compagnie van wijlen kapitein Pieter Alvares
Hoeijmaecker Cornelis Dirricxsen, tot vaandrig van de compagnie van kapitein Gershoven
Gedion Potteij, tot vaandrig van de compagnie van kapitein Lion Johannes Blockeel, tot
vaandrig van de compagnie van kapitein Severijn Hoeijmaecker Melchior Wijnckelman, tot
vaandrig van de compagnie van kapitein Orleans Johan de Moor, tot vaandrig van de
compagnie van kapitein Cromstrien Bartholomeus de Looper, tot vaandrig van de
compagnie van kapitein La Busserie Julien Schassijs, tot vaandrig van de compagnie van
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kapitein Bartholmeus Alvares Hoeijmaecker Philips Wassij en tot vaandrig van de
compagnie van kapitein Borssele Jean Poijtiersz..
2-10-1637.
153v. Het verzoek van Adriaen Gijsbrechts uit de polder van Doel over een
tegemoetkoming in de moeite en de kosten van zijn kant voor commandeur Broucqsaut, zijn
luitenant, commandeur Hoeijmaecker en de luitenant van kapitein Roobolle, is in handen
van de bovengenoemde personen gesteld opdat zij hierop binnen acht dagen een toelichting
geven.
4-10-1637.
156. De heer De Knuijt stelt de GR op de hoogte van de belegering van Breda en van het
feit dat de prins het vreemd vindt dat er twee compagnieën naar Lillo zijn gestuurd, terwijl
dar helemaal geen sprake is van vijandelijke ondernemingen. De GR maken de prins
kenbaar dat de compagnieën door commandeur Broucqsaut naar Lillo zijn gezonden.
8-10-1637.
157v, 158. Naar aanleiding van het bericht van Cornelis Janssen van Assendelft, die
verklaart dat de impost van brandewijn niet in stand wordt gehouden, wordt de
gedelegeerde rechters van Lillo kenbaar gemaakt dat zij over de gemelde fraude dienen
‘recht te doen’. Zo niet, dan zal de zaak door de GR worden opgepakt.
Daarnaast zullen de GR zich laten informeren welke militaire officieren en andere personen
vrijgesteld zijn van ‘s lands belastingen, om daartegen maatregelen te nemen.
9-10-1637.
159. Commandeur Hoeijmaecker moet de GR toelichten over de beschuldigingen die aan
zijn persoon zijn geuit door korporaal Crijn Centssen en sergeant Hendrick Coers van
kapitein Seijs. De commandeur zou meer dan waartoe hij gerechtigd is inhouden op het
ontvangen geld voor twee verkochte paarden.
10-10-1637.
159v. De GR hebben besloten dat de helft van de compagnie van St. Anna naar
Liefkenshoek wordt gezonden zolang kapitein Cromstrien op Hoogerwerve is gelegerd.
15-10-1637.
162. Het verzoek van kapitein Cromstrien om een tegemoetkoming te krijgen voor de
betaling van een logement op Lillo is afgeslagen, waarbij de GR verklaren te vasthouden
aan de voorgaande resolutie.
163. Enkele schippers uit Doel die varen naar de Geünieerde Provincies vragen de GR of zij
het gewas van Liefkenshoek en benodigdheden voor Doel mogen vervoeren zonder daarbij
gevisiteerd te worden door de commiezen. De commiezen op de vloot van Lillo zal
daarover de GR dienen te informeren en te adviseren.
18-10-1637.
164v. Commandeur Hoeijmaecker schrijft de GR dat de verovering van Breda nog niet
gevierd is op Liefkenshoek, Kruisschans en Hoogerwerve. Verder verzoekt hij of de sloep,
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aan hem gezonden door vice-admiraal Jan Evertssen met een metalen stuk mag worden
uitgerust. Op beide vragen is geen resolutie gevallen.
20-10-1637.
165. Equipagemeester Maerten Thijssen is toestemming verleend om een kanon te plaatsen
op de sloep voor commandeur Hoeijmaecker.
26-10-1637.
166. De GR hebben raadsheer de Cocq verzocht 4000 ‘besteck rijs’, 1000 bossen gaarden
van tien per bos en 1000 staken in te kopen en dit door commies Coorne naar Lillo te laten
sturen voor de reparatie van de contrescarpen en hoofden aldaar.
3-11-1637.
167. Naar aanleiding van het bericht van commandeur Broucqsaut is besloten troepen uit de
compagnie van kapitein Ovink in de schepen voor Liefkenshoek gelegerd, naar
Hoogerwerve te zenden.
8-11-1637.
168. Commies De Gomme vraagt de GR, die daarvoor heer de Cocq aanwijzen, een schip
met rijshout, tot een derde geladen, naar Liefkenshoek te sturen voor reparaties aan de
schade aan de rijsbermen, veroorzaakt door de laatste storm.
9-11-1637.
168v. De heer Van der Straeten heeft gerapporteerd over de verpachtingen van de gemeene
middelen in Lillo, Axel, Terneuzen, Biervliet etc. en daarvan de kohieren aan de GR
overhandigd.
169, 169v. De GR besluiten de heren Tenijs en Van der Straeten om in Lillo te bepalen
welke reparaties er nodig zijn om de bewaring van het fort te verzekeren en dit uit te
besteden. De heer
Van der Straeten maakt bekend dat hij de reparaties aan de contrescarpen tot Lillo en
twintig roeden rijsberm tot Liefkenshoek heeft uitbesteed voor £ 59.
Commies-stapelier Daniel Thijssen wordt verzocht om vier ‘steenstucken met haere camers’
naar Lillo te zenden, opdat deze op fort Blauwgaren gebruikt kunnen worden.
De heren Tenijs en Van der Straeten wordt gevraagd twee nieuwe ‘contrepooien’ aan de
brug van Liefkenshoek uit te besteden.
Commies Pieter de Gomme is toestemming verleend om aan de palissaden van
Liefkenshoek dertig ‘landtvasten met haer cruijssen’ te maken en enige nieuwe richels van
grenenhout, en tenslotte waar nodig de palissaden te repareren. De Gomme dient tevens
twee batterijen op Liefkenshoek met balkdelen tegen de borstweren te plaatsen. De
eerdergenoemde heren zijn verzocht het corps de garde bij de brug van Liefkenshoek te
inspecteren.
Commies Thobias Coorne dient naar Lillo te zenden de gewoonlijke voorraad meel, kaas en
beschuit voor het winterseizoen. Naar aanleiding van het rapport over het verdiepen van de
grachten, het verzwaren van de contrescarpen en het bouwen van een stenen poort zullen de
nodige beslissingen worden genomen.
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170. De vroedvrouw van Lillo, Oud Lillo en Blauwgaren, Catarina Jans, verzoekt een extra
toelage voor de door haar verleende diensten. De GR besluiten na te zoeken hoeveel zij in
de jaren 1631 en 1632 heeft gekregen.
Cornelis Moens mag zijn diensten als roeier met het zweren van de eed en het betalen van
de borg blijven continueren tot nader order.
De heren Tenijs en Van der Straeten zullen met de bierstekers van Lillo en de omliggende
forten Davidt Carels en Willem Adriaensz.overleggen over redelijke omstandigheden
zonder bezwaar van soldaten en burgers hoeveel bier en tegen welke prijs zij deze mag
verkopen.
De GR zullen nazoeken of de provinciaal konstabel op Oud-Lillo, Marcus du Ameijo, recht
heeft op een extra toelage.
De heren Tenijs en Van der Straeten dienen zich te buigen over het verzoek van Andries de
Rijcke, pachter van het gemaal van Lillo, dat diegenen die granen brengen voor Lillo of
Liefkenshoek een biljet moeten voorleggen dat getekend is door pachter vanwaar zij het
graan hebben vervoerd.
De GR hebben het verzoek van Adam Claeissen om in de plaats van Gerrit Pieterssen de
Scheldeforten van stro te voorzien, en om te mogen varen tot Bergen en andere plaatsen om
vandaar granen, marktvolk en anderszins te mogen vervoeren, afgeslagen.
171. Vice-admiraal Jan Evertssen wordt om advies gevraagd of het de schippers uit
Antwerpen en Mechelen is toegestaan aan te leggen bij de paal aan de contrescarpen van
Lillo.
Het verzoek van Jan Adriaenssen, commies van het halve licent van Holland op de vloot
van Lillo, om enige reparaties aan zijn logement is afgeslagen, omdat dit volgens de GR een
logement betreft van de Staten van Holland.
Naar aanleiding van het rapport van heer Van der Straeten zal het huis door Pieter de
Gomme op Lillo gebouwd aan het land worden verkocht voor £ 700. Daarvoor in de plaats
wilt de commies voor £ 400 het logement van de commiezen overnemen, mits de resterende
som in zes betalingen met het opmaken van zijn rekeningen wordt voldaan. De GR stemmen
hiermee in.
172v. Adriaen Gijsbrechtssen, landman uit Ketenisse, schrijft dat commandeur
Hoeijmaecker hem in Liefkenshoek gevangen heeft gezet om een betaling van tweehonderd
guldens voldaan te krijgen. De GR verzoeken de commandeur om de kwestie toe te lichten.
173v. Naar aanleiding van een bericht van commandeur Hoeijmaecker en commandeur
Broucqsaut zal de prins gevraagd worden twee andere compagnieën te zenden voor de
verzekering van de forten om en nabij de Schelde.
13-11-1637.
177. Het verzoek van kapitein Simon Roobol om een vergoeding voor drie jaar huishuur op
Lillo, kosten 87 guldens per jaar, is afgeslagen.
177v. Cornelis Hildernisse en Abraham Biesman worden door de GR aangewezen om de
reparatiewerken op Lillo en Liefkenshoek aan Jan Crijnssen en Michiel Gillissen besteed,
op te nemen.
28-11-1637.
182v. De heren Tenijs en Van der Straeten hebben voor de GR rapport gedaan over hun
inspectie, met ingenieur Manteau, van het fort Lillo, en wat aldaar dient te gebeuren voor de
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verzekering van het fort. Naar aanleiding van het rapport krijgt commies Pieter de Gomme
toestemming voor het vernieuwen van palissaden van de Engelse punt tot het Antwerpse
punt, tot in Zeelands bolwerk naar het sluisje in de contrescarp.
183. Hij krijgt tevens toestemming om Oud-Lillo van pinpalissaden te voorzien en het
houten bolwerk aldaar van een aarden borstwering. Wat betreft het verdiepen van de gracht,
het verbreden van de contrescarpen en het maken van een stenen brug en poort wordt een
beslissing uitgesteld in afwachting van het bestek en de kostenraming van ingenieur
Manteau.
Aan de brug van Liefkenshoek mag de commies een nieuw tegenwicht maken en het andere
repareren.
De commies krijgt toestemming om aan de palissaden van Liefkenshoek tweeëndertig
nieuwe verankeringen van twaalf ‘ellebalcken’ met palen en kruisen te laten maken. De
oude ‘landtvasten’ dienen van nieuwe kruisen te worden voorzien, er dienen vergane ‘vijff
regels’ vervangen te worden alsmede vierentwintig palissaden.
Door Cornelis Hildernisse en Abraham Biesman zal het bestek en de kostenraming worden
gemaakt voor een corps de garde bij de brug van Liefkenshoek.
183v. Naar aanleiding van het rapport van de heren Tenijs en Van der Straeten is besloten
beide bierstekers Davidt Carelssen en Willem Adriaenssen voor een jaar de toestemming te
verlenen van het verkopen van tweehonderd tonnen groot en klein bier op de forten Lillo,
Liefkenshoek, Oud Lillo en Blauwgaren, of zoveel meer als de GR zullen ordonneren, tegen
de prijs die de commandeurs en de krijgsraad zullen bepalen. Geen ander bier zal aan de
forten geleverd worden voordat het bier uit hun voorraad is geconsumeerd.
184, 184v. Naar aanleiding van het vertoog van Andries de Rijcke hebben de GR besloten
dat de ingezetenen van Doel voortaan een biljet dienen te halen voor gemalen granen die zij
uit Liefkenshoek halen, zonder daarvoor te moeten betalen. De inwoners van het land van
Goes en andere plaatsen ‘sullen sijn te brengen’ een biljet van de gemalen granen die zij op
de forten van Lillo en Liefkenshoek ‘sullen commen te brengen’ getekend door de pachter
vanwaar zij de granen hebben vervoerd.
Naar aanleiding van een remonstrantie van Pieter de Gomme is het volgende besloten. Dat
de commies de zeventien tonnen onbruikbaar kruit terug zenden zal naar Veere. Commiesstapelier Davidt Thijssen krijgt toestemming om commies De Gomme drieduizend pond
kruit te zenden, met bijbehorende lonten. Verder zes wielen voor de affuiten van de stukken
‘schietende vi a vij’ ponden ijzer, vier wielen voor de halve kartouwen, en vier wielen of
rollen voor de affuiten van de scheepskanonnen. De heren gaande over de verpachtingen
zullen in kaart brengen over hoeveel brandemmers de burgers van Lillo en Liefkenshoek
bezitten, aangezien commies De Gomme om vijftig emmers heeft verzocht. Verder schrijft
hij dat er voor Liefkenshoek tweehonderd kogels van tien pond nodig zijn.
185. Commies De Gomme zal door de GR worden aangeschreven dat hij zich dient te
houden aan de nieuwe order omtrent de distributie van kruit, lood en lonten van de Raad
van State.
Majoor Nicolaes Berckenbosch mag een hof aanleggen naast het turfmagazijn van
Liefkenshoek, waarvoor hij de aanwijzingen van Pieter de Gomme dient te volgen.
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3-12-1637.
189, 189v. De erfgenamen van meester Cornelis Bosschaert, ‘gewesene predicant’ van Lillo
en Liefkenshoek, krijgen £ 12:10 voor de extra-ordinaire diensten van de voorschreven
predikant.
190. De heren Tenijs en Cocq zullen met commies-stapelier Daniel Thijssen in Veere
overleggen over de pinpalissaden die voor Lillo en Oud Lillo nodig zijn, alsmede over het
aanleggen van een voorraad pinpalissaden.
190v. Naar aanleiding van een remonstrantie van licentiemeester Cornelis van Alphen, als
kapitein van de burgers, is het volgende beslist.
Dat de burgers en de officieren van het ‘licent’ met hun wapens dienen te verschijnen als de
commandeur dit van hen verlangt. Bij weigering zal er een boete volgen van vijf
schellingen. De remonstrant krijgt toestemming alle ‘vierendeel jaers wapenschouwingen’ te
doen. Diegene die zijn wapen niet gereed heeft zal elke keer twee stuivers en zes
schellingen dienen te betalen. De GR besluiten de Staten van Zeeland in te lichten over het
verzoek van de licentiemeester om passagiers niet meer te vragen naar hun paspoorten van
vijandelijke zijde, als zij beschikken over een paspoort van Staatse zijde. De kans is groot
dat de mensen anders via andere wegen hun doorgang zoeken. Verder zal met commies
Pieter de Gomme en commies Borsselaer overlegd worden over de licentie over het
Antwerpse bier dat naar Liefkenshoek gevoerd wordt, aangezien dit maar zeer weinig door
de soldaten wordt gedronken. Dat schipper Daniël in Lillo gevisiteerd zal worden en
belasting dient te betalen, omdat Antwerps bier ook vaak in Hollandse schepen en van
elders wordt geladen. Dat schippers die van Lillo varen maar een beperkte scheepsvoorraad
kleding en levensmiddelen mogen hebben. Verder vraagt de remonstrant of de GR willen
bevelen dat geen schipper mag lossen alvorens de tol is betaald. In Lillo wordt veel gelost
zonder toestemming, waarover de tollenaar van Dordrecht zich beklaagde.
8-12-1637.
193v. Commandeur Broucqsaut schrijft de GR dat de compagnie van kapitein Brijn in
garnizoen tot Lillo geen soldij krijgt uitbetaald. Een kopie zal aan de gedeputeerden in
Holland worden gezonden om zich over de zaak te buigen en te ordonneren tot de betaling
over te gaan.
10-12-1637.
194v. Naar aanleiding van een remonstrantie van Pieter de Gomme is het volgende
besloten. Commies Coorne zal acht tot negen lasten turf inkopen en deze naar Lillo en
Liefkenshoek zenden. Commies De Gomme zal uit het magazijn van Lillo tien halve vaten
buskruit naar Liefkenshoek sturen. Tenslotte stemmen de GR ermee in dat commies De
Gomme de voorzieningen aan de ‘opgeborsten sluijse’ in de contrescarp van Lillo, namelijk
het ‘wurghen’ van de sluis als het bouwen van kistdammen, uitbesteden zal voor honderd en
vijfentwintig guldens.
15-12-1637.
197v. Naar aanleiding van een bericht van commandeur Broucqsaut, gedateerd op 13
december, dat de nacht tevoren Dirck den Constabel met twee compagnieën bootgezellen in
Zandvliet is aangekomen wordt besloten om de commandeurs van Lillo, Liefkenshoek en de
andere forten te vragen op hun hoede te zijn.
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De commandeur maakt nogmaals melding van het achterblijven van de betaling van de
compagnie van kapitein Brijne, waarop de GR nogmaals besluiten de gedeputeerden te
vragen ordonnantie van betaling te geven.
17-12-1637.
199. Naar aanleiding van het advies van de commiezen op de vloot van Lillo krijgt Jacob de
Backer toestemming om gedurende een half jaar de granen uit de polder van Ketenisse te
vervoeren.
200. Naar aanleiding van het verzoek van Maria van der Meer, weduwe van Jacob
Claeijssen Regelbergen, wordt de gedelegeerde rechters van Lillo gevraagd zodra de zaak
aan hen wordt voorgelegd ‘goedt cort en onvertogen recht te doen’.
Voor het leveren van rijshout voor de fortificatiewerken van Lillo is Adriaen Pauwelsz.
ordonnantie verleent een som van £ 56:16:2.
22-12-1637.
201. Michiel Gillissen krijgt een som van £ 232 Vlaams voor reparaties aan de hutten en
andere logementen op Lillo.
201v. Cornelis Janssen krijgt een som van £ 69:13:6 voor reparaties aan de hutten en
logementen van Oud Lillo. Catarina Jans krijgt een som van tien Vlaamse ponden.
202. Adriaen van Wee, Hans Willefijn en Thomas Janssen, alle drie bakkers, krijgen
£ 157:7:8 voor het leveren van 9940 pond beschuit voor de wintervoorraad van Lillo.
31-12-1637.
207v. Commandeur Hoeijmaecker verzoekt om meer kruit voor Liefkenshoek, maar de GR
besluiten het bij de pas getroffen voorziening te laten.
Inv.nr. 497, Resoluties van de Gecommitteerde Raden, 1638-1639
19-1-1638.
10. Baen Janssen is ordonnantie verleend een som van £ 48:6:4 over het leveren van dertien
lasten turf aan Lillo.
9-2-1638.
17v. Op het verzoek van Adriaen Gijsbrechtsen wordt Anthonis Janssen Barauw
geordonneerd de beroepsbrief van de GR van 9-11-1637 aan commandeur Severijn
Hoeijmaecker te ‘insinueren’ en van het verweerschrift gelijk rapport te doen.
10-2-1638.
19. De commiezen in de vloot van Lillo worden aangeschreven dat zij naar Doel dienen te
laten passeren een paard dat door de heer Van Reijnegom ten behoeve van zijn
‘landtneeringe’ in Holland is gekocht.
16-2-1638.
23. Commies De Gomme meldt de raadsheren dat in Lillo dagelijks diverse disputen
ontstaan omtrent het betalen van de gemeene middelen. Na overleg is besloten de kwestie in
handen te stellen de heren gaande over de verpachting van deze middelen, die de zaak in
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onderzoek nemen en met de commies zullen spreken, en van hun bevindingen zullen zij
rapport doen aan de GR.
24. Govert de Corte wordt zal een som uitbetaald krijgen van negenenvijftig Vlaamse
ponden voor het werk aan de rijsbermen van Lillo en Liefkenshoek.
Naar aanleiding van het bericht van majoor Berckenbosch aangaande de defecten van de
reparaties door Jan Crijnen aan de logementen van Liefkenshoek wordt besloten commies
De Gomme het werk te laten opnemen.
18-2-1638.
24, 24v. De heren Tenijs en Van der Straeten hebben rapport gedaan van hun visitatie aan
de fortificatiewerken tot Lillo. Zij hebben daarvan een kaart voorgelegd. De heren wordt
ook gevraagd hun bevindingen toe te lichten voor de Staten van Zeeland.
23-2-1638.
27v. Nicolaes de Witte verzoekt dat er recht wordt gesproken in de zaak tussen hem
enerzijds en de licentiemeester van Lillo, Cornelis van Alphen, anderzijds. Een deurwaarder
dient zich over de zaak te buigen, en naar aanleiding van zijn relaas zullen de GR overgaan
tot het nemen van een besluit.
29. Een bericht van commandeur Broucqsaut aangaande de recherche van personen die
komen van of gaan naar vijandelijk gebied zal aan de Staten van Zeeland worden
voorgelegd. Overr de vorm, op welke voet en door wie de recherche dient te worden
voltrokken, namelijk de commandeurs op de forten, de kapiteins op de oorlogsschepen of
de commiezen, ‘daerop en is niet geconcludeert’.
25-2-1638.
30. Naar aanleiding van het verzoek van Adriaen Gijsbrechtsen zal commandeur
Broucqsaut scherp worden aangeschreven dat hij binnen acht dagen dient te antwoorden,
omdat anders de GR maatregelen tegen de commandeur zullen nemen.
26-2-1638.
32. De GR vragen de commiezen op de vloot voor Lillo of Hans Hendricx daadwerkelijk
vier paarden nodig heeft ten behoeve van de landbouw. Hij heeft de GR verzocht
toestemming te verlenen voor het vervoer van de vier dieren.
2-3-1638.
34. Alvorens de GR instemmen met het verzoek van de gouverneur van Zandvliet voor het
vervoer van kalk, steen en ‘noordsche waeren’ wordt eerst de commiezen in de vloot van
Lillo om advies gevraagd of dit niet ten nadele is van het land.
9-3-1638.
36v. Commies Coorne dient zes lasten rogge uit Philippine te ontbieden en deze ten
overstaan van de raadsheren met levensmiddelen uit Lillo te verkopen.
37. De commiezen van de vloot van Lillo dienen drie schepen met rijshout door te laten
voor de werkzaamheden aan de dijken door de ingelanden van Doel. Bij het lossen van het
hout dient een officier afkomstig van een oorlogsschip aanwezig te zijn.
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38. Commies Thobias Coorne dient de levensmiddelen voor de wintervoorraad van Lillo te
ontbieden, zodat deze ter profijt van het land verkocht kunnen worden.
10-3-1638.
38v. Pieter Elinck is in Lillo door commandeur Cromstrien gearresteerd en verzoekt om zijn
vrijlating. Commandeur Cromstrien is gevraagd binnen drie dagen de kwestie toe te lichten.
11-3-1638.
40. De compagnie van Jaecques de Broucqsaut zal van Lillo naar de polder van Namen
worden gestuurd en de troepen van kapitein Wassij zullen zich van daaruit naar Lillo
begeven. De compagnie van kapitein Cromstrien zal van Lillo naar Axel vertrekken en van
plaats wisselen met de compagnie van kapitein Cats.
12-3-1638.
41. Omdat de compagnieën van kapitein Broucqsaut en kapitein Cromstrien verlegd
worden, wordt kapitein Wassij aangewezen door de GR om voor een half jaar het
commando over Lillo te voeren.
De kapiteins wordt verstaan gegeven dat zij geen soldaten mogen aannemen van
compagnieën waarmee zij worden verwisseld, of van het garnizoen alwaar zij zullen
gelegerd worden binnen een jaar nadat de compagnie is vetrokken.
41v. De solliciteurs dienen telkens een monsterrol ter hand te stellen als zij het verzoek
indienen voor het betalen van de soldij.
14-3-1638.
Commandeur Wassij wordt verstaan gegeven dat hij in de commandeurswoning een of twee
kamers dient vrij te houden voor de opslag van de meubels van commandeur Broucqsaut.
15-3-1638.
42. Commandeur Broucqsaut heeft de GR geïnformeerd over de kwestie tussen hem en
Adriaen Gijsbrechtsen. De GR besluiten zich tevreden te stellen met de verantwoording van
de commandeur en af te wachten of Gijsbrechtsen met verdere klachten komt.
De commandeur krijgt toestemming om met de schuiten en sloepen van Lillo en de
kwartieren daar in de buurt het gat van de ‘Vogelsanck’ bij Stabroek met oud steen uit het
verdronken land in te dammen.
De gedeputeerden aangaande de verpachtingen tot Lillo dienen zich te informeren over het
voorstel van commandeur Hoeijmaecker aangaande het beletten dat zonder kennisgeving
geen paarden meer naar Doel worden gebracht.
42v. De heren Tienhoven, De Moor en de secretaris van het land zijn verzocht om de
remonstrantie van Pieter de Gomme aangaande de heffing in Lillo en Liefkenshoek op wijn,
bier, ‘gemael’, het slachten van beesten en andere zaken. De commies zal gehoord worden
en de bovengenoemde heren dienen hun bevindingen aan de GR te rapporteren.
16-3-1638.
Naar aanleiding van het rapport van de heren Tienhoven, De Moor en Vosbergen besluiten
de GR de licentiemeesters van Sluis en Bergen op Zoom te vragen hoeveel zowel de
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burgers, soldaten als tappers dienen te betalen voor de imposten op ‘wijnen, bieren, gemael,
slagers etc’.
43. Alle commiezen onder het gezag van de GR zal worden geschreven dat zij geen kruit,
lood en lonten meer mogen distribueren, maar dat zij zich hebben te houden aan de nieuwe
order van de Raad van State, die aan de commiezen zal worden voorgelegd.
Omdat de waterschepen die door de vloot van Lillo passeren veel groter zijn dan
voorgaande jaren wordt besloten dat in plaats van dertien stuivers en vier schellingen,
zestien stuivers en acht schellingen moeten worden afgedragen. De mosselschuiten dienen
als zij andere goederen vervoeren dan mosselen tien stuivers af te dragen. Betreft het enkel
mosselen dan blijft de oude afdracht van vijf schellingen van kracht.
43v. Over de bieren die van Antwerpen naar Liefkenshoek gebracht worden en aldaar
worden geconsumeerd dient belasting te worden betaald, evenals dat gebeurt met de bieren
die naar Lillo worden gebracht. De licentiemeester en de commiezen zullen hierover op de
hoogte worden gebracht.
Het overleg aangaande de remonstrantie of de soldaten, zoetelaars en werkbazen in de
schepen voor Lillo en Liefkenshoek de volle impost dienen te betalen is uitgesteld totdat de
andere punten omtrent de middelen van Liefkenshoek ter sprake komen.
17-3-1638.
44. Naar aanleiding van een bericht van kapitein Cromstrien krijgt commandeur
Hoeijmaecker, op het moment in Middelburg, de opdracht zich bij zijn garnizoen te voegen
en zorg te dragen voor de verzekering van de Kruisschans en de andere forten onder zijn
commando, aangezien de vijand naar het schijnt van plan is een aanslag te plegen op de
Kruisschans.
18-3-1638.
45. Meester Johannes Bosschaert is verkoren tot predikant van Lillo, tegen een zelfde
traktaat als zijn voorzaat. Voor het vervoer van zijn meubelen is hem vier Vlaamse ponden
toegezegd.
23-3-1638.
45v. Naar aanleiding van een brief van de licentiemeesters van Bergen op Zoom en Sluis,
hebben de GR na overleg besloten dat de verpachting op de impost van bier en wijn in Lillo
en Liefkenshoek op de oude voet zal geschieden. Uitgezonderd dat de impost op wijn ten
koste van de tapper zal worden verhoogd.
Omdat de fortificatieweken aan Lillo zullen worden uitbesteed, verwachten de heren dat de
consumptie van bier en wijn meer dan gewoonlijk zal zij, en dat dit ten goede zal komen
aan het land. Op vijftien april zal het werk worden uitbesteed.
46. Adriaen Janssen van Assendelft vraagt de GR toestemming te verlenen voor het vervoer
van zes hele en vier halve okshoofden wijn door de vloot van Lillo ten behoeve van de
geïnundeerde dorpen. De GR verzoeken de heren Tienhoven en De Moor zich over de zaak
te buigen en hieromtrent een beslissing te nemen. Voor andere zaken waar toestemming
gevraagd wordt, dienen zij eerst een rapport voor te leggen.
46v. Naar aanleiding van het advies van de vlootcommiezen van Lillo krijgt Hans Hendricx
toestemming om drie paarden ten behoeve van zijn landbouwwerkzaamheden naar Doel te
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vervoeren, op de voorwaarde dat hij verzekert dat de paarden niet naar de vijand worden
gebracht.
Commandeur Broucqsaut verzoekt de heren de achterstallige compensatie voor zijn
betalingen aan Marinis Cornelissen van 13 maart 1636 tot 13 maart 1638 te voldoen.
Alvorens de GR hierover een besluit nemen zullen zij nazien ‘hoe het met de saecke
gelegen is’.
47. Het verzoek van Hans Vaen om naast twee andere schippers uit Doel naar Lillo,
Liefkenshoek en Bergen op Zoom te mogen varen is afgeslagen.
De gouverneur van Zandvliet krijgt toestemming drie vaten Franse wijn in te voeren, die in
de vloot van Lillo zullen worden gecontroleerd, en tegen het betalen van de accijns.
47v. De GR vragen de commiezen in de vloot van Lillo of de werkpaarden van Lucas
Pieterssen gestorven zijn en of hij drie anderen nodig heeft, alvorens zij hem wel of geen
toestemming zullen verlenen om drie paarden naar Doel te brengen.
Isabel van Zalingen, weduwe van de majoor van Lillo Michiel Meijers, verzoekt of zij de
drie maanden soldij ‘in de welcke haeren man overleden is’ mag ontvangen. Hierop hebben
de GR besloten dat ‘hierinne sal werden gevolcht het oude gebruick’.
48. Davidt Carels, pachter van enige middelen tot Lillo, verzoekt namens de bevloeide
dorpen of zij hun middelen mogen halen in Lillo. Het verzoek is in handen gesteld van de
commiezen op de vloot van Lillo, die de GR een schriftelijk advies zullen overdragen.
25-3-1638.
49. De GR zullen de commiezen en de licentiemeester op de vloot van Lillo schrijven over
de resolutie die op 16 maart is genomen omtrent de belasting van de roeischuiten en de
waterschepen, en het bier op Liefkenshoek.
31-3-1638.
51v. Na het horen van de heren Tienhoven en De Moor is besloten het verhogen van de
borstweringen en het repareren van de houten flanken van het fort Oud-Lillo uit te stellen
totdat de nieuwe uitbestede werken aan het fort Lillo opgemaakt en voltrokken zijn. Daarbij
zal ook opgelet worden of het niet ten nadele van het land is als het fort van Oud-Lillo
wordt geslecht.
52, 52v. Commandeur Wassij en commies Pieter de Gomme zijn gelast de schaapstal op het
schor achter Lillo af te breken. De commies dient het houtwerk van de pesthuizen in het
zoute water te leggen, ‘opdat alle infectie die noch gevreest soude mogen werden daer
uutgetrocken sijnde’ zodat de planken weer gebruikt kunnen worden.
De commandeur en de commies dienen de soldaten en andere personen met hoven buiten
het fort Lillo de opdracht te geven de borstweringen rondom de hoven te slechten en de
grachten daarmee op te vullen.
Cornelis Hildernisse en Abraham Biesman zullen het bestek opmaken van het toe palen van
twee kreken achter Lillo.
Vanuit Lillo en Liefkenshoek zullen twaalf man naar Oud-Lillo en naar Blauwgaren worden
gestuurd, vanwege de aanstaande donkere ‘maene’.
52v. Naar aanleiding van een remonstrantie van commies Pieter de Gomme hebben de GR
de volgende besluiten genomen.
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Commies de Gomme krijgt toestemming om de noodzakelijke reparaties aan de wallen en
het maken van enkele borstweringen op Liefkenshoek, waarvan de kosten op vijftig
Vlaamse ponden zijn geraamd, uit te besteden.
53. De commies heeft de heren ingelicht over de slechte toestand van de oude put, die
vervuild en vervallen is. Het water heeft altijd gestonken en de commies vermoedt dat de
put op ‘een quaden grondt’ is geslagen. Mocht de put worden geruimd dan is de kans groot,
volgens enige chirurgijns en andere personen, dat er een ‘contagieuse zieckte’ uit ontstaat.
De kosten zullen bovendien bijna net zoveel bedragen als het slaan van een nieuwe put, op
een ‘bequame plaetse’. De GR bepalen dat de gedeputeerden, gaande over de besteding van
de werken, de kwestie zullen bekijken en hun bevindingen voor de raadsheren zullen
toelichten.
Dezelfde heren zullen bekijken of er in plaats van een stenen corps de garde bij de brug van
Liefkenshoek, de twee stenen redoutes of ‘clapmutsen’ op de dijk naar Liefkenshoek van
een houten corps de garde kunnen worden voorzien, groot genoeg voor acht man.
53v. De inwoners van Liefkenshoek dienen de opdracht te krijgen om de straat voor hun
deur naar de kerk met klinkers te bestraten.
Van de logementen en de hutten op Lillo, Liefkenshoek, Oud-Lillo en Blauwgaren zal
commies De Gomme een lijst opstellen, en aan iedere kapitein een lijst overhandigen hoe
deze zijn voorzien met legersteden. Daarbij zal ook gevoegd worden de straf die soldaten
zullen krijgen mochten zij schade toebrengen.
54. De schuur van commandeur Broucqsaut mag verkocht worden aan Cornelis Cornelissen
voor driehonderd guldens. Het bouwen van een keuken en een vertrek voor de bedienden
aan ‘s ‘Landts’ logement wordt nog in bedenking gehouden.
54v. Over de betaling van de compagnie van kapitein Binck is geschreven aan de heer Van
Vosbergen, gedeputeerde bij de Staten-Generaal en de heer Schotte van de Raad van State.
De commies oppert om anders de compagnie uit het fort te zenden ‘anders staet te
beduchten dat ondienst voor het Landt sal uutrijsen’.
De inwoners van Lillo dienen een aantal brandemmers, volgens de lijst van de GR aan de
commies gezonden in bezit te hebben.
1-4-1638.
56. Pieter Bentinck krijgt voor het leveren van rijshout voor Lillo een bedrag van £83:12:2.
3-4-1638.
58. De twaalf man uit Liefkenshoek die op Oud-Lillo of Blauwgaren zijn gelegerd, dient
commandeur Hoijmaecker naar de Kruisschans te sturen.
4-4-1638.
58v. Prins Frederik Hendrik bericht de GR dat de vijand mogelijk voor heeft een aanslag te
plegen op de Kruisschans. Er dient een oorlogsschip naar het fort te worden gezonden, waar
de compagnie van kapitein Onnick in gelegerd zal worden. Deze dient zich vanuit
Vlissingen naar Lillo te begeven om daar de orders te ontvangen van de commandeur
Hoijmaecker en Wassij. De compagnie moet verdeeld worden over de Kruisschans en de
andere forten om en nabij de Schelde, tot het meeste nut voor het land.
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10-4-1638.
60v. De luitenant van kapitein Onnick dient zich met de musketiers van de compagnie van
Vlissingen naar Lillo te begeven om daar de bevelen van commandeur Hoijmaecker en
commandeur Wassij te ontvangen.
11-4-1638.
61v. Naar aanleiding van het rapport van ingenieur Mantenau, waaruit blijkt dat de
fortificatiewerken van Lillo, namelijk aan een stenen poort, houten brug en een sluis,
achthonderd Vlaamse ponden hoger zullen uitvallen, hebben de GR besloten dat de
besteding zal worden gedaan. De brug zal worden gelegd in het midden van de omheining
tussen het bolwerk Zeeland en de Bergse punt.
16-4-1638.
63. Majoor Berckenbosch dient zich te buigen over het verzoek van Elizabeth Cornelissen,
‘huijsvrouwe’ van Abraham Snouck te Liefkenshoek.
19-4-1638.
64. De heren Tenijs en Van der Straten hebben het volgende werk besteedt op Lillo, en
daarvan het bestek op gemaakt.
Het verhogen van de contrescarpen en het maken van een gracht daaromheen, met een
lengte van 191 roeden, en de palissaden ‘drie voor een gerekent’ tot £ 4:6:7 per roede,
bedragen in totaal £ 832, waarvan Jan Barentssen de aannemer is.
Het verdiepen van de gracht met de lengte van 264 roeden voor £ 11:13:4 per roede,
bedraagt in totaal £ 3080, waarvan Arent Jasperssen de aannemer is.
Claes van Thiel is de aannemer voor het bouwen van de stenen poort voor £ 1060.
64v. Gijsbrecht van Sweden zal de houten brug bouwen voor £ 665.
De sluis wordt gebouwd voor £ 1054 door Gillis Franssen.
In totaal bedragen de bestede werken de som van 5771 Vlaamse ponden, en kosten daarmee
71 ponden meer dan de laatste gedane raming.
Naar aanleiding van het rapport van de bovengenoemde heren hebben commandeur
Hoeijmaecker en commies de Gomme toestemming gekregen voor het boren en het
onderzoeken van bekwame grond om daar een nieuwe put te slaan.
Het bouwen van een corps de garde op de brug van Liefkenshoek wordt nog in bedenking
gehouden, eveneens het maken van twee houten corps de gardes.
65. De ingelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse dienen de twee vergane sluizen van
Liefkenshoek te vernieuwen. Bovendien dienen zij op hun kosten op ieder van de twee
sluizen een stenen redoute te bouwen, die als voorpost kunnen dienen. In geval van nood
kunnen deze met een kanon worden kapot geschoten, wat met een aarde redoute niet
mogelijk is.
Commies De Gomme mag de vijftig Vlaamse ponden, die hij over heeft gehouden aan de
verkoop van de schuur van commandeur Broucqsaut, gebruiken voor het bouwen van het
vertrek en de keuken aan het logement dat door hem wordt bewoond. Overstijgen de kosten
het bedrag dan komen die voor de rekening van de commies.
Het maken van vuurbakens op Lillo, Liefkenshoek en de Kruisschans, op verzoek van
commandeur Wassij, wordt nog in bedenking gehouden.
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65v. De heren melden ook of het niet wijs is, om net als bij fort St. Anna, een verbod in te
stellen voor het bezaaien van het land rondom de forten binnen tweehonderd roeden. De GR
zullen de voorgaande resolutie omtrent de bezaaiing nazien.
66. De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek zal worden geschreven dat zij de soldaten
geen toestemming verlenen om in Doel te gaan werken voordat de bestede werken aan
forten voltrokken zijn.
Ingenieur Manteau zal zich naar Lillo begeven om de aannemers aanwijzingen en
opdrachten te geven omtrent de aanpak van de werken.
Commandeur Hoeijmaecker krijgt de opdracht om de schipper, logerende in het corps de
garde op het Oranjebolwerk van Liefkenshoek, te laten vertrekken, en deze plek in te
ruimen voor kanonnier Amant Hellebuijck, ‘sonder nochtans dat hij daerinne sal moghen
tappen’.
66v. De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek en de licentiemeester en de commiezen op
de vloot van Lillo dienen de schuiten waarmee Jacobmina van Antwerpen en andere
vrouwen met groente en eetwaren de vloot passeren nauwlettend in de gaten te houden en te
visiteren, opdat zij geen fraude kunnen plegen ten nadele van het land.
De GR houden nog in bedenking of de zoon van commies De Gomme [= Bernard de
Gomme], voorgedragen door de gedeputeerde heren, de functie van opzichter van de
bestede werken bij afwezigheid van Ingenieur Manteau mag bekleden.
De prins van Oranje schrijft dat als de vijand afziet van het plegen van een aanslag op de
Kruisschans dat de compagnie van kapitein Oninck naar Bergen dient te worden gezonden.
20-4-1638.
68v. Commandeur Hoeijmaecker krijgt de opdracht, zodra de oogst is binnengehaald, het
bevel uit te vaardigen dat er geen gewassen meer mogen worden gezaaid binnen vijftig
roeden van de contrescarpen van Liefkenshoek. Verder zal er op de kosten van de
landeigenaren van de grond een gracht worden gegraven rondom de vijftig roeden
braakliggende grond.
23-4-1638.
71. Naar aanleiding van het bericht van commandeur Wassij en commies De Gomme over
de aannemers van de gracht hebben de GR teruggeschreven dat zij de bevindingen van
ingenieur Manteau zullen afwachten.
25-4-1638.
71v. Frederik Hendrik schrijft dat de compagnie van kapitein Oninck gebruikt dient te
worden voor de verzekering van Lillo en Liefkenshoek, dat de wacht zorgvuldig wordt
gelopen en dat de kapiteins in dienst van de provincie hun compagnieën completeren.
Kapitein Oninck krijgt van de GR het bericht dat hij zich naar Lillo vervoegt en dat hij de
vaartuigen die hij eventueel nog in dienst heeft afdankt. De GR zullen de commandeurs van
Lillo en Liefkenshoek en de kapiteins op de hoogte brengen van de wensen van de prins.
26-4-1638.
72. Naar aanleiding van een bericht van commies Pieter de Gomme hebben de GR de
volgende beslissingen genomen. Een beslissing over de aannemers van het verdiepen van de
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grachten en het verhogen van de wallen, die hun werk niet behoorlijk verrichten, wordt nog
in bedenking gehouden.
De commies zal het bedrag dat hij heeft afgesproken voor het maken van de nieuwe gracht
door de GR vergoed krijgen.
72v. De commies krijgt toestemming om in de hutten van Lillo zoveel bedsteden te bouwen
als daar behoefte aan is om de compagnie van kapitein Oninck van slaapplaatsen te
voorzien.
Commandeur Wassij en majoor Baillaert dienen ervoor te zorgen dat de soldaten inschikken
voor de nieuwkomers.
De gedelegeerde rechters dienen er op toe te zien dat de officieren van de compagnieën van
de kapiteins Oninck en Brinck bij de burgers van Lillo worden ingekwartierd, zonder dat
een van de burgers daarvan wordt uitgezonderd.
4-5-1638.
74v. Naar aanleiding van het advies van de commiezen op de vloot van Lillo is het verzoek
van de gouverneur van Zandvliet om steen, kalk en Noorse waren (= hout) uit te mogen
voren afgeslagen.
75. Johannes Bosschaert, predikant van Lillo, krijgt toegelegd zijn extra-ordinaire
vermeerdering over het lopende jaar 1638, conform ‘d’ordre in Zeelandt gebruijckelijck’.
10-5-1638.
76v. Naar aanleiding van de brieven van commandeur Wassij, commies Pieter de Gomme
en de gedelegeerde rechters, besluiten de GR om het verdiepen van de gracht van Lillo
opnieuw te besteden.
Ingenieur Manteau wordt van Tholen naar Lillo gestuurd om aldaar de aannemers van het
verhogen van de contrescarpen aanwijzingen te geven omtrent de hoogte en de dikte van de
contrescarpen. Verder zal hij op verzoek van Pieter de Gomme een ‘estimatie’ maken
hoeveel er door de aannemers van de verhoging is verdiend, ‘omme af te steecken de put
waerinne de nieuwe sluijse sal werden ghemaect’.
77. De GR schrijven de majoor en de commandeur nogmaals over de inkwartiering van de
officieren. Daarnaast wordt vermeld dat majoor Baillaert alle vonnissen van de
gedelegeerde rechters ten uitvoer dient te brengen.
Commies Thobias Coorne wordt gevraagd om commies De Gomme vijfentwintig ‘lange
gangen van balckdelen’ toe te zenden die gebruikt worden bij de aanleg van de buitengracht
van Lillo.
Ingenieur Manteau zal uitzoeken hoever de gracht van de contrescarp tegen de Engelse punt
verlengd dient te worden. Hij wordt samen met commies De Gomme geautoriseerd het
verlegen en het op gelijktrekken van de teen van de dam met die van de contrescarp te
besteden aan de personen die het graven van de gracht van de contrescarp hebben
aangenomen.
77v. De ingenieur zal als opzichter fungeren totdat hij zich bij het leger dient te vervoegen.
Dan zullen de GR een nieuwe order uitvaardigen.
Meester Johannis Bosschaert heeft de GR gevraagd of hij jaarlijks hetzelfde augmentum
van vijftig Vlaamse ponden als zijn vader kan krijgen. Die hebben daarop geantwoord dat
de predikant hetzelfde augmentum zal verdienen als de andere ongetrouwde ‘dienaeren des
woorts’ in de provincie Zeeland.
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Er wordt nog eens duidelijk gesteld dat niet de commies of de commandeur, maar de
gedelegeerde rechters van Lillo er op toe dienen te zien dat de officieren ingekwartierd
worden bij de burgers.
13-5-1638.
78v. Kapitein Wassij dient de GR te informeren over de redenen van de detentie van
Joachim Meinick uit Lillo.
79. Michiel Gillissen heeft gevraagd of hij de functie van eerste kanonnier op Lillo mag
bekleden, waarop de GR geantwoord hebben zijn verzoek in beraad te nemen als er een
plaats bij de kanonniers vrijkomt.
15-5-1638
80v. De aannemers van de contrescarpen en de gracht van de contrescarpen van Lillo is
ordonnantie verleend van £ 300:8:10 als een derde deel van hun bedongen loon.
Commies De Gomme dient de aannemers van de houten brug en de stenen poort verstaan te
geven dat zij hun materialen brengen en het werk op Lillo aanvangen.
81. De GR schrijven dat commandeur Hoeijmaecker naar eigen inzicht het schip van viceadmiraal Jan Evertssen kan gebruiken voor de verdediging van de Kruisschans, maar ook
voor Liefkenshoek, met de inachtneming dat de vijand daar eveneens van plan is een
aanslag op te plegen.
19-5-1638.
82v. De commiezen van de forten krijgen de opdracht het ijzer van de oude affuiten naar het
magazijn in Veere te sturen.
20-5-1638.
83. Commandeur Wassij dient Joachim Meijninck van Rostock, gedetineerd tot Lillo, naar
Middelburg te zenden, samen met de twee personen in zijn gezelschap, alwaar hij gehoord
zal worden, en de GR de bijbehorende stukken zullen examineren, om aan de hand van hun
bevindingen zich over de kwestie uit te spreken.
22-5-1638.
84, 84v. Pieter Gillissen zal bij de afwezigheid van ingenieur Manteau de functie van
opzichter van de werken op Lillo op zich nemen.
28-5-1638.
88v. Gijsbrecht van Sweden, met de heren Tienhoven en Van der Straeten naar Middelburg
afgereisd om aldaar te spreken over het door hem aangenomen verdiepen van de gracht van
Lillo, is voor zijn ‘vacatie ende verlet’ vijftien guldens toegezegd.
De heren Tienhoven en Van der Straeten hebben verklaard dat de besteding van het
verdiepen van de gracht van Lillo ‘soo hoog wierdt verlaeten’ dat zij het niet durfden te
besteden. Besloten wordt om de zaak nog enige dagen op te houden.
Zij verklaren dat de contrescarp tot Lillo is gerepareerd.
Het materiaal voor de stenen poort en de houten brug is geleverd, maar er dient eerst een
kistdam te worden gemaakt. Pieter de Gomme krijgt toestemming om het maken van de
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kistdam te besteden, nadat door commies Pieter Gillissen en Cornelis Hildernisse een
kostenraming is gemaakt.
De heren Tienhoven en Van der Straeten hebben het bestek van twee dammen over de geul
ten westen en ten noorden om de nieuwe gracht van de contrescarp besteed voor £ 13:3:4.
2-6-1638.
90v. De GR stemmen na het advies van de commiezen op de vloot van Lillo toe dat Lucas
Pieterssen, inwoner van Doel, drie werkpaarden vanuit de Verenigde Provinciën invoert.
Hij dient wel een borg te betalen om te voorkomen dat de paarden naar vijandelijk gebied
worden gevoerd.
De GR stemmen niet toe dat Adriaen Janssen van Assendelft in naam van de gouverneur
van Zandvliet uit mag voeren honderdduizend ijsselstenen, een schip Noorse waren,
duizend pannen en zes hoeden kalk ten behoeve van zijn ‘timmerage’.
Voordat in naam van de inwoners van de geïnundeerde dorpen acht okshoofden Franse wijn
en ‘vier pijpen moeren’ door de vloot van Lillo mogen worden gevoerd zal eerst de heer
Van Tienhoven worden gehoord.
Alvorens zeven okshoofden Franse wijn voor de gouverneur van Zandvliet mogen passeren,
daar die van april waren opgevuld met zout water, zal de commiezen op de vloot van Lillo
om advies worden gevraagd.
91. De heer Tenijs en Van der Straeten verklaren dat de aannemers van de gracht van de
contrescarp de eiken palissaden van £ 13 per roede nog niet hebben geleverd. Commies De
Gomme en ingenieur Manteau hebben aangeboden de op de vijand veroverde palissaden te
gebruiken, die £ 2:5 per roede kosten, ‘blijvende den arbeijdt ende nagels’ voor de rekening
van het land. Cornelis Hildernisse zal de palissaden inspecteren en adviseren of deze
bruikbaar zijn.
Op een remonstrantie van Pieter de Gomme is het volgende besloten. Namelijk dat de
commies toestemming krijgt om de aannemers van het bestede werk op Lillo ‘de
aenwijsingen te doen die inde bestecken sijn gementionneert’. Voor de reparatie aan de
bressen in de nieuwe gracht van de contrescarpen zal een ‘drummelaer’ met rijshout tot op
een derde geladen naar Lillo worden gezonden. Aangaande het werk zal er op worden gelet
of de aannemer niet in gebreke is gebleven.
Pieter de Gomme en Pieter Gillissen krijgen toestemming voor het besteden van het graven
van de put ‘daer de steene poorte tot Lillo sal gestelt worden’ ter breedte van 24 voeten in
de bodem in plaats van 10 voeten, per abuis in het bestek gesteld.
Of de verhoogde contrescarp met zoden bedekt zal worden, wordt nog in bedenking
gehouden.
De commies is toestemming verleend om bij elke batterij een houten ammunitiekist te
maken.
Hij mag ook het maken van een waterput op Liefkenshoek uitbesteden.
De commies vraagt de GR duidelijkheid over de bevelen omtrent de kanonniers Lieven
Pieterssen van fort Frederik Hendrik en Pieter Lievenssen op Lillo, die beiden op de
Kruisschans gelegerd zouden worden. De GR hebben besloten dat alleen Pieter Lievenssen
zich naar de Kruisschans dient te begeven.
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15-6-1638.
96v. Equipagemeester Maerten Thijssen dient twee steigerboten naar Lillo af te zenden,
waarvan een boot ieder dag zal brengen ‘hetgene sal comen te passeren tusschen ons leger
ende den vijandt’.
De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek en in het bijzonder commies Pieter de Gomme
worden aangeschreven dat zij de GR zullen informeren over wat er allemaal gebeurt.
97v. Cornelis van Alphen dient de heren specifiek te informeren over hoeveel hij ontvangt
van de schepen en wat hij daarover betaald zou moeten krijgen door de GR.
Het verzoek van Cornelis van Alphen om voor ‘eenige goede patriotten’ zeven of acht
lasten turf naar Antwerpen te mogen zenden is afgeslagen.
22-6-1638.
101. Jan Barentssen, aannemer van de nieuwe gracht voor de contrescarpen van Lillo,
alsmede van twee duikeldammen, heeft ordonnantie van betaling verzocht. Het verzoek is in
handen van commies Pieter de Gomme gesteld om daarover de GR van advies te voorzien.
24-6-1638.
102. Kapitein Severijn Hoeijmaecker krijgt van de GR het bericht dat hij de compagnie van
kapitein Bartholomeus Hoeijmaecker gebruiken kan naar eigen inzicht voor de defensie van
de forten op en omtrent de Schelde.
25-6-1638.
103. Gillis Franssen, aannemer van de sluis in de contrescarp van Lillo, is ordonnantie
verleend van het eerste deel van zijn loon, van in totaal drie delen.
28-6-1638.
105, 105v. Naar aanleiding van een missive van Pieter de Gomme krijgt hij £ 528:2:4 om de
aannemers van de gracht van de contrescarp van Lillo te betalen.
3-7-1638.
107v. De GR hebben besloten nog dit jaar te besteden het verdiepen van de grachten en het
verhogen van de wallen van Lillo, waarvoor de biljetten zullen worden gedrukt en
uitgedeeld.
De heer De Knuijt zal zich naar Bergen op Zoom begeven om aldaar te informeren bij de
werkbazen en de aannemers tegen welke prijs zij dit werk zouden willen aannemen, en
tegen welke tijd zij het werk precies kunnen opleveren. De heren Tenijs en Van der Straeten
zullen een raming maken en onderzoeken of het werk nog uit ‘resterende penningen’ van
vendumeester Jan de Dorper kan worden gefinancierd.
Heer De Knuijt zal met prins Frederik Hendrik overleggen of het mogelijk is fort Oud-Lillo
te slopen en op die plaats een stenen redoute als voorpost te bouwen.
Over de beschuldiging van de aannemers van de gracht dat commies Pieter de Gomme een
bedrag heeft ingehouden op het loon, is geen deliberatie gevallen.
4-7-1638.
108v. Naar aanleiding van een bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo wordt
commandeur Wassij geschreven dat hij ervoor zorgt dat de majoor erop toe ziet dat
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niemand die niet in dienst is de logementen van het land gebruiken zal, en dat de officieren
en soldaten niet over meer ruimte beschikken dan dat gebruikelijk is.
Prins Frederik Hendrik wordt verzocht een andere compagnie naar Lillo te sturen om de
compagnie van kapitein Brinck te vervangen.
Kapitein Bartholomeus Hoeijmaecker zal terugkeren naar Zuid-Beveland.
109. Uit het rapport van de heren Tenijs en Van der Straeten is begrepen dat de besteding
van het werk uit de middelen van de vendumeester kan worden gefinancierd, waarop de GR
besluiten het werk aan de grachten en de wallen van Lillo dinsdag ‘commende binnen acht
dagen’ uit te besteden. Daarvoor zijn de heren Tenijs en Van der Straeten gedeputeerd,
alsmede voor het opnemen van de grachten en de contrescarpen aldaar. Bij provisie zal de
aannemer van het werk een ordonnantie worden verleend van twintig Vlaamse ponden.
5-7-1638.
109v. De gehele compagnie van kapitein Oninck zal binnen Liefkenshoek worden gelegerd,
en de halve compagnie van kapitein Cats vandaar naar Lillo worden geplaatst.
Op een missive van commandeur Hoeijmaecker is besloten dat over de verzochte
pinpalissaden, schoppen en spaden door de secretaris van het land met Pieter de Gomme zal
worden gesproken.
Wat betreft het visiteren van de schepen in de vloot van Lillo blijft alles volgens de oude
orders.
110. De heren Tenijs en Van der Straeten wordt gevraagd de sluis ‘ten wedersijde liggende’
aan de contrescarpen van Liefkenshoek te inspecteren en erop te letten waar deze het beste
gelegd en beschermd kan worden.
Omdat de compagnie van kapitein Oninck op bevel van de prins in Lillo is, hebben de GR
besloten met het sturen van de orders te wachten, evenals met het zenden van de orders aan
kapitein Bartholomeus Hoeijmaecker.
De heren Tenijs en Van der Straeten mogen een prijs naar eigen inzicht afspreken wat
betreft het verdiepen van de grachten en het verhogen van de wallen van Lillo.
6-7-1638.
110v. Adriaen Swart, leverancier van Rijshout, zal over zijn ligdagen tegemoet worden
gekomen. De aannemer van het eerder genoemde werk zal het rijshout tegen de prijs moeten
aannemen ‘als hetselve van het Landt is gecocht’.
Op de vraag van de aannemer van de brug van Lillo, of hij de brug dient te maken op sloven
of volgens het bestek, hebben de GR geantwoord dat hij zich te houden aan het bestek.
De heer De Knuijt zal de prins verzoeken ermee in te stemmen dat de compagnie van
kapitein Oninck in zijn geheel binnen Liefkenshoek wordt gelegerd, en dat de gevangenen
van de vijand die in Lillo verblijven worden verplaatst.
111. De GR hebben een missive ontvangen van de heer De Knuijt uit Bergen op Zoom, die
verklaart dat de aannemers aldaar alleen het werk aan de gracht en de wallen willen
aannemen als zij verzekerd worden dat de vijf of zes compagnieën gedurende het werk in
het garnizoen aldaar verblijven. De GR besluiten dat heer Van der Straeten naar Philippine
zal reizen en met de heren De Knuijt en Tenijs met prins Frederik Hendrik de kwesties
aangaande het werk en de verplaatsing van de compagnie van kapitein Oninck en de
gevangenen van Lillo zal bespreken.
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10-7-1638.
111v. Kapitein Cats wordt aangeschreven dat hij ervoor dient te zorgen dat de veertig
gevangenen van de vijand naar Middelburg worden gestuurd.
112. Ingenieur Vleughel dient zich naar Lillo te begeven om de heren gaande over de
bestedingen van het werk aldaar te assisteren.
De commandeur van Lillo dient erop toe te zien dat al het volk van de compagnie van
kapitein Oninck, over verschillende posities verdeeld, samen wordt gelegerd in Lillo en dat
de kapitein en zijn officieren ‘naer behoren sijn gelogeert’.
Het zenden van kapitein Bartholomeus Hoeijmaecker naar Zuid-Beveland is nog uitgesteld.
16-7-1638.
115. ‘Den officier crimeneel’ Albertus Brosius dient naar Liefkenshoek af te reizen en
aldaar ten uitvoer te brengen wat hem door de commandeur en de krijgsraad wordt gelast.
117v. Het verzoek van Elizabeth Cornelissen, huisvrouw van Abraham Snouck uit
Liefkenshoek, om haar arrest te verlenen op de goederen van de soldaten om de
achterstallige betaling van de door haar verkochte etenswaren te verhalen is afgeslagen.
17-7-1638.
118. Het verdiepen van de grachten en het verhogen van de wallen van Lillo is uitbesteed
aan Michiel Pietersz. Schilders, met zijn metgezellen voor 118 guldens per roede. Het werk
dient half oktober voltrokken te zijn.
De heren Tenijs en Van der Straeten melden dat het verleggen van de sluis bij Liefkenshoek
dit seizoen niet bekwaam meer kan geschieden, vandaar dat het werk uitgesteld dient te
worden tot het volgende jaar. Binnen deze tijd zal met de ingelanden van Doel overlegd
worden over het leggen en het bekostigen van de sluis en de stenen redoutes om deze te
bewaken.
De carrés aan weerszijden van Liefkenshoek zullen met stormpalissaden ‘ofte anders’
enigszins worden verzekerd.
Het bouwen van een corps de garde op de brug van Liefkenshoek wordt nog uitgesteld.
De heren hebben het werk aan de gracht van de contrescarpen tot Lillo, door Jan Beerentsz.
en Andries Passchiersen aangenomen, gevisiteerd, maar hebben het vanwege enige defecten
nog niet geheel kunnen opnemen.
118v. Omdat het bouwen van een duikeldam van de Engelse punt naar Oud Lillo ervoor
zorgt dat alle kreken tussen Lillo en het vasteland vol water komen te staan, en daardoor een
hindernis zal ontstaan voor de vijand, wordt besloten commies De Gomme toestemming te
verlenen de aanleg aan te besteden.
Het verzoek van Isaacq van Winckel en Hendrik Willemsz., die het delven van de put voor
de stenen poort van Thomas de Bock hebben overgenomen, om een hoger loon is door de
GR afgeslagen.
Thomas de Bock wordt aangeschreven dat hij het aangenomen werk volgens het bestek
dient af te leveren.
Commies De Gomme krijgt toestemming voor het bouwen van twee houten corps de gardes
op de contrescarpen van Lillo, met twee ‘zentenel huijsen’.
Daarnaast krijgt De Gomme toestemming om de gracht van de contrescarp aan beide zijden
te bekrammen.
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119. Als opzichters van het metselwerk aan de poort van Lillo zijn Cornelis Dingemans,
majoor op de Kruisschans, en de metselaar van Lillo aangewezen, waarvoor beiden
vijfentwintig guldens uitbetaald krijgen.
Ingenieur Vleugels wordt aangewezen als opzichter van de bestede aardewerken aan het fort
Lillo.
Zodra de extra compagnieën, liggende rondom Lillo, op last van de prins dienen te
vertrekken, zullen de commandeurs en de kapiteins erop toe moeten zien dat geen enkele
soldaat in Doel gaat werken voordat het werk aan het fort voltrokken is.
Commies De Gomme dient het materiaal van de oude brug naar Biervliet te zenden, alwaar
het opgeslagen wordt voor later gebruik.
Abraham Biesman en Cornelis Hildernis zijn aangewezen voor de inspectie van het
fundament van de poort van Lillo.
19-7-1638.
119v. Commies De Gomme zal gevraagd worden de GR op de hoogte te stellen of Claeis
Willemsen van Thiel ervoor gezorgd heeft dat de materialen volgens het bestek op het werk
zijn gebracht.
De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek dienen er zorg voor te dragen dat het volk van
kapitein Ovinck op de Kruisschans en Oud Lillo naar Lillo verplaatst wordt en dat de twee
forten met soldaten uit andere compagnieën bemand worden.
20-7-1638.
122, 122v. Het verzoek van Michiel Pieterssen Schilders en de zijnen, aannemers van het
uitdiepen van de gracht en het verhogen van de contrescarpen op Lillo, om duizend
Vlaamse ponden uitgekeerd te krijgen op rekening van zijn bedongen loon is afgeslagen. De
heren De Knuijt en Van der Straeten zullen van het voorschreven werk inspectie nemen en
mocht het werk aan het bestek voldoen dan zullen zij commies Pieter de Gomme
toestemming verlenen om vijfhonderd ponden of een bedrag daaromtrent uit te betalen.
28-7-1638.
123, 123v. Omdat Nicolaes van Thielt in gebreke blijft met het volbrengen van zijn werk
aan de stenen poort van Lillo, zullen de GR hem schreven en daarbij gebieden zich
onmiddellijk naar Lillo te vervoegen om het werk af te ronden. Zo niet dan zullen andere
arbeiders worden gevraagd zijn materialen te gebruiken voor het werk.
31-7-1638.
124. Op dringend verzoek van de Staten van Zeeland zullen de heren Tenijs en Van der
Straeten zich zo snel mogelijk naar Lillo begeven om aldaar ervoor te zorgen dat de
fortificatiewerken voltrokken worden. Zij krijgen daarvoor duizend Vlaamse ponden mee
om eventueel de aannemers van het werk aan de grachten en de wallen te verstrekken,
indien het werk ver genoeg is afgerond, ‘dat het selve sonder interest ende perijcke van het
Landt can geschieden’.
124v. Ingenieur Vleugels dient zich rond dinsdag naar Lillo te begeven om de heren Tenijs
en Van der Straeten te assisteren.
Scherprechter Albertus Brosius krijgt een bedrag van £ 15:10 voor het voltrekken van
justitiële vonnissen in Liefkenshoek en Terneuzen.
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3-8-1638.
126. Op bevel van Frederik Hendrik zal Bartholomeus Hoeijmaecker zich naar ZuidBeveland begeven om aldaar garnizoen te houden.
7-8-1638.
131v. Naar aanleiding van het rapport van de heren Tenijs en Van der Straeten hebben de
GR besloten Gijsbrecht van Sweden te schrijven en te verzoeken zijn werk aan de houten
brug zo spoedig mogelijk aan te vangen, gezien het feit dat de gracht droog staat.
Omdat de heren de duizend ponden niet hebben ontvangen besluiten de GR commies Pieter
de Gomme in totaal vijftienhonderd pond toe te sturen. Daarvan dient hij de door hem
voorgeschoten bedragen af te houden en de rest aan de aannemers verstrekken, op de
voorwaarde dat alles naar behoren is verlopen.
132. Naar Lillo zullen 2500 klinkers worden gestuurd voor de stenen poort. Heeft aannemer
Claes van Thiel meer stenen nodig dan dient hij zo spoedig mogelijk voor aanvulling te
zorgen, opdat het werk aan de poort afgerond kan worden.
Vanwege het werk aan het fort krijgt commandeur Wassij de opdracht schippers of
inwoners uit de vijandelijke gebieden buiten het fort te laten, omdat de kans aanwezig wordt
geacht dat de vijand een aanval op het fort zou kunnen plegen.
132v. De vrouwen met groenten en voedingswaren uit Antwerpen dienen voortaan geweerd
te worden.
12-8-1638.
134. Gijsbrecht van Sweden geeft de GR te kennen dat hij bereid is zijn werk te voltrekken
op de voorwaarde dat hij het oude materiaal van de brug mag houden. Daarop volgt een
strenge reactie van de GR die stellen dat hij zijn werk volgens de overeenkomsten dient af
te ronden. Blijft hij in gebreke zal iemand anders gevraagd worden het werk af te ronden, en
zal de schade op Van Sweden worden verhaald.
Als de bode die de brief aflevert merkt dat van Sweden niet van plan is de bevelen van de
GR te volgen dan dient deze zich tot een notaris te richten, die van Sweden de opdracht zal
geven het werk af te ronden, omdat anders de bovengenoemde maatregelen tegen hem in
werking zullen stellen.
13-8-1638.
135v, 136. Vice-admiraal Jan Evertssen schrijft de GR dat er onenigheid is ontstaan tussen
de commiezen van Zeeland en die van Holland op de vloot van Lillo aangaande de notatie
en de recherche van de schepen uit Doel. Op verzoek van de Zeeuwse officieren is een
schip uit Doel, liggend bij het oorlogsschip, aangehouden tot nadere orders van de GR. Die
hebben na overleg, gezien het belang van de kwestie, besloten de gedeputeerde in de
vergadering van de Staten-Generaal en de Raad van State te schrijven. Zij dienen de GR te
informeren onder welke voorwaarden een nieuw octrooi aan de schippers van Doel zal
worden verleend, zodat misverstanden voorkomen kunnen worden.
Aangezien de GR er niet aan twijfelen dat de Hollandse vlootcommiezen eveneens de
kwestie aan de bovengenoemde instanties zullen voorleggen, alsmede aan het
admiraliteitscollege in Rotterdam, zullen de heren van deze instanties op de hoogte worden
gesteld van de redenen van de aanhouding en zal daar eveneens over worden gesproken met
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raadsheer Van de Brande, die zich tegenwoordig in Middelburg bevindt. Het schip dient
ondertussen in arrest te worden gehouden.
17-8-1638.
138v. De GR hebben een bericht ontvangen van de vlootcommiezen en de licentiemeester
aangaande de visitatie en de recherche van de schepen uit Doel. Bij afwezigheid van de heer
Van Vosbergen is besloten griffier Musch in de vergadering van de Staten-Generaal aan te
schrijven dat alles bij het oude wordt gelaten, tot de terugkeer van de heer Van Vosbergen.
De licentiemeester zal op de hoogte worden gesteld van de verrichtingen omtrent deze zaak
en gevraagd worden ervoor te zorgen het ‘recht van dese provintie ende het collegie ter
Admiraliteit alhier, te vigileren nae behooren’.
21-8-1638.
143, 143v. Naar aankleding van een rapport van de heer Van Tienhoven, en de secretaris
die met de ingelanden van Doel hebben gesproken over de verlenging van het octrooi, of de
verlening van een nieuwe concessie, hebben de GR besloten dat alles bij de oude voet
gelaten zal worden. De gedeputeerden van Doel dienen met ‘hunne principaelen’ te spreken
en daarna de GR te informeren op welke voet zij willen staan met de provincie.
Ondertussen is besloten het aangehouden schip in de vloot van Lillo van het arrest te
ontslaan. De commiezen worden geschreven dat, als de ingelanden aan de voorwaarde van
recherche voldoen, gebruik kunnen maken van de eerder verleende vrijheden, en dat tot
Bamisse (= 1 oktober).
De klachten van de ingelanden over het gedrag van de vlootcommiezen zullen door de
heren die naar Lillo gaan om de nieuwe werken te visiteren worden onderzocht.
23-8-1638.
145. De bode Johannis van den Berghe stelt de GR ervan op de hoogte dat Gijsbrecht van
Swieten heeft aangezegd zijn werk aan de houten brug van Lillo ‘met den eersten op te
sullen maecken ende voltrecken’.
2-9-1638.
149. Tiberius Tiberij verzoekt de GR om vijftig stenen naar Zandvliet te mogen vervoeren.
Hiermee wordt ingestemd op de voorwaarde dat hij dit zal doen door de vloot van Lillo.
6-9-1683.
152. ‘Alle schaeden ende interesten die het land sal commen te lijden’ zullen door de GR op
Gijsbrecht van Swieten verhaald worden.
De magistraten van Delft zullen worden gevraagd naar de ‘gelegentheijt ende suffisantie’
van de eerder genoemde van Sweden, en hoe men de schade op hem kan verhalen.
152v. Commies de Gomme wordt geautoriseerd om de duikeldam over de gracht van de
contrescarp in het noordwesten van Lillo te verzwaren en te verbreden, volgens het bestek
van ingenieur Vleugels.
Hij is tevens geautoriseerd om het bekrammen van de berm van de wallen en van de
bedekte weg van de nieuwe gracht van Lillo uit te besteden.
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Graaf Willem van Nassau zal worden verzocht om twee van de drie compagnieën bij
Philippine naar Lillo te sturen voor de verzekering van het fort en voor de spoedige
voltrekking van de fortificatiewerken.
153. Commandeur Wassij en licentiemeester Van Alphen zullen nogmaals gewezen worden
op de ‘frequentatie van het fort van Lillo’ en dat de orders die daarvoor afgegeven zijn nog
steeds gelden.
7-9-1638.
154. Het verzoek van Andries Wissen, dat er op het bedongen loon van de aannemers van
het verdiepen van de gracht en het verhogen van de wallen van Lillo duizend ponden
worden ingehouden, is in handen gesteld van de genoemde aannemers, om hun belang toe te
lichten.
11-9-1638.
157. Commies Pieter de Gomme heeft de GR ordonnantie van betaling verzocht voor het
geld dat door hem is voorgeschoten aan de aannemers van het verdiepen van de grachten en
het verhogen van de wallen, alsmede aan de aannemers van het werk aan de grachten van de
contrescarpen. Voordat de GR hiertoe over gaan zal eerst een staat van verstrekte en
ontvangen penningen overgeleverd moeten worden.
De heer Tenijs zal een overzicht maken van de gemaakte kosten en gebruikte materialen aan
de poort van Lillo, zodat de heren weten of zij geld van Claes van Thielt uit dienen te
betalen.
Commies De Gomme is toestemming verleend voor het verzenden van vier lasten turf aan
een bekend persoon in Antwerpen.
Hij is gelast om komende woensdag in het openbaar verzwaren en verbreden van de
duikeldam en het bekrammen van de binnenkanten van de grachten van Lillo uit te
besteden.
Wat betreft de besteding van de ‘sentenelhuijsen en de secreten’ van Lillo de gilden van
Vlissingen en Veere op de hoogte worden gesteld.
Commandeur Hoeijmaecker dient de ingelanden van Doel de opdracht te geven de dam in
het schor van Doel te repareren, gezien het feit dat deze onlangs doorgebroken is.
12-9-1638.
Naar aanleiding van het rapport van de heer Tenijs is besloten Pieter de Gomme alleen uit te
betalen ‘sijn gedebourseerde’ penningen, een som van £ 500, in plaats van £ 1076:9:7.
158. Het overige geld wordt ingehouden totdat de schuld van de aannemers van het
uitdiepen van de grachten en het verhogen van de wallen aan Andries Wisse nader is
bekeken, alsmede de leveringen van rijshout. Daarbij zal erop gelet worden dat de commies
zijn achterstand vergoed krijgt en het land geen schade op zal lopen.
14-9-1638.
Het verzoek van Abraham Biesman om ‘orduijnsteen’ naar Lillo voor de poort te brengen
wordt ingewilligd.
158v. Het verzoek om de arbeiders die werken aan de poort wekelijks uit te betalen is
uitgesteld tot na de inspectie van de bovengenoemde Biesman.
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Cornelis Janssen, timmerman op Liefkenshoek is ordonnantie van betaling verleend van
£ 2:17:4 voor het leveren van hout.
159. Hij krijgt eveneens £ 72:10 uitgekeerd voor het maken van twee corps de gardes tegen
de Bergse en de Engelse punt op de contrescarpen van Lillo.
Zijn verzoek om de betaling van £ 102:3:8 voor werk op verzoek van graaf Willem van
Nassau omtrent Calloo gedaan, is uitgesteld totdat de graaf getekend heeft.
16-9-1638.
160. Een brief van commandeur Wassij over het werk in Lillo wordt in handen gesteld van
de heer Tenijs, om de inhoud te examineren en de GR van zijn bevindingen op de hoogte te
stellen.
17-9-1638.
161. Het verzoek van de aannemers van het aardewerk van Lillo voor de betaling van
duizend Vlaamse ponden wordt niet ingewilligd totdat zij met Andries Wisse ‘sullen hebben
gerekent’.
Abraham Biesman heeft het werk aan de poort van Lillo geïnspecteerd, en de GR hebben
van hem verstaan gekregen dat de aannemer een deel van zijn geld uitbetaald kan krijgen.
Alvorens over te gaan tot de betaling zullen eerst de stukken, die nu nog in bezit zijn bij de
pensionaris van het land, worden bekeken.
Het verzoek van Davidt Hendricxsen, roeier van Lillo en gevangen geweest in Hulst, dat
zijn collega-roeiers de kosten van vijftien ponden zouden moeten helpen dragen, omdat zij
samen inkomsten genieten uit het veer, is in handen gesteld van de genoemde roeiers.
161v. Naar aanleiding van de ondertekening van graaf Willem van Nassau wordt Cornelis
Jansen, timmerman van Liefkenshoek, ordonnantie verleend van £ 102:3:8 voor de levering
van hout en arbeidsloon voor zijn verrichtingen bij Calloo.
18-9-1638.
Andries Wisse zal gehoord worden over zijn kwestie met de aannemers van de aardewerken
van Lillo.
21-9-1638.
162. Naar aanleiding van het verhoor van Andries Wisse hebben de GR besloten de
aannemers vijfhonderd ponden uit te betalen.
Ingenieur Vleugels zal gevraagd worden de werken op Lillo, samen met de heren die
daarvoor aangewezen de zijn, te visiteren en daarvan de staat op te maken.
22-9-1638.
De aannemer van de stenen poort van Lillo krijgt een voorschot van £ 66:13:4, uit te betalen
door Pieter de Gomme, om de arbeiders te betalen.
30-9-1638.
164v. Lieven Pieterssen en Pieter Lievenssen Turck, kanonniers op de Kruisschans,
verzoeken de GR om terug te mogen keren naar hun garnizoenen op fort Frederik Hendrik
en Lillo, en dat er andere kanonniers worden aangewezen. Commandeur Hoeijmaecker zal
worden gevraagd de GR te informeren over de aanwezigheid van kanonniers op de forten.
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Michiel Gillissen, timmerman op Lillo, krijgt £ 6:14:4, voor verrichte werkzaamheden in
het verdronken land bij Calloo, tijdens de tocht van graaf Willem van Nassau.
Lieven Pieterssen Turck is ordonnantie verleend van £ 52 voor het delven van de sluisput in
de contrescarpen van Lillo.
1-10-1638.
165v. De heren Cocq en Van der Straten hebben de GR ingelicht over de verpachting van
de gemeene middelen van Lillo, Liefkenshoek etc., alsmede van Hoogerwerve en daarvan
de kohieren overhandigd.
De heren hebben de GR ook ingelicht dat de gedeputeerden van de Raad van State, ten
voordele van de middelen van Lillo, aan de commandeurs van de compagnieën die aan de
contrescarpen van Lillo liggen, hebben bepaald dat de soldaten de accijns op wijn en bier
dienen te betalen, ‘ende dat de pachters was belooft hun daer bij te maintineren’.
Ten tweede dat de schippers en de boeren weer tot Lillo mogen worden toegelaten, maar dat
het voor de vrouwen uit Antwerpen met groente nog niet is toegestaan.
166. Hierover is besloten dat het verbod nog van kracht blijft, waarover commandeur
Wassij zal worden ingelicht.
De heren melden dat het werk aan de stenen poort zo ver is gevorderd dat aan de aannemers
kan worden uitbetaald datgene wat nog rest van de eerste betaling.
4-10-1638.
167. Commies Pieter de Gomme dient kapitein Van Leeuwen van een zodanige hoeveelheid
turf en kaarsen te voorzien, als nodig wordt geacht voor een corps de garde.
De commies wordt ordonnantie verleend van £ 106:8:8, die hij aan de aannemers van de
stenen poort kan verstrekken, waarvan hij dient af te houden het bedrag dat hij reeds aan de
aannemers heeft verstrekt.
167v. De heren De Cocq en Van der Straeten hebben het bestek voor de verzwaring en de
verbreding van de duikeldam in de gracht van de contrescarp in het noordwesten van het
fort Lillo overgeleverd.
168. Het verzoek van Michiel Pieterssen en Dirick Hamel, aannemers van de verdieping
van de grachten en de verhoging van de wallen van Lillo, om ordonnantie verleend te
krijgen over achtduizend guldens wordt door de GR niet ingewilligd.
168v. Pieter de Gomme heeft in een remonstrantie het volgende gemeld, waarop de GR
enkele besluiten hebben genomen.
Omdat een van de tegengewichten van de brug van Liefkenshoek was gebroken, heeft De
Gomme een nieuwe laten maken. De GR hebben daar hun fiat voor gegeven.
Hij heeft de batterijen met enige balken en ‘normerdelen’ provisioneel belegd, totdat de
nieuw aangebrachte aarde ‘sal wesen verstorven’. Ook hier stemmen de GR mee in.
Voor de reparatie van de schade aan de contrescarp en de rijsberm van Liefkenshoek is een
schip, tot op een derde geladen, met rijshout nodig. De GR besluiten het benodigde te
sturen.
De commies meldde eveneens dat het scheepshoofd van Liefkenshoek met acht of tien palen
dient te worden voorzien, die dan met steen of eiken- of grenenhout gesloten kunnen
worden. Verder dat de palissaden van de sluis naast Doel gerepareerd dienen te worden.
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169. De commies is toestemming verleend voor het bouwen van een huisje op iedere
batterij voor de opslag van ammunitie, naar de grootte, het model en het bestek van het
huisje dat op de Oranjepunt van Liefkenshoek is gebouwd.
Het verzoek van majoor Berckenbosch voor de bouw van een afdak of een achterkeuken
wordt nog in bedenking gehouden.
Commies-stapelier Daniël Thijssen krijgt de opdracht om zes wielen voor vier halve
kartouwen aan Pieter de Gomme te zenden.
170. Commies Thobias Coorne wordt gelast de nodige levensmiddelen ten behoeve van de
wintervoorraad van Lillo, Liefkenshoek, Blauwgaren en Oud-Lillo naar De Gomme te
sturen, en dat volgens de hoeveelheden van de vorige winter.
De remonstrant krijgt toestemming voor het verzorgen van turf en kaarsen voor de twee
nieuwe corps de gardes op de contrescarp van Lillo.
Graaf Willem van Nassau heeft de commies de opdracht gegeven, reeds op 16 augustus
1638, om ieder van de vijf compagnieën die bij Lillo liggen van kruit, lonten en kogels te
voorzien. De commies heeft hiervoor de instemming van de GR; de wachtlopende soldaten
kwamen anders zonder ammunitie te zitten.
De Raad van State heeft de commies de opdracht gegeven de zes compagnieën van stro te
voorzien, waar de GR mee instemmen.
170v. De commies is ordonnantie verleend van £ 6:6:8. Dit bedrag had hij voorgeschoten
aan Sacharias Gerritsen voor de maaltijd van de graaf. De GR geven hem wel te kennen dat
hij zulke betalingen voortaan achterwege moet laten, als hij daartoe geen opdracht heeft
gekregen van de GR.
De commies krijgt toestemming de kapitein van de sloepen en zijn matrozen van turf en
kaarsen te voorzien.
Hij dient ervoor te zorgen dat bij het Stooffgat een rijsberm wordt aangelegd.
171. Voor een brug over de kreek naast de weg van Oud-Lillo dient de commies een bestek
en een kostenraming te maken.
De commies dient voordat de GR hem ordonnantie van betaling zullen verlenen van
vierhonderd Vlaamse ponden, die hij heeft uitbetaald ten behoeve van de fortificatiewerken
aan Lillo, een overzicht te geven van alle bedragen die hij heeft betaald, en van wat hij
reeds ontvangen heeft.
5-10-1638.
171v, 172. Commandeur Wassij en commies De Gomme zullen het werk van Gillis Fransen
aan de palissaden van de contrescarp van Lillo controleren.
172. De zoon van Pieter de Gomme krijgt vijf rijksdaalders uitgekeerd omdat hij ‘gebracht
hebbende de eerste tijdinge van het landen van zijn generael graaf Willem van Nassau’ met
het leger bij Calloo.
7-10-1638.
172v. De GR geven te kennen dat zij alsnog tevreden zijn over het geleverde werk van
Gijsbrecht van Sweten, te weten de houten brug van Lillo.
9-10-1638.
173v, 174. Alvorens de GR overgaan tot het aanschaffen van een uurwerk voor in het
‘schoffhuijs’ van de nieuwe poort van Lillo, vragen zij Pieter de Gomme om zijn verzoek
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toe te lichten met een kostenraming en te onderschrijven uit welk fonds het uurwerk
vergoed zou moeten worden.
174. Johannes Bosschaert, predikant tot Lillo, krijgt jaarlijks veertig guldens uitgekeerd
voor classicale onkosten, zoals zijn vader Jacobus Bosschaert dat eveneens uitgekeerd
kreeg.
14-10-1638.
175. Commandeur Broucqsaut beklaagt zich over commandeur Hoeijmaecker, die bij hem
aan loopt te dringen op de aflossing van de troepen op fort Hoogerwerve, en dat
commandeur Hoeijmaecker en commandeur Wassij hun beurt niet hebben ingevuld.
15-10-1638.
179v. De GR hebben besloten eerst het rapport over de vorderingen van het uitdiepen van
de grachten en het verhogen van de wallen af te wachten alvorens zij besluiten over te gaan
tot het voorschieten van geld aan de aannemers.
Na het bericht van De Gomme te hebben gelezen aangaande het uurwerk is besloten dit nog
enige tijd in bedenking te houden.
180. De missive van De Gomme waarin hij vraagt of de GR hem willen uitbetalen de
voorschotten die hij gegeven heeft ten behoeve van het werk op Lillo, is in handen gesteld
van de heren Tenijs en Van der Straeten, om deze te controleren.
17-10-1638.
181v. Ingenieur Vleugels wordt gevraagd de heren te informeren over de vorderingen van
het werk op Lillo.
25-10-1638.
182. Commies De Gomme dient uit de magazijnen van Lillo de nodige levensmiddelen naar
Hoogerwerve te zenden, ten behoeve van de wintervoorraad, afhankelijk van de grootte van
het garnizoen aldaar.
26-10-1638.
185v. Adriaen Pauwelssen Swart is ordonnantie van betaling verleend over £ 105:5 voor het
leveren van rijshout aan de aannemers van de fortificatiewerken van Lillo. Het geld zal van
hun bedongen loon worden afgehouden.
27-10-1638.
187. Over het rapport van de heren Van der Straeten en Tenijs over de fortificatiewerken op
Lillo, met betrekking over wat er reeds gebeurd is, wat er nog moet gebeuren en wat er nog
betaald dient te worden is geen resolutie gevallen.
30-10-1638.
188v. Naar aanleiding van een bericht van commandeur Wassij dat hij een ‘paepe’ heeft
gevangen die zonder paspoort ‘van boven gecommen’ was, hebben de GR besloten dat de
gevangene door de krijgsraad ondervraagd dient te worden, en dat de commandeur de GR
daarover nader zal berichten.
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189. Naar aanleiding van het rapport van 27 oktober van de heren Tenijs en Van der
Straeten hebben de GR besloten de aannemers van de uitdieping van de grachten en de
verhoging van de wallen, niets meer uit te keren alvorens het gehele werk is afgerond.
Voor de resterende aarde die nog verwijderd moet worden, voordat het water weer in de
gracht wordt gelaten, krijgt commies De Gomme £ 170, om aan de arbeiders uit te keren.
189v. Pieter de Gomme verzoekt in een remonstrantie het volgende. Dat hij en ingenieur
Vleugels naar behoren zorg mogen dragen voor de uitbetaling van de daggelden van de
vletters, die anders weigeren hun werk voort te zetten wat gevaar op kan leveren voor de
rijsbermen of zelfs voor de contrescarpen.
De dam van Lillo naar Oud-Lillo is afgerond, daarom vraagt de commies of hij het werk op
mag nemen.
De brug naar Oud-Lillo zal ongeveer tweehonderd guldens gaan kosten, de remonstrant
vraagt of hij deze in het openbaar mag besteden.
190. Het voorgaande jaar waren de bierstekers voorzien van een akte om de forten van Lillo
en Liefkenshoek van bier te mogen voorzien. Het lijkt de commies dienstig om voor het
komende winterseizoen de bierstekers wederom een akte te verlenen.
1-11-1638.
190v. Naar aanleiding van de hierboven omschreven remonstrantie van Pieter de Gomme
hebben de GR besloten de vletters te betalen voor de verrichte arbeid sinds 21 oktober
1638, ‘tot dat den voorschreven commis tot Lilloo gecommen sijnde hun de voordere
betaelinghe sal werden opgeleght’.
Voor het opnemen van de dam van Lillo naar Oud-Lillo wordt naast de commies
commandeur Wassij aangewezen.
De bierstekers van Lillo en Liefkenshoek zullen van een akte worden voorzien, waarin hen
wordt toegezegd dat zij Lillo, Liefkenshoek, Oud-Lillo en Blauwgaren van bier mogen
voorzien ten behoeve van de wintervoorraad, en dat gedurende een jaar, op dezelfde voet
als vorig jaar.
2-11-1638.
191v. Omdat het octrooi van de ingelanden van Doel is verlopen, worden de commiezen op
de vloot en de licentiemeester geschreven dat zij voortaan een behoorlijk paspoort hebben
te vorderen.
3-11-1638.
194. Het verzoek van Michiel Pieterssen, Dirick Hamel en Thobias Biel, aannemers van de
fortificatiewerken op Lillo, dat de arbeiders hun loon uitbetaald krijgen, is afgeslagen.
4-11-1638.
195. Pieter de Gomme is ordonnantie verleend van £ 1018:3:2 over het slot van zijn
rekening, gesloten op 29 oktober.
8-11-1638.
196v. Thomas Janssen is ordonnantie verleend van £ 131:5 voor het leveren van 112,5
zakken Goese tarwe van 23 stuivers en vier schellingen per zak, voor de wintervoorraad van
Lillo en Liefkenshoek.
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199v. Naar aanleiding van een brief van commandeur Wassij zijn o.m. de volgende
besluiten genomen.
De voorgestelde fortificatiewerken te Lillo worden nog in beraad gehouden.
200. Het verzoek van Michiel Pieterssen en Dirick Hamel dat hen een geldbedrag zal
worden verstrekt is afgeslagen.
200v. Voor de periode van drie jaar zullen de ingelanden mogen continueren het gebruik en
genot van de ‘vrijdommen ende exemptien’ die zij tot nu toe hebben mogen genieten, en dat
op dezelfde voet als tot nu toe heeft geschied.
Wat betreft het gebruik van de haven van Doel in plaats van de contrescarpen van
Liefkenshoek zal advies worden ingewonnen bij de licentiemeester of de commiezen op de
vloot van Lillo.
15-11-1638.
201v. Commies Thobias Coorne zal worden gevraagd de door hem gekochte turf ten
behoeve van het land voor Hoogerwerve, naar Lillo te zenden ‘tot voorsieninge van de
forten aldaer’.
Commies De Gomme krijgt de toestemming om tegen de ‘zuijger door het quaet weder
gecommen’ in de sluis van Lillo met palingpalen, of palingplanken of andersints zodanige
maatregelen te nemen als hij nodig acht, ten behoeve van het land.
16-11-1638.
202. Abraham van der Wee krijgt £ 74:15:5 voor het leveren van 4726 pond tarwebeschuit
voor de wintervoorraad van Lillo.
Naar aanleiding van een remonstrantie van Pieter de Gomme wordt besloten enige heren af
te vaardigen voor de inspectie van het werk aldaar, terwijl ingenieur Vleugels gevraagd
wordt erop te letten wat gedaan dient te worden om het fort deze winter tegen de vijand te
beschermen.
Verder zal de ingenieur gevraagd worden hoe de passage aan beide zijden van de muur van
de nieuwe poort het ‘best sal dienen gesloten ende versekert’ kan worden.
202v. Commies De Gomme krijgt toestemming op advies en met overleg van vice-admiraal
Jan Evertssen een ligplaats te delven langs de contrescarpen van het eerste en tweede hoofd
van Lillo. De vice-admiraal zal gevraagd worden zich terstond naar Lillo te vervoegen om
het werk te helpen voldaan te krijgen.
Om ongemakken te voorkomen wordt de commies verzocht bij het vullen van de grachten
met water de sluis te openen met de voorvloed.
203. Thomas Janssen krijgt een som van £ 76:9:2 voor het leveren van 4892 pond
tarwebeschuit voor de wintervoorraad van Lillo.
18-11-1638.
204. Op verzoek van Claeis van Tiel worden nog vijftig Vlaamse ponden uitbetaald aan de
arbeiders van de stenen poort van Lillo.
Het verzoek van kapitein Charles Cats voor nog een verlof van twee weken wordt voorlopig
niet ingewilligd omdat fort Lillo op het moment te weinig is voorzien van officieren.
204v. De bezetting van Hoogerwerve zal door troepen van commandeur Hoeijmaecker
verzorgd moeten worden, als Liefkenshoek naar behoren kan worden voorzien.
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De GR hebben besloten de zaak van Jacobmina Beernaerts nog even zijn op beloop te laten.
Zij heeft verzocht uit de detentie door kapitein Wassij ontslagen te worden en om
toestemming voor het bezoeken van de vloot en het fort van Lillo zoals zij gewoon was te
doen.
205. Voordat de GR besluiten Michiel Pieterssen en zijn medestanders te betalen zal
commies Pieter de Gomme verslag moeten doen van de tegenwoordige stand van zaken
omtrent de fortificatiewerken van Lillo.
Hij dient daarnaast aan ingenieur Vleugels te melden dat deze de GR van zijn bevindingen
op het fort op de hoogte moet stellen.
De licentiemeester en de commiezen op de vloot van Lillo, zullen tezamen met de
commandeur van Lillo en van Liefkenshoek worden geschreven dat de GR de ingelanden
van Doel, St. Anna en Ketenisse toestemming hebben gegeven om hun vaart te continueren.
19-11-1638.
207v. De heer De Knuijt meldt aan de GR dat de prins op de hoogte is gesteld door de
licentiemeester op de vloot van Lillo over de desolate toestand van het fort. Hij spreekt hier
zijn zorgen over uit omdat hij van mening is dat het fort daardoor makkelijk ten prooi kan
vallen aan de vijand. De prins heeft de Knuijt de opdracht geven het treffen van de nodige
voorzieningen nadrukkelijk te recommanderen bij de GR. Zij zullen eerst de berichten van
ingenieur Vleugels en commies Pieter de Gomme afwachten.
208. De commiezen op de vloot van Lillo krijgen het bericht dat zij de schepen met graan
en andere gewassen van de gepermitteerde schippers van Doel, St. Anna en Ketenisse laten
passeren en repasseren, ‘niet iegenstaende hunne acten zijn geexspireert’.
22-11-1638.
208v. Op het verzoek van commandeur Severijn Hoeijmaecker verzoeken de GR
equipagemeester Maerten Thijssen zes riemen en een halve tros voor de sloep van
Liefkenshoek.
Ingenieur Vleugels en commies De Gomme hebben inspectie genomen van de
tegenwoordige staat van de fortificatiewerken van Lillo. Zij hebben het bouwen van een
borstwering op de nieuwe wal uitbesteed voor 304 guldens.
Op de wal zullen bekwame horden worden gelegd. Er zullen pinpalissaden geslagen worden
in enkele bressen en op de bermen zullen traversen worden gesteld van gelijke palen ‘voor
het omloopen’. Er zal een provisionele valbrug komen op de plaats waar men van de nieuwe
poort op de oude brug komt, die tegen de avond kan worden opgetrokken tegen de poort.
De nieuwe poort zal van nieuwe sloten worden voorzien. Er zal een doorsnijding worden
gemaakt in de vier dammen die in de gracht liggen en besteed zijn om uit te baggeren tot
een wijdte van 15 voeten en een diepte tot aan de bodem van de gracht.
23-11-1638.
209. De commies dient zich onmiddellijk naar Lillo te begeven en daar te blijven tot het
nieuwe werk is besteed, ondanks het feit dat hij door de heren van de Rekenkamer ‘was
beschreven om sijne rekeninge te doen’.
Op het verzoek van Jan van den Ham, Jan Luijter en Valentijn Perisz., en hun consorten
over de betaling van het schachtwerk voor de fortificatie van Lillo en door Michiel
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Pieterssen, Dirick Hamel en Thobias Bres aan hen uitbesteed, stellen de GR dat de
supplianten zich tot hun voorschreven werkbazen moeten wenden.
24-11-1638.
210v. Michiel Pieterssen en Dirick Hamel is ordonnantie verleend van vijftig Vlaamse
ponden, op rekening en mindering van het door hen bedongen loon van het verhogen van de
wallen en het uitdiepen van de grachten van Lillo.
4-12-1638.
211v. Naar aanleiding van een bericht van kapitein Wassij krijgt commies de Gomme de
toestemming aan de kapiteins in garnizoen tot Lillo de volgende hoeveelheden kruit te
verstrekken.
Aan commandeur Wassij vijftig pond.
Aan de halve compagnie van kapitein Cats dertig pond.
Aan kapitein Brinck dertig pond.
Aan kapitein Honnis dertig pond.
De prins zal worden aangeschreven, alsmede de heren Van Vosbergen, Schotte en Berchem
aangaande de compagnie van kapitein Brinck.
Commandeur Broucqsaut krijgt de opdracht zijn meubelen en goederen in het logement op
Lillo op te ruimen.
Thobias Coorne wordt gelast ervoor te zorgen dat de turf voor Lillo zo snel mogelijk daar
bezorgd zal worden.
6-12-1638
212. Commies De Gomme schrijft dat het graven van een ligplaats voor het oorlogsschip, in
overleg met de vice-admiraal voor een som van 22 Vlaamse ponden is uitbesteed.
17-12-1638.
213v. Het verzoek van Johan Baptista Maes, Maltezer ridder, gevangen tot Middelburg, om
enige dagen op Lillo te mogen verblijven en vandaar onverhinderd naar Den Haag te mogen
reizen is afgeslagen.
214. Op het verzoek van Jan Barouw, bode tot Lillo, of hij tot de teruggave van
achthonderd ‘ende inde dertich guldens’ tot Lillo gevangen mag houden kapitein Maes, in
verband met de mondkosten van drie gevangen en gewonde Italianen, is gezegd dat de
suppliant zich tot de magistraten van Middelburg dient te wenden.
214v. Naar aanleiding van een missive van ingenieur Vleugels hebben de GR besloten dat
licentiemeester Cornelis van Alphen bij het begin van het nieuwe jaar verhoord zal worden
aangaande zijn brief geschreven aan de prins betreffende de fortificatie van Lillo.
Besloten is dat commies De Gomme de toestemming krijgt om, tot last van de aannemers
van het uitdiepen van de grachten van Lillo, het aanvullen met aarde van de
onbehoorlijkheden van het rijswerk op het contrescarp tussen het rijswerk en de teen van het
oude contrescarp te laten uitvoeren, en de aarde daar ‘effen te planeren’.
Er zullen nog honderd en vijftig horden naar Lillo worden gestuurd, om bij storm de verse
aarde op de contrescarp te beschermen.
De commies krijgt toestemming om de kromming van de kleine duikeldam aldaar met een
goede stromat te bekleden.
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18-12-1638.
215. Het verzoek van Johannes Bosschaert, om als predikant van Lillo en Liefkenshoek
voor de bediening van beide plaatsen een extra toelage uitgekeerd te krijgen, is afgeslagen.
21-12-1638.
Naar aanleiding van een remonstrantie van Pieter de Gomme krijgt de commies- stapelier te
Veere de opdracht naar Lillo te zenden:
- acht wielen voor halve kartouwen of hele ‘saeckers’.
- acht wielen voor tien- of twaalfponders.
- honderd grote ijsbijlen, die over de forten verdeeld zullen worden.
Commies De Gomme dient het oud ijzer van Lillo naar Veere te zenden.
De commandeur en de commies zijn geautoriseerd tot het opnemen van het beslaan van de
bermen van de gracht van Lillo alsmede van de duikeldam.
215v. De commies krijgt de toestemming om de duikeldam met een goede mat te beslaan,
zoals ook al besloten is naar aanleiding van de missive van ingenieur Vleugel.
Wat betreft de hoogte van de schoorsteen voor het ‘schoffhuis’, waar commandeur
Hoeijmaecker zegt last van te hebben, wordt verstaan gegeven dat de remonstrant de
voorschreven hinder ‘den commandeur sal afvoorderen’.
De commies krijgt de toestemming voor het bouwen van een schoorsteen in de consistorie
van Lillo en deze te betegelen met plavuizen. De voorwaarde is dat in plaats van een
schutsel tussen de kerk en de consistorie een halfsteens muurtje wordt gebouwd, mits de
kosten de zestig of zeventig guldens niet zullen overschrijden.
De commies is ordonnantie van betaling verleend een bedrag van £ 989:8:7 over het slot
van zijn twaalfde rekening.
23-12-1638.
216v. Adriaen Janssen van Assendelft verzoekt teruggave van het bedrag dat hij heeft
afgedragen voor de invoer, door de vloot van Lillo, van acht okshoofden wijn naar
Zandvliet en de geïnundeerde dorpen nabij Antwerpen. Dit omdat de wijn de vloot niet
mocht passeren. De GR hebben besloten de resolutie genomen omtrent 16 juli te
handhaven. (Op deze dag was een verzoek om vijftien okshoofden in te voeren voor
Stabroek afgeslagen. Maar de GR stellen wel dat aan de suppliant zal worden teruggeven
hetgene hij heeft betaald aan licent ‘als anders van zeven a acht ocxhoofden wijn die hij
meijnde volgens voorgaende permissie naer’ de dorpen Stabrouck etc. te vervoeren ende
daer nae bij naerder verbodt opgehouden zijn’.)
24-12-1638.
217. Kapitein Robolle, garnizoen houdend in Oud Lillo, vraagt om versterking van zijn
compagnie, waarop de GR verklaren dat hij zijn compagnie dient te versterken zoals een
kapitein dat behoort te doen, ‘alsoo men geen volck in voorraet heeft’ om bij de compagnie
te voegen.
30-12-1638.
219v. Naar aanleiding van een missive van commandeur Wassij is besloten dat commies
Coorne naar Lillo nog eens vijftig horden voor op de wallen moet sturen.
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De bezetting van Hoogerwerve moet met mensen uit zijn compagnie gebeuren, zodar de
beurt van commandeur Hoeijmaecker voorbij is.
Commandeur Broucqsaut zal volgens voorgaande resolutie worden gelast zijn meubels uit
het logement van commandeur Wassij te ruimen.
31-12-1638.
221. Naar aanleiding van een missive van commandeur Hoeijmaecker is besloten dat de
GR zullen afgaan op hetgeen gisteren besloten is m.b.t. de bezetting van Hoogerwerve.
Dat volgens de bevelen van de Raad van State, de bandeliers (= draagbanden dwars over
schouder en borst) van de musketiers ‘voor eenmael souden werden gevult’, waarover de
commandeur en commies De Gomme geschreven zullen worden.
Wat betreft het maken van een vuurbaken op Liefkenshoek, dat wordt nog in bedenking
gehouden, terwijl geïnformeerd zal worden naar de kosten die een vuurbaken met zich
meebrengt.
Eerdaags zal formeel besloten worden ‘op den pas van het broodt’ voor de forten. Evenals
op het ‘stuck van gewichte, elle maete’, en wordt de heer Tenijs verzocht de stukken
aangaande de pas van het brood in zijn bezit mee te brengen.
221v. Wat betreft de visitatie in de vloot van de schepen, die op en afvaren van
Liefkenshoek, zullen de officieren van de admiraliteit worden geschreven dat zij hun taken
serieus uitvoeren. Zij dienen scherp in de gaten te houden of de Doelenaren fraude plegen.
Wat betreft het maken van een ‘schoffhuijsken’ op de poort van Liefkenshoek stellen de GR
dat ‘voor alsnoch over t’ hooft te sien’.
De gevangenen uit Vlaanderen zullen naar Lillo worden gestuurd, en commissaris
Hoogenhouck dient hen volgens de order door te zenden aan commissaris Kieboom.
223. Commies De Gomme meldt dat Jacob Centsz., roeier en Isaacq van Ortegem,
winkelier, weigeren de rest van de pacht op de impost van bieren te betalen, van het
seizoen, beginnend op 1 april. De GR schrijven De Gomme dat de heren binnen acht dagen
aan hun verplichtingen dienen te voldoen. Blijven zij weigeren dan is majoor Baillaert
gelast en geautoriseerd om Jacob Centen het roeien in de vloot van Lillo te verbieden en de
winkel van Isaacq van Ortegem te sluiten, totdat zij aan hun verplichtingen hebben voldaan.
3-1-1639.
1v. De prins van Oranje heeft de volgende personen tot kapitein verkoren.
Jacob Colve, in de compagnie van kapitein Porquin.
Jan de la Bussiere, in de compagnie van kapitein la Bussiere.
Philips van Campen, in de compagnie van kapitein Gershoven.
Jeronimus de Huijbert, in de compagnie van graaf Maurits.
4-1-1639.
2v. Licentiemeester Van Alphen wordt gevraagd naar Middelburg te reizen, alwaar hij
gehoord zal worden door de GR.
3. Gijsbrecht van Sweeten wordt nog maar eens duidelijk gemaakt dat hij begin maart het
door hem aangenomen werk heeft te voltrekken, anders zullen de GR een vervanger
aanwijzen, waarbij eventuele schade op van Sweten verhaald zal worden.
3v. De GR hebben besloten dat zij de kapiteins in dienst van de provincie Zeeland geen
soldij meer uitbetalen, alvorens zij een volledige monsterrol hebben overgeleverd.
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7. De heren Tenijs en Van der Staten hebben rapport gedaan van hun bevindingen omtrent
het werk aan de contrescarpen van Lillo, door Jan Baerentssen aangenomen, en wat de
kosten zullen bedragen.
De kosten van het werk aan de contrescarpen zullen bedragen
£ 1044:6:8.
Hij heeft aangenomen het bouwen van twee dammen
£ 13:3:4.
Totaal
£ 1057:10.
Daar wordt afgehouden
Voor defecten aan de contrescarpen
£ 18.
Reeds ontvangen
Voor het leggen van de zoden
£ 79:3:4.
Van commies De Gomme
£ 752:3:5.
Totaal
£ 849:6:4.
De aannemers hebben nog tegoed
£ 208:3:4.
7v. De GR besluiten de aannemers het resterende bedrag uit te betalen.
De ingelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse vragen om te mogen afvaren van de haven
van Doel in plaats van de contrescarp van Liefkenshoek, en dat zij kunnen voldoen aan de
eisen door het biljet van de ingeladen goederen aan de commiezen te overhandigen. Het
verzoek is in handen gesteld van de commies van de fortificatie en ammunitie van oorlog
Pieter de Gomme en de vlootcommiezen van Lillo. Zij dienen de GR van schriftelijk advies
te dienen of het geen nadelen oplevert als de haven van Doel gebruikt zal worden in plaats
van de contrescarp van Liefkenshoek.
De commiezen dienen de verlopen akten van de gepermitteerde schippers over te zenden,
waarover de GR zullen besluiten de vaart te laten continueren of te verbieden.
8-1-1639.
9. Philips Stagniet, de kamerbode, zal er zorg voor dragen dat de aannemers van de
contrescarpen van Lillo het resterende bedrag krijgen uitgekeerd.
9-1-1639.
10v. Een korporaal ‘ofte ander officier’ uit de compagnie van kapitein Pieter Alvares dient
de gevangen soldaten van Vlissingen naar Lillo te brengen.
10-1-1639.
11. De prins en commissaris Kieboom zullen worden geschreven over de vrijlating van de
gevangen soldaten.
Kapitein Pieter Alvares Hoeijmaecker dient vijf man naast de sergeant en officier aan te
stellen om de gevangenen naar Lillo te brengen. Hij dient vijf man en de sergeant naar
Middelburg te sturen om de gevangenen van daar naar Vlissingen te begeleiden.
11-1-1639.
11v. De commiezen op de vloot van Lillo dienen de GR van advies te zien omtrent de
betrouwbaarheid en bekwaamheid van Jan Maessen, die verzocht heeft het veer van Lillo en
Liefkenshoek te mogen bedienen in plaats van zijn schoonvader Nicolae Provo.
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12-1-1639.
12v. Licentiemeester van Alphen, ontboden door de GR, is gevraagd duidelijkheid te geven
omtrent enig geld afkomst van de schorrenpacht van het Lens, dat hij nog in zijn bezit heeft.
Tevens is hem gevraagd omtrent enig geld afkomstig van het licent van Doel, dat hij nog in
zijn bezit zou hebben. Hij verklaart van de schorrenpacht alleen vijftig guldens te hebben en
van het licent van Doel geen stuiver. De GR besluiten het hierbij te laten, maar zullen zich
nader informeren over de kwesties.
Daarna wordt de licentiemeester duidelijk gemaakt dat zijn brief aan de prins van Oranje
over de fortificatiewerken van Lillo ten nadele was van het respect voor de raadsheren en
hun waardigheid. Mocht de licentiemeester gebreken ontdekken dient hij hiervan de GR op
de hoogte te stellen. Zal hij toch anders handelen dan zullen er maatregelen ondernomen
worden.
13v. Naar aanleiding van het advies van Pieter de Gomme krijgt soldaat Dirick Beeckman,
uit de compagnie van kapitein Roobolle voor het gebruik van zijn schuit ten dienste van het
land een vergoeding van £ 3:10.
14-1-1639.
16. Op verzoek van Jacob Cente en Isaacq van Ortegem krijgen zij uitstel tot 1 juni 1639,
‘midts de schult suffisantelijck verborgende’ tot tevredenheid van commies Pieter de
Gomme.
17-1-1639.
17v. Commies De Gomme moet gedurende de vorstperiode op Lillo zijn. Hij dient na te
gaan hoe het gesteld is met de levensmiddelen en ammunitie op Hoogerwerve en als dat
nodig is deze aan te vullen uit het magazijn van Lillo. Tenslotte dient hij er op te letten of
de bezetting vijftig man sterk is.
18. Kapitein Bartholomeus Hoeijmaecker dient zestig man uit zijn compagnie naar Lillo te
zenden. Vijftig zullen gelegerd worden op Lillo, tien op Oud-Lillo. Commandeur Wassij
dient erop toe te zien dat de soldaten in de hutten en bij de burgers worden gelogeerd.
18v. Prins Frederik Hendrik schrijft dat de GR onmiddellijk de gevangen vijandelijke
officieren naar Lillo, en van daar naar Antwerpen dienen te zenden, tegen wil en dank,
tenzij zij verklaren dat zij aan Staatse zijde willen blijven. De GR besluiten de prins te
schrijven dat de gevangenen reeds afgezonden zijn, maar dat kapitein Maes was gebleven.
Hij heeft een verklaring gegeven dat hij vrij man is, en vrijwillig achterbleef. Deze
verklaring is naar commissaris Kieboom gestuurd.
18-1-1639.
19. Nicolaes van Driest, genoemd Berouw, is ordonnantie verleend een som van £ 53:18:8
voor het verbreden en verzwaren van de duikeldam ‘over de contrescherpsgracht’ in het
noordwesten van Lillo, lang 19 roeden, en daarvoor betaald 17 guldens en 10 stuivers per
roede.
Hij krijgt tevens £ 61:10:2 voor het beslaan van de bedekte weg om de contrescarp aan de
binnenkant van de verdiepte gracht, lang 671 roeden, en daarvoor betaald 11 stuivers per
roede.
19v. Adriaen Pieterssen, schipper uit Doel, heeft verzocht om in plaats van de overleden
Adam Claessen het veer op Lillo en de omliggende forten te mogen bedienen. De
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commissarissen ‘reijsende op de naeste verpachtinge’ zullen zich nader informeren over
Pieterssen en de GR over hun bevindingen rapporteren.
20. Jan Maertssen is toegestaan het veer van Lillo te mogen bedienen, nu zijn schoonvader
Nicolae Provo ‘zieckelijck ende creupel’ op bed ligt. Na diens overlijden zal hij het veer
mogen blijven bedienen.
27-1-1639.
23v. Pieter de Gomme schrijft over de gevangen Spaanse kapiteins en dat het fort
Hoogerwerve van levensmiddelen en ammunitie is voorzien.
24. Commissaris Kieboom dient 1232 guldens, 4 stuivers en 6 penningen aan commies
Pieter de Gomme toe te zenden om de betaling van de schulden van kapitein Maes aan de
eisers te kunnen voldoen. De Gomme wordt gelast het geld zo snel mogelijk over te maken.
5-2-1639.
29. Commandeur Wassij dient de zestig man uit de compagnie van kapitein Bartholomeus
Hoeijmaecker, verdeeld over Lillo en Oud Lillo, terug naar hun compagnie op ZuidBeveland te sturen.
7-2-1639.
30. De heer Tenijs en commandeur Broucqsaut hebben de GR geïnformeerd over schipper
Hubrecht Jaspersen uit Sommelsdijk. Deze wordt door de gouverneur van Hulst gevangen
gehouden. De GR eisen zijn vrijlating, anders zal men tot vergeldende maatregelen
overgaan.
30v. De bezetting van fort Hoogerwerve zal voor rekening komen voor de compagnie van
kapitein Beaumont. De compagnieën van kapitein Ovinck en kapitein Brinck, gelegerd in
Lillo, zijn vrijgesteld. Hierover worden de commandeurs Hoeijmaecker en Broucqsaut op
de hoogte gesteld.
8-2-1639.
31. Commies Pieter de Gomme heeft het geld dat commissaris Kieboom aan hem heeft
gezonden naar de GR gestuurd. Pieter Stagniet zal er zorg voor dragen dat het verdeeld
wordt over diegene die aanspraak maken op een vergoeding voor de kosten van kapitein
Maes.
17-2-1639.
35. De GR besluiten na aanleiding van het verzoek van Pieter Lievenssen, kanonnier op de
Kruisschans, die terug wilt keren naar Lillo, de commandeurs Wassij en Hoeijmaecker
hierover advies te vragen en hen te vragen een lijst te maken van alle aanwezige kanonniers
op Lillo en de Kruisschans.
35. Omdat de schipper uit Sommelsdijk nog niet is vrij gelaten dient commandeur Wassij in
de vloot van Lillo een van de beste schepen afkomstig uit vijandelijk gebied die daar
passeren aan te houden en de schipper op St. Anna gevangen te zetten, totdat de schipper uit
Sommelsdijk kosteloos in vrijheid en schadeloos is gesteld.
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1-3-1639.
38. Cornelis Claeissen Bolduck verzoekt om arrest op alle goederen van Marcus de Pree,
schoenmaker te Lillo en soldaat onder kapitein Broucqsaut. De suppliant wil £ 90:2:11
verhalen voor geleverd leer. Het verzoek is in handen gesteld van De Pree, die binnen acht
dagen zijn kant van de kwestie mag toelichten.
38v. Inzake het verzoek van Hans Vaen om met een kleine schuit bij de haven van Doel te
mogen varen wordt schriftelijk advies gevraagd aan de commiezen op de vloot van Lillo.
3-3-1639.
39v, 40. Gijsbrecht van Sweeden verzoekt alsnog de houten brug van Lillo te mogen
opleveren, en dat vóór Pinksteren 1639. Hij vraagt of hij daarbij als enige aannemer wordt
aangesteld, aangezien zijn maats het werk hebben verlaten en hij het oude hout en ijzer mag
hebben, dat afkomstig is van de palen van de oude brug en de sortie. De GR geven hem te
kennen dat mocht hij het werk voor Pinksteren of uiterlijk de laatste juni opleveren, zijn
straffen en boetes vanwege eerdere besluiten zullen worden opgeheven. Op de twee andere
verzoeken hebben de GR verklaard dat zij daar geen gehoor aan kunnen geven.
11-3-1639.
45v. De aannemers van de werken op Lillo dienen zo snel mogelijk het werk op te pakken
en te voltrekken anders zullen de GR, bij te lang afwachten van de aannemers, het werk tot
hun last opnieuw besteden.
46. Naar aanleiding van een remonstrantie van Pieter de Gomme hebben de GR een aantal
besluiten genomen.
Zij stemmen in met het repareren van de wallen rondom de forten, die te lijden hebben
gehad onder zware regenval. De kosten zullen ongeveer zestig guldens bedragen.
Op Liefkenshoek zal een nieuwe borstwering worden gemaakt, waarvan de kosten negen
Vlaamse schellingen per roede zullen bedragen.
De Gomme schrijft dat het bouwen van een stenen corps de garde bij de poort van
Liefkenshoek vereist is. De gedeputeerden gaande over de verpachtingen zullen de kwestie
examineren, en tevens bekijken of de carrés aan wederzijden van de dijk bij het fort niet als
voorpost kunnen dienen.
Er wordt nog in bedenking gehouden of de ingelanden van Doel gelast worden ervoor te
zorgen dat er een sluis naast de contrescarp wordt aangelegd, waartoe de prins opdracht
heeft gegeven.
De heren gedeputeerden zullen inspecteren of het dit jaar nog nodig is de bedekte weg om
de contrescarp, alsmede de berm van de wallen tegen het water met ‘cloetelingen’ te
beslaan.
De commies De Gomme is toestemming verleend voor het bouwen van een brug tussen
Lillo en Oud-Lillo.
47. De gedeputeerden zullen inspecteren of het inderdaad goedkoper is de wallen te
slechten tot aan het fort van Oud-Lillo en daarvoor in de plaats een stenen redoute te
bouwen, aangezien het nodige aan de wallen gerepareerd moet worden.
47v. Commies Coorne wordt gelast de goederen die niet gebruikt zijn uit de wintervoorraad
van Lillo, Liefkenshoek, Blauwgaren en Oud-Lillo te ontbieden, zodat die bij de eerste
gelegenheid verkocht kunnen worden.
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De GR stemmen ermee in dat de majoor Berckenbosch het ‘schoffhuijs’ van kaarsen heeft
voorzien, eenzelfde hoeveelheid als de corps de gardes. Dit omdat de prins de wens heeft
uitgesproken dat er in de nacht eveneens wordt wachtgelopen.
De commies vraagt de heren ten overstaan van de heren van de Rekenkamer hun
instemming duidelijk te maken wat betreft het graven van een ligplaats voor het
oorlogsschip in de contrescarp van Lillo.
De commies krijgt toestemming om de weg tussen Oud Lillo en Lillo te repareren.
Tevens krijgt de commies toestemming om de affuiten, wielen en wachthuizen, die nog niet
geteerd zijn, te verven met olieverf, in plaats van deze te teren.
15-3-1639.
49. Commies Pieter de Gomme, wilt om het uurwerk voor het ‘schoffhuijs’ van Lillo te
financieren op elke ton Antwerps bier twee schellingen heffen bij de tappers. De GR
stemmen er nog niet mee in, maar de gedeputeerden van de verpachtingen zullen met de
heer Van Berchem [van de Raad van State] over de kwestie spreken, en samen bepalen of
dit inderdaad een oplossing is, waarover zij hun bevindingen zullen rapporteren aan de GR.
17-3-1639.
50. Het vertoog van de aannemers van het verdiepen van de grachten en het verhogen van
de wallen van Lillo is in handen gesteld van de heren Tenijs en Van der Straeten om het te
examineren en hun bevindingen aan de GR voor te leggen.
21-3-1639.
51v. Naar aanleiding van het rapport van de heren Tenijs en Van der Straeten hebben de GR
een aantal beslissingen genomen. De aannemers Michiel Pieterssen Schilders, Dirick Hamel
en Thobias de Bres zullen geen voorschot uitebetaald krijgen. Zij dienen binnen twee weken
met een voldoende aantal aan mannen aan het werk te gaan en dit volgens het bestek en de
bepaalde condities te volbrengen. Zo niet zal het werk ten laste van de aannemers aan
anderen worden uitbesteed. Wat het buitenwerk betreft, daarover wordt pas beslist als het
andere werk volbracht is.
24-3-1639.
52. Jacob Lust, Middelburgs koopman, krijgt toestemming om Lonijs de Bra, koopman uit
Antwerpen, door de commandeur of de majoor van Liefkenshoek te laten arresteren, zodat
deze zijn schuld zal afbetalen.
55v. De GR hebben het disponeren over de aannemers van de fortificatiewerken uitgesteld
tot de terugkeer van heer De Moor van de verpachtingen [van de gemeene middelen] te
Lillo.
5-4-1639.
58. Willem Adriaenssen, smid op Lillo, is ordonnantie verleend een som van £ 8:18:11 voor
het leveren van ijzerwerk voor de ponten en sloepen, die vorig jaar aldaar gelegen waren.
Gelijk wordt besloten dat de zulke betalingen voortaan door equipagemeester Maerten
Thijssen zullen worden gedaan.
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Abraham Biesman is ordonnantie verleend een som van £ 258:4:2 voor het leveren van
klinkers, kalk, arduinsteen en andere materialen voor de poort van Lillo. Het geld zal op het
bedongen loon van aannemer Claeis van Tielt worden ingehouden.
Jasper Leijnssen krijgt een som van £ 33:3 voor het leveren van moppensteen (gebakken
metselstenen) voor de poort, welk bedrag eveneens op het loon van de aannemer zal worden
ingehouden.
58v. Het verzoek van Jacob Lust om Willem Willemsen uit Ossenisse in de vloot van Lillo
vast te mogen houden totdat deze zijn schuld van £ 48:16:6 heeft voldaan is afgeslagen.
9-4-1639.
61. Op een remonstrantie van Pieter de Gomme zijn de volgende beslissingen genomen. De
commies dient een kostenraming en een bestek af te leveren voor drie secreten.
De brug tot Lilloo zal andermaal in het openbaar besteed worden, in Zeeland, Delft,
Dordrecht, Gorinchem en Den Haag op 5 mei; daar worden eveneens de drie
‘sentenelhuijsen’ (= wachthuizen) uitbesteed.
De commies wordt geschreven dat hij niet alleen meebrengt alle stukken over de stenen
poort, maar ook over de aarde- en steenwerken, en wat hij daar heeft voorgeschoten, zodat
alles afgerekend kan worden.
61v. Het maken van een spits op het ‘schoffhuijs’ van Lillo wordt nog in bedenking
gehouden.
De heren gaande over de verpachting van de brug van Lillo zullen mede letten op of de
tappers van het bier krijgen wat hen toebehoort.
De GR zullen zich ook buigen over de droge en de natte maten, ellen en gewichten van
Lillo, Liefkenshoek etc. Binnen de forten zal het gewicht van Middelburg worden gevolgd.
In bedenking wordt nog gehouden of de borstwering van Liefkenshoek op een egale breedte
en hoogte van zes voet zal worden gemaakt.
De heren die naar Lillo afreizen dienen twee batterijen te inspecteren en te bepalen of deze
gerepareerd of vernieuwd moeten worden. Over een eventuele vernieuwing zullen zij de GR
berichten.
Bij de poort van Liefkenshoek moet een nieuwe stenen corps de garde worden gebouwd.
Commies De Gomme dient met de commandeur en de officieren te overleggen op welke
plaats het gebouw moet komen.
62. Wat betreft de aarden redoutes aan weerszijden van het fort, dezen zullen in dezelfde
staat worden gelaten, er zal gerepareerd worden wat nodig is.
Het verleggen van de sluizen van Liefkenshoek wordt nog uitgesteld, maar wanneer de
ingelanden van Doel gelast worden dit te doen dan dienen de sluizen ‘naerder onder het
gewelt van het fort werden geleght’.
Er wordt ingestemd met de reparaties van de brandschade op Liefkenshoek, kostende
£ 11:10.
13-4-1639.
65. De GR hebben uitgesteld om over het verzoek Thobias de Bres als aannemer van de
fortificatiewerken op Lillo te disponeren.
Pieter Burchgraeve, herbergier in Middelburg, is arrest verleend op de gage van Dirick
Fredericx Hamel, als deze zijn werk, kosten £ 30:5, op Lillo heeft voltrokken.
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15-4-1639.
68v. Het wordt door de GR niet nodig geacht dat Nicolaes van Dongen rijshout levert voor
de reparaties van Lillo.
De commandeur en de commies zullen de besteding van de brug tussen Lillo en Oud Lillo
opnemen.
Ferdinande Broucqsaut wordt vermeld als commandeur van Axel.
69v. De heren Tenijs en Van der Straeten hebben met commies Pieter de Gomme het werk
op Lillo geïnspecteerd. Naar aanleiding van hun rapport hebben de GR besloten dat
commies De Gomme vijfduizend guldens krijgt om te verstrekken als arbeidsloon voor de
arbeiders aan de resterende werken. Hij zal van week tot week het werk controleren.
Hij krijgt daarnaast £ 150 voor de aannemers van de stenen poort.
70. De Gomme krijgt ordonnantie over £ 88:18:5:12 voor voorschotten die hij heeft
uitbetaald voor het werk aan de put van de poort.
Na overleg tussen de officieren en de commies is besloten dat het nieuwe corps de garde op
Liefkenshoek binnen de ‘hameije’ (= het valhek bij de poort) dient te worden gebouwd.
23-4-1639.
70v. Michiel Gillissen heeft de proef voor konstabel succesvol afgelegd in Vlissingen. Zijn
plaats op St. Anna dient te worden ingenomen door Marcus Dameau, voordat Michiel
Gillissen aangesteld zal worden als kanonnier op Lillo.
26-4-1639.
72. De heren Schotte en Berchem dienen er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de
compagnie van kapitein Brinck op Lillo betaald wordt, omdat commandeur Wassij anders
moeilijkheden verwacht.
30-4-1639.
75v. Een brief van Gijsbrecht van Sweten, aannemer van de brug van Lillo, is in handen
gesteld van de heren Tenijs en Van der Straeten die op weg zullen gaan naar het fort.
3-5-1639.
76. De bovengenoemde heren zullen eveneens inspectie nemen naar aanleiding van het
advies van commandeur Hoeijmaecker m.b.t. de sluis van Doel en het afstorten van de
redoute aldaar.
76v. Thobias Bres zal er door de heren Tenijs en Van der Straeten op gewezen worden dat
hij borg dient te betalen voor zijn werk op Lillo. Zo niet zijn zij geautoriseerd om het
resterende werk uit te besteden.
9-5-1639.
77v, 78. De heren Van der Straeten en Tenijs hebben het volgende gerapporteerd.
De brug op Lillo is opnieuw besteed, en dat voor £ 754, in plaats van £ 643:6:8.
De drie sekreten zijn besteed voor £ 59. Het corps de garde op Liefkenshoek is besteed voor
L150. Het ‘plackwerck’ op Oud Lillo is besteed voor 35 stuivers per roede. Het verhogen
en opzetten van de afgeschoten borstweren is besteed voor twintig stuivers per roede.
Ingenieur Vleugels zal zich van tijd tot tijd naar Lillo begeven om het werk te controleren
en gebrekkigheden aan te kaarten bij de aannemers.
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Soldaten uit Lillo mogen niet buiten het fort gaan werken alvorens het werk voltrokken is.
78v. De commandeur krijgt toestemming om de ingelanden van Doel de sluis bij de
contrescarp van Liefkenshoek te laten leggen.
De heren Tenijs en Van der Straeten hebben erop gewezen dat op Lillo nog een kanonnier
nodig is. De GR zullen nog enige dagen in bedenking houden of Michiel Gillissen zijn akte
in handen zal krijgen.
10-5-1639.
79. Niemand, behalve de gezworen roeiers van Lillo en Liefkenshoek, zal beesten van uit
Doel, St. Anna en Ketenisse mogen vervoeren naar buitengelegen schorren. Adriaen
Gijssen, landman uit Ketenisse, dient zich daarvan te onthouden. Commandeur
Hoeijmaecker zal erop toezien dat de schuit van Gijssen verkocht zal worden.
14-5-1639.
80v. Adriaen Pieterssen is aangewezen voor het vervoer van het maandelijkse groen (=
groente) voor Lillo en Liefkenshoek in plaats van de overleden Adam Claeissen.
16-5-1639.
81v. Kapitein Cromstrien meldt dat kapitein Buijs op Lillo is gearriveerd, die bij gebrek aan
logement in een schuur is onder gebracht.
17-5-1639.
Adriaen Pauwelssen Swart krijgt £ 81:10 voor het leveren van rijshout voor Lillo, en later
(fol. 83) £ 80:10:4 voor rijshout voor Liefkenshoek.
82. Cornelis Brantwijck wordt vermeld als inwoner van de polder van Namen.
82v. Michiel Gillissen is aangesteld als kanonnier op Lillo.
20-5-1639.
84. Commandeur Hoeijmaecker dient erop toe te zien dat het werk aan het fort naar
tevredenheid verloopt en dat de soldaten niet in Doel gaan werken voor afronding van het
werk.
21-5-1639.
85. Wegens het nagenoeg overblijven van één kanonnier op Lillo zal de kanonnier van het
fort die onder de heer Van Brederode in het leger dient gevraagd worden terug te keren.
28-5-1639.
89. Commandeur Wassij meldt dat het werk op Lillo naar genoegen vordert, en dat de
aannemers genoeg volk gebruiken voor het verrichten daarvan.
7-6-1639.
95v. Commies Pieter de Gomme is toegestaan Hubrecht en Adriaen Pieterssen 495 guldens
uit te betalen voor het bedekken van de contrescarp van Lillo, 99 roeden lang voor vijf
guldens per roede. Wat betreft de betaling van de resterende 90 roeden, daarover zal eerst
aan commandeur Wassij en Thobias de Bres worden gevraagd of het werk naar behoren is
afgerond.
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96v. Marcus van Wolvenaer wordt genoemd als aannemer van het vermaken en repareren
van de wallen van Blauwgaren.
14-6-1639.
101. Commandeur Wassij en dijkgraaf Melchior Franssen dienen na te gaan of Daniël la
Beecque gelijk heeft. Namelijk dat inzake de sluis bij Liefkenshoek zou kunnen volstaan
met reparaties, alsmede het feit dat volgens hem de grond van de contrescarp van
Liefkenshoek niet geschikt is voor het aanleggen van een sluis.
Albertus Brosius, scherprechter, zal naar Lillo afreizen en daar ten uitvoer brengen wat hem
wordt gevraagd door de commandeur en de krijgsraad.
24-6-1639.
103. Jaspar Hendericxen krijgt £ 25 voor het werk aan de brug over de kreek bij Oud-Lillo.
Govert de Corte en Nicolaes van Driest vermeld als aannemers van het aardewerk op OudLillo.
103v. Commies Melchior Franssen zal op Liefkenshoek nazien of de sluis van Doel niet
‘naerder de contrescherpen’ van het fort aangelegd kan worden.
Maes Thijssen, aannemer van het bedekken van de contrescarpen van Lillo over een lengte
van 90 roeden, zal door commies De Gommie £ 60 worden uitbetaald.
104. Commandeur Hoeijmaecker schrijft dat de grond bij Liefkenshoek niet geschikt is voor
het aanleggen van de sluis. De GR zullen eerst het advies van de dijkgraaf afwachten.
104v. Jacob de Backer vermeld als gepermitteerd schipper voor Doel, St. Anna en
Ketenisse.
De commiezen in de vloot van Lillo dienen alle schippers van wie de akten zijn geëxpireerd
aan te houden.
30-6-1639.
105v. Commandeur Wassij dient ervoor te zorgen dat de soldaten op het schip van kapitein
Hollaer aan land gaan.
1-7-1639.
Jaecques Farceau wordt vermeld als voormalig sergeant onder commandeur Broucqsaut en
verkoren tot sergeant-majoor van fort Frederik Hendrik.
106. Pieter de Gomme krijgt toestemming om £ 10 Thomas Bres te betalen, op de rekening
van het door hem aangenomen werk.
107. Adriaen van Breda wordt vermeld als aannemer van werk van Thobias Bres en Michiel
Pieterssen Schilders.
107v. De heren die naar Lillo zullen vertrekken hebben toestemming verkregen om het werk
waarbij de aannemers in gebreke zijn gebleven op hun kosten opnieuw uit te besteden.
4-7-1639.
Naar aanleiding van het advies van Melchior Franssen zal ingenieur Van den Bossche
gevraagd worden zich naar Liefkenshoek te begeven om de grond aldaar te inspecteren.
7-7-1639.
108v. Ingenieur Van den Bossche schrijft dat hij zich niet naar Liefkenshoek kan begeven.
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8-7-1639.
109. Huijbrecht Wouterssen wordt vermeld als gedetineerde schipper tot Hulst.
Commies Melchior Franssen en ingenieur Vleugels zullen rond de eerst komende maandag
de grond van de beoogde sluis inspecteren.
11-7-1639
110v. Commies Pieter de Gomme en commandeur Wassij zullen het werk op Liefkenshoek,
aangenomen door Claeis van Driest en Govert de Corte, opnemen.
111. De bovengenoemde aannemers krijgen £ 89:5 voor hun werk op Oud-Lillo.
21-7-1639.
113. Commies De Gomme en commandeur Wassij zullen het bezoden en het ophogen van
de teen van de contrescarpen van Lillo opnemen.
114. Pieter Pieterssen en Cornelis Brandtwijck worden vermeld als schippers van Doel en
de polder van Namen.
Adriaen van Breda krijgt 494 guldens voor het werk op Lillo dat hij heeft aangenomen van
Michiel Pieterssen en Thobias Bres.
115v. Naar aanleiding van het advies van ingenieur van den Bossche, dijkgraaf Melchior
Franssen en ingenieur Vleugels is besloten dat de sluis van Doel aan de gracht van de
contrescarp kan worden gelegd. Om moeilijkheden tegen te gaan kan er een dam door de
Boomkreek worden gelegd, zodat Doel van water voorzien wordt. De adviezen zullen aan
de prins worden opgestuurd.
22-7-1639.
117v. Hendrick Papon en Hendrick de Mulder worden vermeld als aannemers van werk op
Lillo die om een voorschot van betaling verzocht hebben.
Willem Jorissen vermeld als geweldige (provoost) van St. Anna.
25-7-1639.
119v. Naar aanleiding van het bericht van prins Frederik Hendrik zal de sluis van Doel
tegen de gracht van de contrescarp van Liefkenshoek worden aangelegd, volgens het plan.
26-7-1639.
120. Jonas Duijser en Franchois Bevanij verzoeken om de betaling van 1758 guldens voor
het verdiepen van de gracht en het verhogen van de wal van Lillo. Commandeur Wassij en
commies De Gomme zullen het werk controleren.
29-7-1639.
123v. Commies De Gomme dient de GR te berichten over de ‘gelegentheit’ van de familie
van predikant Bosschaert van Lillo, omdat deze heeft gevraagd om ordonnantie van zijn
toelage.
2-8-1639.
124. Naar aanleiding van de bevindingen van commandeur Wassij en commies Pieter de
Gomme worden Govert de Corte en Nicolaes van Driest ordonnantie verleend, een som van
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£ 224:7:6 voor het bezoden van de contrescarp en het ophogen van de teen van de
contrescarp van Lillo.
125. De heren Tenijs en Van der Straeten zullen worden aangewezen om het werk op Lillo
op te nemen, mitsgaders de heren uit de raad die daarbij aanwezig willen zijn.
126. Franchois Bievamij zal 232 guldens betaald krijgen over het werk dat aan hem door
Thobias de Bres is uitbesteed.
Adriaen van de Cruijce (Cruijte) zal betaald worden voor het door hem verrichte werk,
aangenomen voor een gulden en negen stuivers per roede.
8-8-1639.
129v. Maerten Joossen van Duijven wordt vermeld als aannemer van de brug op Lillo.
18-8-1639.
131v. Cornelis Cornelissen Timmersz. is verkozen tot konstabel van Liefkenshoek in plaats
van Cornelis Janssen.
23-8-1639.
139v. Crediteuren van de gevangenen, gevangengenomen bij Calloo, in de provincie, of te
Lillo en Liefkenshoek dienen zich tot de GR te richten voor de afhandeling van de schulden.
Op het verzoek van kapitein Manmaecker zal commies De Gomme gevraagd worden de
musketiers van de twee compagnieën die door luitenant-kolonel Allart omtrent Lillo zijn
achtergelaten van kruit en lonten te voorzien.
Commandeur Wassij dient erop toe te zien dat de soldaten van de bovengenoemde
compagnieën door de pachters van ‘s’ Landts middelen’ voldoende van bier worden
voorzien.
140. Om klachten van de pachters te voorkomen mogen de soldaten van de forten niet bij de
soldaten op de schepen gaan drinken.
Lieven de Wilde wordt vermeld als soldaat onder kapitein Wassij.
140v. Michiel Gillissen, timmerman, is aangesteld als opzichter van het werk aan de houten
brug van Lillo.
141. Gillis Franssen, timmerman, dient het werk aan het corps de garde en de sekreten naar
behoren af te ronden, anders zal het werk ten koste van hem opnieuw worden uitbesteed.
Naar aanleiding van de bevindingen van de heren Tenijs en Van der Straeten op Lillo
hebben de GR het volgende besloten. Pieter de Gomme dient na te gaan hoeveel eiken
planken er nodig zijn voor de batterijen.
De commies krijgt toestemming voor het leggen van een plein voor de poort, het corps de
garde en het logement.
Hij krijgt eveneens toestemming voor het repareren en oprechten van de omheining van de
kruittoren, als om de plaats van het logement.
De oude hut in de Bergse Punt mag worden afgebroken, de pannen moeten worden
opgeslagen.
De turfschuur van kapitein Roobolle mag vernieuwd worden, als de commies de materialen
zo veel mogelijk hergebruikt.
Commies De Gomme en ingenieur Vleugel zullen het werk van Hendrick Papon en Isaacq
de Mulder controleren, alvorens er wordt ingegaan op hun verzoek om betaling.
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25-8-1639.
145. Het verzoek van majoor Berckenbosch van Liefkenshoek om betaling of vervanging
van een pont is in handen gesteld van raadsheren die zich bezig houden met de taxatie van
verongelukte schepen.
De weduwe van Christiaen Loops mag voorlopig in het logement blijven dat zij
tegenwoordig bewoont. De heren gaande over de verpachtingen op Lillo zullen zich over
haar verzoek buigen. Het verzoek van kanonnier (niet ingevuld) op Lillo is eveneens in hun
handen gesteld.
26-8-1639.
145v. De GR hebben de berichten gelezen van de commandeurs Broucqsaut, Hoeijmaecker
en Wassij en commies De Gomme over een aanslag die de vijand voor zou hebben op de
Kruisschans.
146. Het verzoek van Anthonis Janssen Barouw voor een vergoeding inzake de gevangenen
van Calloo zal worden afgehandeld als eerder beschreven.
146v. De GR hebben besloten de gouverneur van Zandvliet, Alexander de Hese,
toestemming te verlenen voor het vervoeren van bouwmaterialen door de vloot van Lillo.
In een brief heeft commies De Gomme er gewag van gemaakt dat hij door de aannemers op
Lillo en anderen is uitgescholden. De GR zullende commandeur Wassij hierover berichten.
147. Daarnaast zal de commandeur verzocht worden een goede wacht in te stellen, gezien
het feit dat de vijand voor kan hebben een aanslag op Lillo te plegen, langs de nieuwe
onafgebouwde brug.
27-8-1639.
149. Er zijn berichten ontvangen dat de vijand zich met een sterke troepenmacht ophoudt in
het land van Waas, en de vermoedens rijzen dat er een aanslag op de Kruisschans of
Liefkenshoek voorhanden is. Kapitein Justus Steengracht dient zich met zijn compagnie van
Zuid-Beveland naar Kruisschans te begeven en daar op de schepen garnizoen te houden.
Een derde deel zal zich op Liefkenshoek vervoegen.
30-8-1639.
149v. Het verzoek van Isaacq de Mulder om 20 gulden reisgeld, in mindering van hetgeen
dat door hem is verdiend aan de werken op Lillo, is afgeslagen.
2-9-1639.
150v. Voordat Nicolaes Berckenbosch eventueel recht heeft op een vergoeding voor de
door hem verleende diensten tijdens het beleg van Calloo door graaf Willem van Nassau,
dient hij een declaratie met een specificatie te overbrengen.
8-9-1639.
153. Jean Vizer wordt vermeld als majoor van Hoogerwerve.
19-9-1639.
156. De ingenieurs Vleugels en Van den Bossche worden gevraagd zich naar Lillo te
begeven zodat zij de heren Tenijs en Van der Straeten bij het opnemen van het werk op
Lillo kunnen assisteren.
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20-9-1639.
156v. Naar aanleiding van een remonstrantie van Pieter de Gomme hebben de GR het
volgende besloten.
Daniël Thijssen wordt gevraagd 150 eiken planken naar Lillo te sturen ten behoeve van de
batterijen.
157. De heren Tenijs en Van der Straten, te samen met heer de Cocq, zullen erop toe zien
dat ervoor gezorgd wordt dat de ‘apprijlen van Lillo’ zo gemaakt zullen worden als
ingenieur Vleugels af heeft gestoken.
De heren zullen inspecteren of het rijshout aan de waterkant met ‘cloetelingen’ moet
worden afgezet.
Het dempen van de haven ter hoogte van de nieuwe straat zal aan de burgers van Lillo
worden overgelaten.
157v. De duikeldam van Lillo zal met een stromat worden bekleed.
De commies mag het maken van een nieuw ‘ameijgebindt met het landthooft’ verzorgen
aangezien het vorige te veel gerot was.
De heren zullen inspecteren of het nodig is het riool bij het logement van controleur Jan
Adriaenssen en commies Bras te verleggen.
158. Zij zullen ervoor zorgen dat de gewone reparatiewerkzaamheden op de forten Lillo,
Blauwgaren en Oud-Lillo worden uitbesteed, evenals de werkzaamheden op Liefkenshoek.
Commies De Gomme krijgt een som van £ 204 voor het betalen van de fortificatiewerken
op Lillo.
30-9-1639.
160. Marcus du Hameau, soldaat onder J. Broucqsaut, is verkozen tot kanonnier in plaats
van Wisse Claeissen.
13-10-1639.
163. Luitenant-kolonel Allardt is op bevel van de prins in Zeeland gestationeerd met
zeventien compagnieën, waarvan dertien in de polder van Namen, twee voor Lillo en twee
voor Philippine.
163v. Thobias Coorne heeft toestemming gekregen voor de aanschaf van levensmiddelen
voor de forten Lillo, Liefkenshoek etc. ten behoeve van de wintervoorraad, op voet van het
voorgaande jaar.
18-10-1639.
165v. Op advies van commies Pieter de Gomme krijgt predikant Johannis Bosschaert
dezelfde toelage als het voorgaande jaar.
Gillis Franssen krijgt £ 50 als eerste van drie betalingen voor het werk aan het stenen corps
de garde van Liefkenshoek.
Dezelfde Franssen wordt benadrukt dat hij niet afwijkt van het bestek wat betreft de stenen
sekreten op Lillo.
Matheus Hals uit Vlissingen heeft arrest verzocht op de gage van majoor Baillaert van Lillo,
een som van £ 8:3:8 voor mondkosten door hem verteerd.
166. De defecten aan de stenen poort van Lillo worden van het loon van Adriaen Janssen
van Breda afgetrokken.
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166v. Diegenen die het bestek hebben opgemaakt van de houten brug op Lillo zullen de
brug nogmaals bekijken, omdat de aannemer verstaan heeft gegeven dat het ijzerwerk
minder zwaar kan zijn, dan in het bestek staat aangegeven.
167v. Nicolaes Provoost is toegestaan met zijn schuit het veer van Liefkenshoek op Lillo te
bedienen.
168. Naar aanleiding van een herinnering van De Gomme hebben de GR hem toestemming
verleend voor het bekleden van de duikeldam.
Govert de Corte mag de vier oprillen en de aarde van de muren van de hutten weghalen.
De commies mag het vullen van de ‘thuijnen’ (omheiningen) van rijswerk met aarde uit
besteden. Die zullen eerst wel grondig gerepareerd dienen te worden.
Het riool achter de logementen van de commiezen Bras en Jan Adriaensen Bal, mag verlegd
worden, volgens de aanwijzingen van de heren Cocq en Van der Straeten.
Cornelis Hildernisse zal zich naar Lillo begeven om het hout van de sekreten en de corps de
gardes te inspecteren.
168v. De loodgieter is toegestaan enige werkzaamheden aan de goten op Lillo en
Liefkenshoek te verrichten, alsmede het maken van enige goten aan het logement van
majoor Baillaert.
Pieter Lievensz.zal zich van de Kruisschans naar Lillo vervoegen. Alvorens hij vertrekt
zullen de GR de Raad van State erop wijzen dat er nog een kanonnier op de Kruisschans
nodig is.
169. Op Liefkenshoek zullen er mettertijd twee nieuwe hutten worden gebouwd ter
vervanging van twee vervallen hutten, waar de commies de GR in het voorjaar aan dient te
herinneren, zodat zij rekening houden met de besteding.
169v. Commies De Gomme is toegestaan de grond waarmee de oude haven is gedempt te
egaliseren.
Naar aanleiding van een bericht van de heer Van der Straeten resteert er niets anders dan
met de aannemers te ‘procederen tot eene finale liquidatie’ van het gehele werk.
21-10-1639.
170. De heren Tenijs en Van der Straeten laten weten dat de aannemer van de brug van
Lillo naar alle tevredenheid gebreken aan het ijzerwerk heeft hersteld. Voor ijzerwerk dat
lichter werd bevonden als dat van Liefkenshoek werd een bedrag van zijn loon afgetrokken,
waar de aannemer eveneens mee instemde.
22-10-1639.
174. Cornelis Gilbau, pastoor te Calloo, heeft toestemming verzocht om met zekere
regelmaat de polders van St. Anna, Doel en Ketenisse te bezoeken. Wanneer de suppliant er
zorg voor draagt dat de predikant van Lillo in alle rust en vrede de polders mag bezoeken,
dan zal het verzoek nog eens worden overwogen.
174v. Aannemer Gillis Franssen vraagt de GR inspectie van de stenen redoutes op Lillo te
nemen, die volgens hem niet volgens het bestek kunnen worden gemaakt. De GR verklaren
dat de suppliant de gebouwen volgens het bestek dient te bouwen.
Pieter Paulussen van Assendelft is vermeld als zoon van Paulus Janssen van Assendelft,
roeier op de vloot van Lillo.
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8-11-1639.
175v. De heer Tenijs heeft de GR in bedenking gegeven of het kruit dat verschoten wordt in
de steden en de forten vanwege het verslaan van de Spaanse vloot bij Duins niet in rekening
gebracht moet worden bij de Admiraliteit. Daarop is geantwoord dat men zal vasthouden
aan het oude gebruik.
26-11-1639.
179v. De tong van soldaat Stoffel Caddeman uit de compagnie van kapitein Ovinck zal met
een gloeiende priem worden doorboord. Hij is door de krijgsraad van Lillo veroordeeld
vanwege zijn enorme blasfemie en godslastering. De GR stemmen met het verzoek van
commandeur Wassij in en sturen de scherprechter naar het fort om het vonnis te voltrekken.
2-12-1639.
181. Voor het inspecteren van het nieuwe corps de garde op Liefkenshoek zijn de
commandeur, commies De Gomme, Cornelis Hildernisse en Abraham Biesman
aangewezen.
6-12-1639.
184. Uit het rapport van de heren Tenijs en Van der Straeten blijkt dat de aardewerken van
Lillo en de buitenwerken te samen £ 5948:7:10 bedragen.
De aannemers hebben reeds
£ 4521:16:5 ontvangen.
Zij hebben nog tegoed
£ 1426:11:5.
Daar komt nog bij een miscalculatie van de ingenieurs van £ 32:56:8, zodat de aannemers in
totaal nog £ 1459:18:1 tegoed hebben.
Commies De Gomme heeft ontvangen
£ 3807:6:8.
Hij heeft betaald
£ 4354:11:5.
Daardoor heeft hij nog tegoed
£ 547:4:9.
185. Er zal een overzicht worden gemaakt van de schulden van enkele aannemers aan de
leveranciers van bouwmaterialen, zonder dat de betaling daarvan voor rekening van de
provincie zal komen.
9-12-1639.
186. Voor het opnemen van de stenen poort van Lillo zijn Cornelis Hildernisse en Abraham
Biesman aangewezen, evenals voor het opnemen van de buitenwerken. Defecten zullen op
de aannemers worden verhaald.
Gillis Franssen wordt erop gewezen dat hij zich aan het bestek dient te houden en dat de
heren De Knuijt en De Cocq hierop zullen toezien.
13-12-1639.
187v. Het is de ingelanden van Doel toegestaan de haven van Doel te gebruiken, in ieder
geval tot de eerstkomende Pasen, op de voorwaarde dat de schepen nauwkeurig worden
doorzocht door de commiezen op de vloot van Lillo. Mocht het land hier hinder aan
ondervinden dan zal het verbod weer van kracht worden, evenals bij fraude en
lorrendraaierij.
Thomas Janssen krijgt £ 159:12:4 voor het leveren van 298 ponden beschuit voor de
wintervoorraad van de Scheldeforten.

297

15-12-1639.
189. Gerrit Vaen en Jacob Engelssen Berouwen (n.b.= mog. J.E. Vercouteren) worden
vermeld als gepermitteerde schippers uit Doel.
190. Cornelis Francque en Gillis la Meere worden vermeld als soldaten in de compagnie
van kapitein la Bussiere.
Davidt Carels en Willem Adriaenssen, bierstekers van Lillo, zijn in overeenstemming met
de resolutie van 27-11-1637, nogmaals voor een jaar aangewezen voor het leveren van
tweehonderd tonnen groot- en kleinbier voor Lillo, Liefkenshoek, Oud- Lillo en
Blauwgaren.
191. Naar aanleiding van een remonstrantie van Pieter de Gomme is het volgende over Lillo
besloten. De GR stemmen in met de reparatie aan het magazijn bij de kruittoren van Lillo.
Het sturen van rijshout voor een ‘onderhooft’ wordt in bedenking gehouden.
20-12-1639.
196v. De GR zien geen redenen voor de weigering van commandeur Hoeijmaecker om tien
man met commissaris Padburch, op orders van de Prins, mee te zenden.
22-12-1639.
198. Cornelis Janssen is ordonnantie verleend een som van L10-13 voor reparaties aan de
sloepen van het land te Lillo en Liefkenshoek.
198v. De GR stemmen in met het handelen van de commies die een voorraad rijshout heeft
opgekocht ten behoeve van de reparatie aan de rijsbermen van de duikeldam van Lillo. Hij
zal het geld hiervan terugbetaald krijgen. Wat betreft van een eerder genoemd schip met
rijshout wordt een bericht van de commies afgewacht.
23-12-1639.
200v. Adriaen de Backer, zoon van Jacob de Backer, wordt vermeld als gepermitteerd
schipper uit Doel.
29-12-1639.
201v. Adriaen Janssen van Breda wilt graag een laatste uitbetaling van het door hem
bedongen loon voor het werk aan de poort van Lillo. Alvorens hiertoe over te gaan zullen
commies De Gomme, Hildernisse en Biesman de gebreken in kaart brengen, zodat die gelijk
verrekend kunnen worden.
30-12-1639.
202. De bovengenoemde personen hebben een vleugel, die niet behoorlijk is ingevlochten
geconstateerd. Daarnaast zal op rekening van de aannemer een reep worden gekocht om de
‘schoffpaelen’ mee te omwinden. Wat de andere defecten betreft, daarvoor zal de aannemer
op zijn loon worden gekort.
202v. Juliaen Aubijn, adelborst onder de compagnie van kapitein Wassij, krijgt twee
maanden verlof om naar St. Malo te vertrekken voor het werven van volk. Zijn soldij zal hij
ontvangen bij zijn terugkeer.

298

Inv.nr. 498, Resoluties Gecommitteerde Raden 1640-1641
3-1-1640.
2, 2v. De GR hebben besloten, naar aanleiding van een verzoek van Thobias de Bres, om de
betaling af te ronden van het verdiepen van de gracht en het verhogen van de wallen van
Lillo, na te gaan of eerst alle crediteuren zijn voldaan alvorens het verzoek in te willigen.
3. Het verzoek van Adriaen Janssen van Breda voor het afronden van zijn betaling is in
handen gesteld van de heren Tenijs en van der Straeten.
5. Matheus Hals is arrest verleend een som van £ 8:12:8 op de gage van majoor Baillaert.
6-1-1640.
6. De compagnieën op de betaallijst van de provincie dienen op volle sterkte te worden
gebracht.
17-1-1640.
10. Jan Cochou en Jan Andriessen worden vermeld als soldaten onder kapitein Jaecques
Broucqsaut.
20-1-1640.
11. Gillis Franssen, aannemer van de sekreten van Lillo verzoekt nogmaals inspectie om
duidelijk te maken dat hij het bestek niet kan volgen.
12v. De heren Tenijs en Van der Straeten zijn gecommitteerd om de crediteuren van
Thobias de Bres en Michiel Pieterssen te verhoren en daarover de GR in te lichten.
24-1-1640.
14v. De declaratie van majoor Berckenbosch van Liefkenshoek is in handen gesteld van de
secretaris.
15. De commandeur en de commies zijn aangewezen om het werk van Jasper Hendricx op
Lillo met een neutrale timmerman te controleren. De commandeur en de commies zullen
met een neutraal metselaar het reparatiewerk van Jan Pieterssen aan de hutten en de
logementen van Liefkenshoek controleren. Zij zullen met een neutraal metselaar tenslotte
het werk van Jan Meertensz. op Lillo nazien.
30-1-1640.
17v. Anthonis Janssen Barrou, portier op Lillo, dient binnen acht dagen een weerwoord te
geven op het verzoek van de Middelburgse koopman Cornelis Janssen Lacher, om een
arrest op zijn gage van £ 21:13:4, voor het leveren van wijnen.
23-2-1640.
22v. Gabriël Janssen, schipper te Ossenisse, vraagt toestemming om op Antwerpen te
mogen varen.
23. Vaandrig Beijdaels krijgt acht dagen verlof voor het verrichten van zijn particuliere
zaken op Lillo ‘soo wanneer het open water sal zijn’.
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1-3-1640.
27. Gillis Franssen krijgt £ 50 voor het laatste deel van de betaling voor het maken van een
nieuw corps de garde op Liefkenshoek.
15-3-1640.
29v. Naar aanleiding van een remonstrantie van commies Pieter de Gomme van Lillo zijn
de volgende besluiten gevallen. Dat de gedeputeerden gaande over de verpachtingen zullen
inspecteren: het bekleden van 200 roeden wallen en borstweren met zoden of ‘plackwerk’,
het repareren van de afgespoelde berm van de wal en de bedekte weg, alsmede het bekleden
met een stromat en dat de commies de dam tussen Oud-Lillo en Blauwgaren opnieuw zal
besteden, omdat deze is weggespoeld.
De rentmeester krijgt toestemming de reparatie aan de borstwering, zowel binnen als buiten
van het fort Liefkenshoek, uit te besteden.
De GR geven hun fiat aan de besteding van enkele kleinere werkzaamheden, waarvan de
kosten 40 guldens zullen bedragen.
Cornelis Hildernisse en Abraham Biesman zullen het bestek en een kostenraming opmaken
van de bouw van een stenen redoute bij de sluis van Doel en Ketenisse, alsmede de bouw
van twee hutten binnen Liefkenshoek, in plaats van de vervallen hutten.
Commies-stapelier Daniël Thijssen wordt gevraagd om twee wielen voor een geschut van
12 pond naar Liefkenshoek te zenden.
Er worden beslissingen genomen over werkzaamheden op Blauwgaren en Oud-Lillo,
alsmede over het zenden van turf naar Hoogerwerve. Tenslotte zullen de heren van de
verpachtingen het rijshoofd en de contrescarp op Lillo inspecteren of het nodig is een schip
met rijshout daarheen te zenden, evenals een schip met rijshout voor gewone reparaties en
van hun bevindingen rapport doen.
17-3-1640.
31. De kerkenraad van Lillo heeft de GR verzocht om een vergoeding voor de schade aan
het armenhuis, veroorzaakt door de fortificatiewerken in 1639. Het verzoek is in handen
gesteld van de heren van de verpachtingen, om de schade te inspecteren en te rapporteren.
20-3-1640.
32v. De Roosendaalse schipper Claes Gerritssen krijgt vijftig Vlaamse ponden ‘over de
wederhelft van de vergoedinge’ van zijn schip dat bij Calloo is gezonken.
25-3-1640.
33v. Er vinden enkele troepenverplaatsingen plaats vanwege de bezetting van Hoogerwerve.
Vijftig man uit Lillo wordt teruggezonden naar Hoogerwerve, alsook veertig man op Lillo
naar de Kruisschans.
3-4-1640.
35. Kapitein Cats heeft geschreven dat er een vacante plaats als kanonnier op Lillo is
vanwege het overlijden van Baerent Marinissen. Franchois Heerman mag daarvoor met
twee anderen een proeve van bekwaamheid afleggen voor de konstabels van Vlissingen.
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5-4-1640.
35v. Franchois Heerman, ‘appoincte’ onder kapitein Wassij, heeft de proef succesvol
afgesloten en is aangesteld als kanonnier in de plaats van Baerent Marinissen, overleden op
het fort Frederik Hendrik.
36v. Passchier de Laet uit de St. Annapolder onder Liefkenshoek heeft een conflict met
commandeur Severijn Hoeijmaecker omtrent de verkoop en het vervoer van twee jonge
paarden naar Antwerpen. Hij eist een bedrag van £ 150.
Cornelis Janssen is arrest verleend op de gage van Anthonis Janssen Barouw, ‘toesiender’
van het ammunitiehuis op Lillo, een som van £ 21:13:3.
6-4-1640.
37. De prins heeft weer enkele personen benoemd tot vaandrig, waaronder Philips Wassij,
onder Bartholomeus Hoeijmaecker.
10-4-1640.
38. Maria de Witte heeft, in verband met het aanstaande vertrek van de compagnie van
kapitein Severijn Hoeijmaecker uit Liefkenshoek, verzocht om de goederen van de mensen
die haar nog moeten betalen, in beslag te mogen nemen. De GR besluiten dat Anthonij
Barouw bij de crediteuren zal nagaan ‘of zij de voorschreven respective schulden zijn
advouerende’ en daar over zijn bevindingen aan de GR rapporteren.
38v. De heren Van der Straeten en Tienhoven hebben het rapport voorgelegd van de
verpachtingen van de gemeene middelen op Lillo, Liefkenshoek, Terneuzen, Axel en
Biervliet.
Wat betreft de wallen van Lillo, die zullen met leem (‘plackwerck’) en tarwegras (‘queeck’)
over een lengte van 150 roeden bekleed worden, alwaar er geen sprake is van een dubbele
linie. De kosten zullen omtrent de 10 à 11 guldens per roede bedragen.
De berm van de wal en de bedekte weg zullen met ‘cloetelinghen’ (kluiten van aarde)
worden aangevuld en met een goede mat worden bekleed. De bochten van de Engelse punt
en van de brede veste zullen met een ‘rijsthuijn’ (= met rijshout) worden beslagen.
39. De dam tussen Oud-Lillo en Blauwgaren zal weer in oude staat hersteld worden.
Het rijshooft aan de palissaden aan de noordwest zijde van Lillo zal worden verhoogd; het
rijswerk zal behoorlijk wordt hersteld.
39v. Met vice-admiraal Jan Evertssen of met Maerten Thijssen zal overlegd worden of
vanuit Vlissingen een sloep met 18 tot 20 roeibanken aan commandeur Hoeijmaecker
gezonden zal worden om de vijand, afkomstig van Zandvliet, te kunnen bestrijden.
Voordat het oude hout van de brug van Lillo zal worden geveild zal er eerst worden
nagegaan of het niet gebruikt kan worden.
Commies De Gomme zal de overblijfselen van de wintervoorraad aan commies Coorne
sturen, zodat deze naar gewoonte verkocht kunnen worden.
11-4-1640.
41. Aangaande de aanleg van de sluis van Doel en de plaats waar deze dient te komen is
nog steeds geen conclusie getrokken.
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13-4-1640.
42v. De heren uit de GR die naar Lillo zullen vertrekken zullen daar de brug opnemen die
door Meerten Joossen van Duijve is aangenomen.
15-4-1640.
44. De commandeurs van Lillo, Liefkenshoek en St. Anna zal worden gevraagd zich nader
te informeren over de plannen van de vijand bij Zandvliet, gezien het feit dat daar veertien
sloepen gezien zijn.
17-4-1640.
45v. De commiezen op de vloot van Lillo krijgen bericht dat de ingelanden van Doel hun
haven mogen blijven gebruiken, gedurende een maand.
19-4-1640.
46v. Kapitein Wassij dient vijftig man uit Lillo te gebruiken voor de bezetting van OudLillo en Blauwgaren.
De declaratie van £ 5:4:2 van de majoor van Liefkenshoek wordt niet ingewilligd, omdat de
kosten voor de door hem voorgeschoten penningen niet ten koste van de provincie
gedeclareerd kunnen worden. Ter compensatie wordt hem £ 3 uitbetaald.
24-4-1640.
49v. Jan van Dongen krijgt £ 12:8:1:12 voor het leveren van rijshout voor het nieuwe
scheepshoofd aan de westzijde van Lillo.
Michiel Gillissen, kanonnier op Lillo, moet binnen acht dagen reageren op het verzoek van
Jaspar Leijnssen, die arrest verzoekt op zijn gage een som van £ 8:16, resterende voor het
leveren van steen.
Commies De Gomme zal ordonnantie worden verleend over een bedrag van £ 19:9:5, over
wat door hem meer is uitgegeven dan ontvangen voor de werken aan het fort in 1632, en
voor de kosten toen graaf Willem van Nassau de Kruisschans belegerde.
50. Een verzoek van licentiemeester Cornelis van Alphen voor ontvangstloon over de
belasting op schepen is afgeslagen.
1-5-1640.
54v. Commandeur Hoeijmaecker schrijft dat van de twee konstabels op Liefkenshoek,
Cornelis Cornelissen en Amant de Schoonmaecker, laatstgenoemde onbekwaam is om de
functie te vervullen. Hij vraagt de GR maatregelen te nemen, omdat het fort anders maar
van één konstabel voorzien is. De kanonniers zullen niet naar generaal van Brederode
worden gezonden.
Er is onder de soldaten rumoer ontstaan wat betreft de schulden die zij zouden hebben bij
Maria de Witte. Anthonis Barouw zal commandeur Hoeijmaecker over zijn bevindingen
verwittigen.
De heren Tenijs en Van der Straeten hebben een rapport gemaakt over de schulden aan de
aannemers van de werken op Lillo.
- over geleverde materialen
£ 827:15:9.
- over arbeidsloon
£ 1323:7:2.
- over geleverde penningen
£ 908:4:2.
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Totaal
£ 3059:4:2.
Wegens reeds ontvangen bedragen krijgen de aannemers echter een bedrag van £ 14:18:1.
Tot betaling wordt nog niet overgegaan omdat eerst de schulden van de aannemers zullen
worden nagelopen.
55. Anthonis Barouw, waard in de Florentijnse Lelie op Lillo, krijgt een bedrag van 1335
guldens en 17 stuivers, ‘ende dat over sooveel in de liquidatie bij den commissaris
Kieboom’ gehouden met de vijandelijke gedeputeerden ‘raeckende de gevangenen van
Calloo, is gepasseert’. Wat betreft het geld dat Barouw zegt nog te goed te hebben wordt
aan de heren Schotte en Berchem voorgelegd.
4-5-1640.
57. De ingelanden van Doel mogen de haven voor nog eens drie maanden gebruiken.
58. Schipper Hendrick Poulier wil de door hem opgelopen schade verhalen op een schip dat
is aangehouden in de vloot van Lillo, hetgeen door de GR nog in bedenking wordt
gehouden.
7-5-1640.
59v. Het verzoek van Abraham de Molier om enige van zijn debiteuren in de vloot van Lillo
en Biervliet te mogen arresteren wordt in bedenking gehouden.
8-5-1640.
Michiel Gillissen heeft het bevel gekregen zich bij het leger van generaal Van Brederode te
voegen.
9-5-1640.
60. Er is een beslissing gevallen over de sluis van Doel. De ingelanden van Doel krijgen
toestemming de sluis drie roeden richting het fort te verplaatsen, als zij er zorg dragen dat
de stenen redoute gebouwd wordt.
De crediteuren van de aannemers van de werken op Lillo mogen arrest verzoeken op het
restbedrag dat de GR nog moeten betalen.
61. Cornelis Hildernisse zal met commies De Gomme de nieuwe brug, gemaakt door Joos
van Duijven, opnemen.
Het verzoek van Cornelis Cornelissen, timmerman en konstabel op Liefkenshoek, om
aangewezen te worden als landstimmerman in plaats van Cornelis Janssen de Vriese wordt
in bedenking gehouden.
10-5-1640.
61v. De ingelanden van Doel dienen voor de onkosten voor een stenen redoute en andere
fortificatiewerken die nodig zijn door het verleggen van de sluis aan secretaris Stavenisse
een bedrag van 750 guldens te betalen.
11-5-1640.
63v. Naar aanleiding van de geruchten dat de pastoor van Calloo zich met zekere regelmaat
in de omgeving van Doel begeeft en daar ‘alderhande pauselijcken dienst is doende’ dient
commandeur Hoeijmaecker vanuit Liefkenshoek uit te zoeken of de berichten waar zijn.
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Mocht de pastoor beschikken over een paspoort of een vrijbrief van de Staten-Generaal of
de Raad van State dan dient de commandeur een kopie aan de GR te sturen.
20-5-1640.
65v. Op het verzoek van de Raad van State wordt er een plakkaat uitgevaardigd tegen de
uitvoer van paarden.
22-5-1640.
66. De crediteuren van de aannemers van het werk op Lillo dienen zich op dinsdag 5 juni
naar Middelburg te begeven om aldaar voor de GR de schulden voor te leggen, die over de
schulden een beslissing zullen nemen.
67. Het verzoek van Mattheus Hals om van majoor Baillaert £ 2:9 te mogen ontvangen ter
compensatie van de rechterlijke kosten voor het vervolgen van de majoor om zijn
achterstallige betaling, is in handen van de majoor gesteld.
Willem Adriaensen en Carel Bisschop genoemd als twee personen wier verzoek in handen
is gesteld van commandeur Hoeijmaecker en commies De Gomme.
67v. Willem Adriaenssen, smid op Lillo, krijgt £ 3:8:6 voor geleverd ijzerwerk voor de
ponten en sloepen in het jaar 1639.
68. Majoor Baillaert moet binnen veertien dagen te reageren op het verzoek van Johannes
Kien, die een bedrag van £ 3:14:1 eist.
26-5-1640.
Naar aanleiding van een missive van Pieter de Gomme is besloten dat de heren Tenijs en
Van der Straeten, met dijkgraaf Pieter Gillissen, ingenieur Vleugels of iemand anders het
bestek op maken voor de nodige reparaties aan de wallen van Lillo. De heren mogen indien
nodig de reparaties uitbesteden.
31-5-1640.
72v. Het verzoek van de ingelanden van het ‘Noordtlandt’ bij Zandvliet om de sluis die zij
in Antwerpen hebben laten maken door de vloot van Lillo te mogen vervoeren is
afgeslagen.
73. Pieter de Gomme heeft verzocht om geautoriseerd te worden om voor de verzekering
van Lillo 400 guldens kan gebruiken. Hierop hebben de GR verklaard vast te houden aan de
eerder genomen resolutie.
73v. Adriaen Janssen dient Elias Carels en Matthijs Jorissen te betalen voor het vervoeren
van middelen voor de wintervoorraad van Lillo en Liefkenshoek. Blijft hij in gebreke dan
zullen de GR Janssen en Carels zelf betalen en het bedrag op de gage van Besteknecht
verhalen.
4-6-1640.
76. Commandeur Hoeijmaecker heeft de GR ingelicht over de bewegingen van de pastoor
in het land van Doel en schrijft dat deze daarmee eerder goede sier probeert te maken, dan
dat hij bezig is de katholieke religie af te kondigen.
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15-6-1640.
80. Er is nog geen finale conclusie gevallen in de kwestie van de schulden van de
aannemers van de werken op Lillo. De GR hebben wel alle crediteuren gehoord.
16-6-1640.
80v. Maerten Joosten van Duijven, stadstimmerman van Dordrecht, zal voor het bouwen
van de brug van Lillo de twee resterende betalingen ontvangen, waarbij een bedrag van
£ 14:3:4 wordt ingehouden.
18-6-1640.
81v. Predikant Bosschaert krijgt dezelfde toelage voor het jaar 1640 als in1639.
29-6-1640.
84. Commandeur Hoeijmaecker en commies De Gomme dienen een advies en een
kostenraming voor te leggen van de reparatie van de dammen in de kreken van het Lens,
gezien het feit dat de vijand anders met sloepen de Schelde kan infiltreren.
5-7-1640.
88. Maeijken van den Bosch, wonende op Lillo, weduwe van Gillis Franchois, eist arrest
van £ 4 op de gage van Cornelis Cornelissen, vanwege een lening.
91. Davidt Carels, Willem Pieterssen, burger van Middelburg en Blaes Leendertssen is
arrest verleend op de penningen van Franchois Bienamij, die hem toekwamen van de
aannemers van het werk op Lillo.
91v. Ordonnantie van betaling aan de crediteuren van de aannemers van het werk op Lillo
zal door ontvanger-generaal Brouwer verleend worden. In totaal een som van £ 1459:18:1.
Het geld zal door commies Wijchaerdt worden verdeeld.
Michiel Pieterssen en Thobias de Bres dienen de kwitantie voor te leggen waaruit blijkt dat
zij hun arbeiders volledig hebben betaald.
Commandeur Wassij dient erop toe te zien dat zo weinig mogelijk soldaten in Doel aan het
werk gaan.
Vice-admiraal Jan Evertssen zal de kapiteins op de oorlogsschepen in de vloot van Lillo
aanschrijven dat geen schip zal mogen passeren voordat het gevisiteerd is.
14-7-1640.
92. Commandeur Wassij en commies Pieter de Gomme zullen de verrichtingen van
Nicolaes van Driest, genoemd Barou, aan de dam tussen Lillo en Blauwgaren opnemen.
26-7-1640.
98. Volgens vice-admiraal Jan Evertssen dient een dam in het schor van Doel hersteld te
worden om zodoende de vijand te verhinderen de doorgang te beletten.
Hij concludeerde dat de commiezen op de vloot van Lillo Roosendaalse schepen lieten
passeren. De GR hebben commandeur Hoeijmaecker de opdracht gegeven zorg te dragen
voor de dam, en zij hebben de vlootcommiezen benadrukt dat geen schip zonder visitatie
passeren mag.
99. Majoor Baillaert moet zich bij de GR melden naar aanleiding van het bericht van
commandeur Wassij dat hij personen uit vijandelijk gebied heeft laten passeren zonder het
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paspoort in te voorderen. Er zal worden nagezocht of anderen zich hier eveneens schuldig
aan maken.
99v. Het verzoek van Thobias de Bres om ter compensatie voor zijn gevangenisstraf een
bedrag van 300 guldens te mogen ontvangen is afgeslagen.
27-7-1640.
100v. Naar aanleiding van een bericht van de heren Tenijs en Van der Straeten krijgen
commandeur Wassij en commies De Gomme de opdracht na te gaan welke
fortificatiewerken aan Lillo dienen te gebeuren, en welke zonder enig gevaar of nadeel
uitgesteld kunnen worden tot volgend seizoen. Commies De Gomme dient de bevindingen
mondeling toe te komen lichten in Middelburg.
De heren hebben de dam tussen Lillo en Blauwgaren uitbesteed.
De heer De Cocq dient een schip met Brabants bestekrijshout in te kopen voor de reparaties
aan het rijshooft en andere rijswerken.
Het oude hout van de brug van Lillo zal worden gebruikt voor reparaties aan de brug van
Oud-Lillo en Blauwgaren en voor de onderlagen van de batterijen.
Commies De Gomme is geautoriseerd om de dam van de gracht van de contrescarp uit te
besteden.
Wat betreft de sekreten op Lillo: aannemer Gillis Franssen dient zich aan zijn bestek te
houden.
Het bouwen van twee stenen hutten op Liefkenshoek is uitgesteld tot het volgende voorjaar.
Majoor Berckenbosch heeft voor 10 Vlaamse ponden een nieuwe aanbouw gebouwd en de
schoolmeester van Liefkenshoek voor £ 6:13:4 een kelder. De totale kosten die hiervoor
bedroegen de toegezegde 100 guldens.
30-7-1640.
102v. Luitenant-kolonel De Bie wordt gevraagd enige compagnieën soldaten naar Lillo en
Liefkenshoek te zenden, alwaar zij in schepen tussen de forten gelegerd zullen worden.
31-7-1640.
104. Maerten de Ridder is luitenant van kapitein Cats.
104v. Nicolaes van Dries/Barou krijgt L10 voor het maken van de dammen tussen Lillo en
Blauwgaren.
105. Commies De Gomme heeft de bevindingen met betrekking tot de fortificatiewerken
toegelicht.
Commies De Gomme krijgt £ 547:4:9 voor het geld dat door hem is voorgeschoten tijdens
de fortificatiewerken in de jaren 1638 en 1639 door Michiel Pieterssen, Thobias de Bres en
Dirick Fredericx Hamel.
105v. Tevens krijgt De Gomme £ 127:1:9 voor wat hij ten behoeve van de stenen poort van
Lillo, aangenomen door Claes van Tielt, heeft verstrekt.
Over het slot van zijn 13e geldrekening krijgt De Gomme £ 1079:19:10.
Over het slot van zijn 14e geldrekening £ 1293:1:11.
1-8-1640.
106. Commies De Gomme krijgt toestemming enige roeden van de straat voor de brug van
Lillo met bastaardklinkers te leggen.
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106v. De bandeliers dienen door De Gomme met kruit te worden voorzien op last van de
Raad van Staten.
De heren aangaande de verachtingen zullen de pas van het brood en de el, maten en
gewichten controleren, waarna overlegd zal worden wat voor aanpassingen er al dan niet
gedaan moeten worden.
108. Commies De Gomme krijgt toestemming om de door hem en commandeur Wassij
opgetekende nodige reparaties te laten voltrekken.
108v, 109. Majoor Baillaert is verhoord aangaande de missive van commandeur Wassij. De
majoor is aangezegd dat hij zich heeft misgrepen door personen te laten passeren zonder
paspoort. De kwestie zal door de heren aangaande de verpachtingen nader onderzocht
worden.
7-8-1640.
110. Jan Wassij wordt vermeld als vaandrig.
110v. Evert van Embden, chirurgijn van Lillo, vraagt een vergoeding voor het logeren van
de vaandrig van kapitein Ommis.
Ontvanger-generaal Brouwer mag Elias Carels en Matthijs Jorissen betalen uit de gage van
schipper Adriaen Besteknecht, voor het vervoeren van levensmiddelen voor de
wintervoorraad van Lillo en Liefkenshoek.
9-8-1640.
112. Jean Visier wordt vermeld als majoor van Hoogerwerve. (staat later in 1642 vermeld
als commandeur, majoor, en commies van H.)
113. Commies Pieter de Gomme krijgt een vergoeding voor de door hem voorgeschoten
bedragen in het jaar 1632, toen graaf Willem expedities ter verovering van de Kruisschans,
Hoogerwerve en de polder van Namen ondernam.
10-8-1640.
114. De gedelegeerde rechters op Lillo verzoeken om de aanstelling van iemand die zich
bezighoudt met de uitvoer van het vonnis in de zaak tussen meester Antheunis de Heijde en
Richardt Woet. De GR schrijven dat De Gomme dient uit te zoeken en aan hen dient te
rapporteren wie van oudsher zorgdraagt voor de uitvoer van de vonnissen van de
gedelegeerde rechters.
22-8-1640.
120. Cornelis Dingemans is majoor op de Kruisschans en metselaar op Lillo.
Naar aanleiding van het bericht van commies De Gomme wordt Anthoni Barou, bode op
Lillo, aangewezen om de vonnissen van de gedelegeerde rechters te voltrekken. De
commandeur dient erop toe te zien dat hij zijn ambt behoorlijk kan uitoefenen.
24-8-1640.
121. Opnieuw is het verzoek van de ingelanden uit de polder bij Zandvliet afgeslagen, om
hun sluis door een vrije schipper door de vloot van Lillo te mogen vervoeren.
De secretaris van Zandvliet dient te blijven aangezien er onduidelijkheid bestaat over zijn
paspoort. Hij verklaarde door commandeur Wassij en de vlootcommiezen te zijn
doorgelaten, wat door de GR zal worden nagevraagd.
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121v. Commandeur Broucqsaut zal ordonnantie worden verleend over de twee guldens per
week die hij aan schipper Marinis Cornelissen betaalt, waarmee wederom voor een jaar
wordt doorgegaan.
25-8-1640.
Commandeur Wassij is gehoord over de kwestie van de secretaris uit Zandvliet alsmede
over de klachten dat hij passagiers met behoorlijke paspoorten iets zou afvorderen.
26-8-1640.
122. De heer De Moor heeft de GR aangediend dat commandeur Wassij graag nadere
orders zou ontvangen aangaande de passage van personen door de vloot van Lillo.
29-8-1640.
123v. Konstabel Pieter Janssen zou mogelijk in contact staan met de vijand.
Achtergelaten gereedschap door de vijand bij de Kruisschans zal naar Liefkenshoek worden
gezonden om daar opgeslagen te worden.
3-9-1640.
125. Commandeur Severijn Hoeijmaecker en de commiezen op de vloot van Lillo dienen
nauw toezicht te houden dat het vervoeren van de gevangenen, opgepakt bij de Kruisschans,
geen nadelen veroorzaakt voor het land.
4-9-1640.
126v. Meester Guilliaeme Beddeloo, chirurgijn tot Middelburg, krijgt een paspoort om
gedurende acht dagen heen en weer te reizen tussen Middelburg en Antwerpen om 32
gevangenen van de vijand te behandelen.
De heer De Cocq dient een schip met rijshout in te kopen en naar commies Pieter de
Gomme te zenden voor werkzaamheden op Lillo en de omliggende forten.
127. Jan Adriaenssen Bale is controleur en commies namens de provincie Holland op de
vloot van Lillo.
6-9-1640.
130. Isaacq Willemsen is ordonnantie verleend over het eerste deel van zijn bedongen loon
voor het bouwen van twee stenen hutten op Liefkenshoek.
De heren gaande over de verpachtingen van de gemeene middelen op Lillo zullen bepalen
of het gewenst is dat commandeur Hoeijmaecker met een nieuwe sloep voorzien wordt, en
hun mening aan de GR voorleggen.
130v. De commiezen op de vloot van Lillo hebben Johan Huijbert met zijn vrouw en knecht
aangehouden, die zonder een behoorlijk paspoort van Antwerpen waren gereisd. Zij zijn
naar Middelburg gestuurd en daar in verzekering gesteld in een herberg.
8-9-1640.
131. De GR zijn te weten gekomen dat Jan Huijbert een leugenaar is en dat de vrouw in zijn
gezelschap niet zijn echtgenote is. Hij wordt daarom bewaakt door twee dienaars van de
geweldige, die van de GR afgelost moeten worden door twee soldaten uit de compagnie van
kapitein Pieter Alvares Hoeijmaecker.
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9-9-1640.
Na aanleiding van de brieven van commandeur Severijn Hoeijmaecker zal luitenant-kolonel
De Bie gevraagd worden troepen naar de Scheldeforten te zenden.
11-9-1640.
131. De prins wordt ernstig gerecommandeerd om troepen naar Zeeland te zenden voor het
behoud van de forten en de grenzen.
15-9-1640.
132. Frederik Hendrik vraagt zich af of het wenselijk is dat het oorlogsschip bij Lillo
richting de Kruisschans of hoger gelegd dient te worden.
132v. De vlootcommiezen en Pieter de Gomme zal gevraagd worden of Jan Huijbert nog
meer ten laste kan worden gelegd, dan het feit dat hij zonder geschikte papieren reist.
134v. Melding van een commies, genaamd Braems, uit Lillo.
25-9-1640.
137. Jan van Landtschot vermeld als schipper die gecommandeerde soldaten naar de
Kruisschans bracht en van daar naar Middelburg enkele gevangen Spanjaarden.
138. Naar aanleiding van een remonstrantie van commies Pieter de Gomme wordt commiesstapelier Daniel Thijssen gevraagd om een affuit met wielen voor een stuk van het kaliber
van een halve kartouw, en zes wielen voor een zesponder naar Lillo te zenden.
Verder wordt hem gevraagd acht tonnen met fakkels te zenden die op de forten zullen
worden uitgedeeld.
138v. Op Lillo, Liefkenshoek, Oud-Lillo en Blauwgaren zullen vuurbakens worden
opgericht om in geval van nood te kunnen seinen.
De commies-stapelier wordt gevraagd naar Lillo en Liefkenshoek een ‘reep ofte touwe xxv
a xxx vademen lanck tot het cannon’ [ = een touw van ca. 43 tot ca. 52 meter lang] te
zenden. 3
Commies Thobias Coorne zal zorg dragen voor de inkoop van de levensmiddelen voor de
wintervoorraad van Lillo en de omliggende forten.
27-9-1640.
139. Commandeur Broucqsaut krijgt een vergoeding van £ 2:6:8 voor het voorschot ‘ter
oorsaecke van de detentie ende accusatien van Adriaen Bartels’.
139v. Johannes Kien is arrest verleend een som van £ 3:14:1,5 op de gage van majoor
Baillaert voor het leveren van wijn.

3

Een vadem was destijds een lengtemaat die vooral gebruikt werd voor het meten van de
lengte van touw. De lengte van een vadem was 6 voeten ofwel 1,73 meter; zie: Hollestelle,
L.M., Maten en gewichten, in: L.M. Hollestelle e.a. (red.), Werken met Zeeuwse bronnen;
tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken, Amsterdam, 1998, p. 39.
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3-10-1640.
142. Commandeur Wassij heeft de GR de vrijgeleides van Davidt Hendricx, gezworen
roeier in de vloot van Lillo en Hendrick Woed, een Engelse tabakshandelaar (toubackman),
gezonden.
4-10-1640.
145. De GR hebben bepaald dat de paspoorten van diegenen die door de vloot van Lillo
willen passeren voortaan alleen nog door de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek
worden doorgenomen, en niet door de majoors of de commiezen. Het niet in acht nemen
van deze order zal gestraft worden.
145v. Enkele personen die binnen Lillo wonen dienen naar Middelburg af te reizen om daar
gehoord te worden over de van de vijand verkregen vrijgeleides. Er bestaat een mogelijk
gevaar voor het landsbelang.
5-10-1640.
146. Voortaan zal op Lillo hetzelfde gewicht voor het brood worden aangehouden als het
gewicht dat in Middelburg gangbaar is.
De borstweren van Liefkenshoek zullen op een egale hoogte worden gebracht.
Met een nieuwe sloep voor commandeur Hoeijmaecker wordt nog gewacht.
De reparaties die nodig worden geacht aan de batterijen op Liefkenshoek worden te uitvoer
gebracht.
De contrescarpen van Liefkenshoek zullen onder de linie worden gebracht en er zal een
‘sentenelhuijs’ voor de poort worden gebouwd.
Er zal een afsluiting voor de haven van Liefkenshoek worden gemaakt.
148. Anthonis Barouw heeft het vonnis van de gedelegeerde rechters van Lillo tegen
meester Anthonis van der Heijden (chirurgijn te Lillo) niet ten uitvoer kunnen brengen. De
GR schrijven commandeur Wassij dat hij Barouw de ‘stercke handt’ moet bieden. Mocht
Van der Heijden de uitvoer van het vonnis blijven beletten dan dient hij Lillo te verlaten, en
zullen zijn goederen in beslag worden genomen.
148v. Het verzoek van Barouw om een absolute commissie tot het uitvoeren van de
vonnissen van de gedelegeerde rechters te krijgen, met het bijbehorende salaris wordt in
bedenking gehouden.
9-10-1640.
149v. Commies Pieter de Gomme is ordonnantie verleend een som van £ 890:10:12 over
het slot van zijn rekening van januari 1639 tot 1 juni 1639. Tevens is hem ordonnantie
verleend een som van £ 1386:18:7 over het slot van zijn rekening voor het tweede halve jaar
van 1639.
150v. Dirick Gerritssen, inwoner van de polder van Namen, verzoekt om naast Pieter
Janssen van de Kruispolder te mogen varen. Het verzoek is afgeslagen.
11-10-1640.
152. De commandeur Severijn Hoeijmaecker en de commiezen in de vloot van Lillo dienen
de GR in te lichten of het niet nadelig is dat de haven van Doel nog steeds gebruikt wordt
door de ingelanden aldaar.
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153. Laurens Jacobssen, inwoner van Lillo klaagt over het voornemen van meester Anthonis
van de Heijden om een ‘seker werck ofte staecketsel’ bij zijn woning te maken, waardoor de
suppliant en andere inwoners hinder ondervinden. De kwestie is in handen gesteld van de
gedelegeerde rechters.
15-10-1640.
155v. De inwoners van Lillo die vrijbrieven van de vijand hebben ontvangen zijn in
Middelburg verhoord.
19-10-1640.
159v, 160. Alvorens de GR besluiten de bierstekers van Lillo, Davidt Carels en Willem
Adriaenssen, continuatie te verlenen van hun akte, zal de commandeur van Lillo en
Liefkenshoek worden geschreven of er geen andere geïnteresseerden zijn, of de bierstekers
voortdurend een voldoende kwantiteit in voorraad houden, en of het bier dat zij leveren van
goede kwaliteit is.
161v. Vice-admiraal Jan Evertssen dient zich naar Lillo te begeven en wanneer nodig het
oorlogsschip dat daar nog de wacht houdt naar het oorlogsschip bij de Kruisschans te
verplaatsen, om eventuele ondernemingen van de vijand tegen te gaan.
25-10-1640.
162. Commies De Gomme verzoekt de GR een andere schipper voor het vervoer van de
voorraden voor Lillo aan te stellen, gezien het feit dat de schuit van Jan Besteknecht niet
geschikt is. De GR hebben besloten Denijs Jobssen, de zwager van Besteknecht, aan te
stellen.
Dirrick Gerritssen is aangewezen als gepermitteerd schipper voor het vervoer van gewassen
naar de Verenigde Provinciën.
26-10-1640.
163v. Adriaen Pauwels Swart krijgt £ 62:4:2 voor het leveren van rijshout voor Lillo.
9-11-1640.
168v. Commies Melchior Franssen dient zich naar aanleiding van de berichten van commies
De Gomme en commandeur Hoeijmaecker naar Liefkenshoek te begeven om daar de diepte
te peilen en te onderzoeken hoe de aardverschuivingen (grondbraken) voorkomen kunnen
worden.
12-11-1640.
170. Cornelis Davitssen en Joos Anthonissen krijgen £ 96:8:10 voor het leveren van 61
zakken tarwe volgens de Goese maat voor de voorraad van Lillo.
170v. Cornelis Centsen, collecteur van de imposten op het zout op Liefkenshoek, maakt
melding van fraude door Lijsabet Cornelissen.
21-11-1640.
175. Tegen enkele bepaalde voorwaarden mogen de ingelanden van Doel de haven
voorlopig tot eind maart gebruiken.
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3-12-1640.
179. Commissaris Van den Brande doet zijn beklag over de weigering van commandeur
Wassij om zijn volk in de wapenen te brengen zodat zij gemonsterd kunnen worden. De
commandeur heeft gezegd dat de commissaris maar zelf de orders moest overbrengen en
zijn commissie maar moest tonen, waarop de GR de commandeur vragen hen nader te
informeren.
4-12-1640.
180v. Thomas Janssen krijgt £ 57:8:2 voor het leveren van 41½ zak tarwe voor de
wintervoorraad van Lillo. Tevens ontvangt hij £ 157:4:4 voor het leveren van 8816 ponden
beschuit.
5-12-1640.
181. Het verzoek van jonkheer Willem Taets van Amerongen, vrijheer van Gijsenborch, om
zijn voorraden van Liefkenshoek door het gat van de Kruisschans naar Eekeren te mogen
vervoeren is door de GR afgeslagen.
11-12-1640.
184. Naar aanleiding van het bericht van commandeur Wassij inzake zijn geschil met
commissaris van de Brande hebben de GR besloten de zaak zijn beloop te laten.
18-12-1640.
186. Commandeur Hoeijmaecker en commies De Gomme zullen de twee dubbele stenen
hutten op Liefkenshoek, aangenomen door Isaacq Willemssen opnemen, eventueel met de
assistentie van een metselaar en een timmerman.
187. Melchior Franssen heeft rapport gedaan van zijn bevindingen op Liefkenshoek. De GR
hebben besloten dat met het afzinken van rijswerk en het leggen van uitstrekkende hoofden,
alsmede het verleggen van hoofden, gewacht wordt.
De ‘packbermen’ zullen gerepareerd worden met Brabants rijshout.
Commies De Gomme zal regelmatig de dieptes peilen, en zijn bevindingen aan de GR
voorleggen.
30-12-1640.
192. Naar aanleiding van de wisselingen van de bezetting van Hoogerwerve, die voor
rekening komt van kapitein Snouck, zullen 25 man uit de Kruisschans en 25 man van Lillo
naar fort Frederik Hendrik worden gestuurd.
3-1-1641.
194v. Jan Chapelle wordt vermeld als vaandrig van kapitein Wassij.
4-1-1641.
195v. Naar aanleiding van het bericht van commandeur Hoeijmaecker worden de kapiteins
Arent van Serooskercke en Steengracht gevraagd ieder 25 soldaten met een hoofdofficier,
naar Liefkenshoek te zenden om aldaar garnizoen te houden.
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15-1-1641.
200. De GR verzoeken kapitein Hoeijmaecker de biesruggen en de andere materialen die op
Liefkenshoek zijn opgeslagen na de laatste aanval van de vijand op de Kruisschans naar
prins Frederik Hendrik te zenden.
22-1-1641.
202. Gillis Franssen heeft de GR er nogmaals op gewezen dat de sekreten op Lillo
onmogelijk volgens het bestek kunnen worden gebouwd, zoals hij dat ook aan de
commissarissen van de verpachtingen heeft getoond. De GR hebben besloten dat Fransen de
sekreten zal bouwen volgens de aanwijzingen van Cornelis Hildernisse.
202v. Commandeur Hoeijmaecker en kapitein Colve krijgen beiden verlof, maar moeten
met elkaar overleggen wie van hen als eerste het verlof van acht dagen neemt.
31-1-1641.
204v. Jan Cornelissen Boij wordt vermeld als turfschipper uit Doel.
1-2-1641.
205. Landstimmerman Michiel Gillissen krijgt 5 Vlaamse ponden voor het toezicht tijdens
het maken van de houten brug op Lillo.
205v. Davidt Carels uit Lillo meldt dat commies Mattheus Wijckaert nalaat aan hem £ 4:1:8
te betalen.
5-2-1641.
206v. Michiel Gillissen, kanonnier en timmerman op Lillo, heeft commies Pieter de Gomme
beschuldigd van malversaties, fraude en ontvreemdingen omtrent de materialen van de
provincie en andere zaken. Gillissen pretendeert alles te kunnen bewijzen. De GR nemen de
zaak zeer serieus en zullen procederen naar gelang de bevindingen van het onderzoek ‘zoo
ende alsmen in justitie ende tot straffe ende weeringe van soodanige malversatien ende
dieverijen zal bevinden te behooren’. De kwestie zal onderzocht worden door de heren De
Cocq, Van der Straeten en Tienhoven, die zich zo spoedig mogelijk naar Lillo zullen
begeven samen met eerder genoemde Gillissen. Commandeur Wassij dient erop te letten dat
Gillissen en De Gomme binnen het fort blijven.
6-2-1641.
207. De GR hebben besloten dat de heren die de beschuldigingen aan het adres van Pieter
de Gomme onderzoeken, zich niet alleen richten op de gespecificeerde punten, ‘maer oock
op alle andere saecken die tot laste vanden voors. commis connen werden gebracht’. Jacob
Trijssens genoemd als griffier van de krijgsraad in de kwestie rondom Pieter de Gomme. Er
zullen een aantal vragen op papier worden gesteld en die zullen voorgelegd worden aan een
aantal personen. Zij zullen onder ede staan, en de eed zal worden afgenomen door de heren
onderzoekers. Om te voorkomen dat De Gomme eventuele getuigen tegen hem zal
benaderen dient hij te worden vastgezet. De heer Vosbergen zal de plaats van de heer De
Cocq innemen.
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15-2-1641.
209. De gedelegeerde rechters verzoeken om toezending van de pas van het brood, en
orders omtrent het gewicht en de natte en droge maten binnen Lillo.
209v. De heren Van der Straeten, Tienhoven en Vosbergen hebben aan de GR een summier
rapport voorgelegd over hun bevindingen aangaande de fraude, malversaties en dieverij. De
kwestie rondom Pieter de Gomme zal aan de Staten van Zeeland worden voorgelegd. De
Gomme zal gevangen blijven in het jacht.
18-2-1641.
210. Commies De Gomme zal op Rammekens worden vastgezet en aldaar bewaakt worden
door twee soldaten uit de compagnie van kapitein Hoeijmaecker. Niemand zal toegang
hebben tot de gevangene vandaar dat het verzoek van zijn vrouw om het te mogen bezoeken
nog in bedenking wordt gehouden.
19-2-1641.
211v. Isaacq Willemsen is ordonnantie verleend over de derde betaling voor de twee stenen
hutten op Liefkenshoek, een som van £ 1001:6:8.
21-2-1641.
213. Anthonis Janssen Barouw krijgt £ 9:10 voor een reis die hij op last van commandeur
Hoeijmaecker naar graaf Willem van Nassau heeft ondernomen.
25-2-1641.
213v. Naar aanleiding van het vertoog van Michiel Gillissen, heeft de pensionaris van het
land hem gezegd dat de raadsheren ‘hem alhier niet sijn ophoudende’.
26-2-1641.
Naar aanleiding van een particulier schrijven van Anthonis Barouw aan de heer Van der
Straeten is hem gezegd dat hij commandeur Wassij en majoor Baillaert geen extra turf mag
verstrekken.
214. Wilhelmus Munsterman, schoolmeester van Lillo, heeft de GR verzocht om belast te
worden als omroeper van de verpachtingen van ‘s’ landts middelen’, alsmede om jaarlijks
een last turf te mogen genieten, evenals zijn voorgangers. De GR hebben verklaard dat hij
eerst moet bewijzen of zijn voorganger omroeper was, en tevens jaarlijks een last turf kreeg.
De gedeputeerden gaande over de verpachtingen op Lillo zullen met de chirurgijn van
kapitein Hoeijmaecker, meester Cornelis Simonssen van de Louff, spreken over zijn
verzoek voor de aankoop of de huur van een behuizing.
Abraham van der Leen, schoolmeester op Liefkenshoek, mag tot wederopzegging een
‘zeker camerken’ op Liefkenshoek gebruiken.
De eerder genoemde gedeputeerden zullen met Davidt Carels spreken over een hut op Lillo.
Joos van der Meulen wordt vermeld als soldaat onder kapitein Orleans.
214v. Maaiken van den Bossche wordt vermeld als inwoonster van Lillo, eveneens Jan
Rochel, timmerman aldaar, in een kwestie betreffende de schutting van laatstgenoemde.
Naar aanleiding van een bericht van licentiemeester van Alphen dient kapitein Wassij alle
vrijbrieven van de inwoners van Lillo in te nemen en deze naar de GR te sturen.
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Het verzoek om een keer per jaar kruit, lood en lonten aan de burgerkapiteins te verstrekken
is afgeslagen.
Het aanstellen van een controleur voor de fortificatiewerken wordt in bedenking gehouden.
215. Het verzoek van Anthonis Janssen Barouw voor een hogere dagelijkse toelage in zijn
functie als opzichter van de fortificatiewerken dan twee schellingen per dag is afgeslagen.
Maaiken van den Bossche heeft een arrest verzocht op de gage van konstabel Cornelis
Timmers, een som van vier Vlaamse ponden.
Op het verzoek van Jacobmijnne Bernaerts uit Antwerpen om groentes en andere behoeften
op Lillo te mogen verkopen hebben de GR gezegd zich aan de eerder genomen resolutie in
deze zaak vast te houden, waarover de commandeurs Wassij en Hoeijmaecker op de hoogte
zullen worden gesteld.
5-3-1641.
216v. Naar aanleiding van het eerdere verzoek van Anthonis Janssen Barouw hebben de GR
besloten hem voor negentig dagen dienst als opzichter in het jaar 1639 £ 9 uit te betalen.
8-3-1641.
218. Lucas Pieterssen wordt vermeld als dijkgraaf van Doel.
Het verzoek van Maria Huijbrechts om haar man Pieter de Gomme te mogen bezoeken
wordt nog steeds in bedenking gehouden.
11-3-1641.
219v. Ondanks dat de GR beseffen dat het verzoek van Maria Huijbrechts om haar man te
mogen bezoeken op het kasteel van Rammekens om hem op te beuren en te troosten
ingewilligd kan worden, is er nog geen definitieve beslissing gevallen.
220. Naar aanleiding van het bericht van commies Wijckaert zal ontvanger-generaal
Brouwer gevraagd worden Davidt Carels £ 4:5:9:3 te voldoen ‘over sooveel als hij bij
concurrentie moet genieten van viij £ vls hem per obligatie van den voorschreven Michiel
Pieterssen ende Thobias de Bres competerende’.
12-3-1641.
221. De prins heeft verzocht het oorlogsschip voor Lillo te laten vertrekken richting de
Kruisschans. De GR zullen hierover met vice-admiraal Jan Evertssen overleggen.
Gillis Franssen verzoekt om het eerste deel van de betaling voor de bouw van drie secreten
op Lillo.
221v. Naar aanleiding van het rapport van de heren Tenijs en Van der Straeten over de
schulden tot last van de aannemers van de stenen poort van Lillo zijn de volgende bedragen
aan de volgende personen uitbetaald.
Aan Cornelis Leendertssen van Gorcum, voor het leveren van honderdduizend moppensteen
£ 1066:13:4.
Aan Theunis Cornelissen voor kalk en grenenhout, per obligatie
£ 1010.
Aan Jan Tim, voor het leveren van moppensteen, per obligatie
£ 1004:3:4.
Aan Lieven de Wilde, voor geleverde arbeid
£ 2:1:8.
Aan Philips Stangiet, voor schrijfloon
£ 0:16:8.
Niemand zal enige penningen ontvangen voordat aangetoond is dat de schuld deugdelijk is.
222v. Charles Stave wordt vermeld als soldaat onder kapitein Wassij.
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14-3-1641.
224v. De GR hebben bevonden dat aan Jonas Janssen als aannemer van de houten poort op
Lillo ‘van wegen Claeis van Tiel’ over zijn bedongen loon £ 4 te weinig is betaald. Dit
wordt rechtgetrokken.
18-3-1641.
226. De prins zal worden verwittigd dat het oorlogsschip bij de Kruisschans is gelegd, maar
ook dat het oorlogsschip niet uit de vloot van Lillo kan worden gemist, alsmede dat de vloot
niet kan worden verplaatst.
4-4-1641.
231. De Gr hebben besloten naar aanleiding van de bevindingen van heer Van der Straeten
dat de ‘face’ van de Zeeuwse punt, opnieuw moet worden opgezet, evenals de ‘espaule’ van
de Engelse punt.
Dat de hoeken van de bermen van de wal en de bedekte weg moeten worden beslagen.
De dieren moeten worden verwijderd van de contrescarpen.
Van dit werk zal commies Pieter Gillissen bestek opmaken, evenals voor het afbreken van
de oude hutten en het bouwen van nieuwe hutten tussen de wal en de haven van Lillo, het
repareren van het corps de garde op de Breevestpunt en het opnieuw optrekken van de
achtergevel van de kruittoren.
231v. De konijnen zullen van de wallen worden geweerd. De hellend oplopende wegen
(oprellen) aan beide zijden van de poort zullen met schelpenzand worden bestrooid. Er zal
worden nagegaan of enkele lege erven kunnen worden verkocht.
Het oude hout zal worden verkocht ten behoeve van het land.
Evenals oud ijzer, lood, en zeilen die naar Veere gestuurd moeten worden.
De kelders van het land zullen worden verhuurd. De rijsbermen van Lillo zullen worden
gerepareerd.
232. De overgebleven wintervoorraad zal worden verkocht door commies Thobias Coorne.
Wat betreft het verzoek van de schoolmeester van Lillo dat hij alleen school mag houden en
alle andere worden verboden, daarvoor zal eerst in kaart gebracht welke personen allemaal
een school houden en of zij bekwaam zijn voor het ambt.
Wat betreft Liefkenshoek, het repareren van de borstweren en de contrescarpen zal worden
uitbesteed, en het wordt verboden deze als weiland te gebruiken. Zo zal ook het rijswerk
worden uitbesteed. Over het verhuren van de graslanden (gorssingen) van de contrescarpen
is nog geen beslissing gevallen.
16-4-1641.
238. Voortaan zal een maal per jaar een wapenschouwing plaatsvinden van de burgers op
Lillo. Bij absentie wordt er een boete van tien schellingen uitgevaardigd. In tijden van nood
moeten de burgers klaar staan om op bevel van commandeur Wassij posities in te kunnen
nemen.
238v. Licentiemeester Cornelis van Alphen is toestemming verleend om drie lasten turf naar
Antwerpen te zenden.

316

29-4-1641.
240v. Commies Melchior Franssen heeft zijn bevindingen omtrent de rijswerken op Lillo en
Liefkenshoek aan de GR gerapporteerd. De GR verlenen toestemming voor het herstel, en
vragen de commies regelmatig inspectie van het werk te nemen.
Er zal nauwlettend gelet worden op fraude, vandaar dat er een ‘kerver’ van het rijshout zal
worden aangesteld. Er zal luid en duidelijk geteld worden en niet binnensmonds.
1-5-1641.
241v. Gillis Franssen, timmerman, is ordonnantie verleend, een som van £ 53 als eerste
betaling van zijn loon voor het bouwen van enkele sekreten op Lillo.
2-5-1641.
242. Commandeur Wassij heeft de GR een brief geschreven over de kwestie om de schorren
bij Lillo te gebruiken als weidegrond. Er zal worden nagegaan of er dusdanige regels voor
het gebruik kunnen worden opgesteld als de heren noodzakelijk vinden.
244. De heren Tenijs en De Cocq zullen de verkoop van de levensmiddelen uit Lillo in
goede banen leiden.
3-5-1641.
245. Kapitein Buvrij heeft de GR verzocht hem aan te stellen als commandeur van
Liefkenshoek, waarop geen deliberatie is gevallen.
5-5-1641.
246v. Marcus Hameau, kanonnier van Lillo, krijgt toestemming om naar het leger te
vertrekken, om gehoor te geven aan het ontvangen bevel. Commandeur Wassij krijgt de
opdracht dat kanonnier Michiel Gillissen zonder zijn medeweten niet uit het fort mag
vertrekken.
6-5-1641.
247. Bernardt de Gomme (zoon van Pieter), dienende onder de compagnie van kapitein
Campe, zal zich bij het leger voegen als extra-ordinair ingenieur.
7-5-1641.
249. De heren Cocq en Van der Straeten zijn gecommitteerd om de werken op Lillo,
Liefkenshoek, Oud-Lillo en Blauwgaren uit te besteden.
250. Naar aanleiding van het schriftelijk rapport van Abraham Biesman en Cornelis
Hildernisse over Lillo is besloten dat de oude hutten moeten blijven staan totdat er besloten
wordt tot nieuwbouw.
De heren gaande over de verpachtingen zullen bepalen waar de nieuwe hutten het best
gebouwd kunnen worden.
De achterwand van het corps de garde bij de kruittoren zal opnieuw opgetrokken worden,
en in het corps de garde zal een klinkervloer worden gelegd, alsmede een nieuw deurpost
worden gemaakt.
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9-5-1641.
251. Kanonnier Michiel Gillissen krijgt toestemming om voor twee of drie dagen het door
hem aangenomen werk in verschillende plaatsen te controleren en de daarvoor benodigde
tijd buiten Lillo te verblijven, met medeweten van kapitein Wassij.
21-5-1641.
257. Willem Adriaenssen, pachter van de gemeene middelen op Lillo van het voorleden
seizoen, vraagt aan wie hij het schuldige bedrag moet betalen, aangezien er geen commies
van het land is; daarnaast vraagt hij om een teruggave van zijn vrijbrief van de overzijde.
Hierop is geantwoord dat het verschuldigde pachtgeld aan licentiemeester Cornelis van
Alphen dient te worden afgedragen. Het tweede verzoek zal aan de Staten van Zeeland
worden voorgelegd.
258v. Er is ontdekt dat de rijswerker en kerver van het rijshout van het land nog geen eed is
afgenomen. De commissarissen zullen naar Lillo afreizen om de eed af te nemen.
259. Commies Melchior Franssen mag vanuit Tholen een vervanger voor de
meesterrijswerker op Liefkenshoek laten komen, aangezien deze onbekwaam is om zijn
werk behoorlijk te voltooien.
Verder krijgt de commies toestemming om vanuit Reimerswaal zoveel steen voor de werken
op Lillo te laten leveren als nodig is.
24-5-1641.
259v. Commies Melchior Franssen is geautoriseerd om Claes Barouw en Anthoni Barauw
te beëdigen ‘dat se ijder respective haer in t’verwercken van het rijs, ende ontvangen van
het selve behoorlijk sullen quijten’.
30-5-1641.
263. Commandeur Jaecques de Broucqsaut is toestemming verleend om zaad van zijn eigen
gewas van Oostburg naar het dorp van de polder van Namen te vervoeren, op de
voorwaarde dat hij de accijns betaalt en instemt met visitatie op het fort St. Anna.
264. Cathelina Janssen Cock, vroedvrouw op Lillo en de omliggende forten, krijgt voor
haar dienstverlening aan ‘schamele soldaetenvrouwen’ tien Vlaamse ponden. Het verzoek
voor een jaarlijks traktement is afgeslagen.
264v. Een verzoek van Abraham van der Leen, schoolmeester van Liefkenshoek en van de
bierdragers van Lillo, alsmede een remonstrantie aangaande fort Blauwgaren, worden in
handen gesteld van de heren Cocq en Van der Straeten.
3-6-1641.
268v. Het verzoek van de ingelanden van Doel om de haven te mogen blijven gebruiken is
afgeslagen. Er zal gebruik moeten worden gemaakt van de sluiskil, die als deze niet geschikt
is, aangepast dient te worden.
7-6-1641.
274. Commandeur Wassij dient zes soldaten vanuit Lillo op het schip bij het Stoofgat te
stationeren.
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11-6-1641.
276. Naar aanleiding van het advies van commies Melchior Franssen zal voor het werk op
Liefkenshoek i.p.v. een schip met Hollands groot rijs, een schip met Brabants groot rijs
worden gestuurd.
25-6-1641.
285. Op advies van heer De Cocq wordt er een schip met rijshout naar Lillo gezonden voor
het beslaan van de bermen van de wallen, de contrescarpen en de bedekte wegen.
285v. Licentiemeester Cornelis van Alphen wordt geautoriseerd als collecteur van de
gemeene middelen van consumptie op Lillo, Liefkenshoek etc. voor het lopende
zomerseizoen.
27-6-1641.
287v. Cornelis van Alphen en de commandeur worden aangewezen als opzichters van het
werk aan de wallen. De oude pinpalissaden en de staken in de voorraad zullen aan Anthonis
Janssen Barouw worden gegeven.
289. Door het overlijden van de kapiteins Severijn Hoeijmaecker en Piron zijn
respectievelijk Liefkenshoek en Mauritsfort niet voorzien van een commandeur. De heren
worden verzocht na te denken over bekwame vervangers.
290. Commandeur Wassij en licentiemeester Van Alphen beklagen zich over Anthonis
Janssen Barouw en zijn huisvrouw.
2-7-1641.
292. Er vinden enige troepenverplaatsingen plaats. Hoogerwerve dient voorzien te worden
met troepen uit de compagnie van kapitein Severijn Hoeijmaecker. Om Liefkenshoek niet te
laten verzwakken worden er vanuit de Kruisschans door kapitein Colve vijftig man onder
een officier gestuurd naar Liefkenshoek.
293. Naar aanleiding van het rapport van de heren Cocq en Tienhoven is besloten dat op
Lillo gewacht wordt met het bouwen van nieuwe hutten en dat de oude zullen worden
ondersteund met schoren en staken.
De nodige reparaties aan het corps de garde en aan de kruittoren zijn voor £ 43 uitbesteed.
De oprellen aan beide zijden van het fort zullen met ‘calcie’ belegd worden.
5-7-1641.
295v. Gillis Franssen, timmerman, is ordonnantie verleend een som van £ 42-9-6 voor het
bouwen van drie sekreten binnen Lillo en de buitenwerken aldaar.
16-7-1641.
297. De commandeurs van de plaatsen en forten in Zeeland krijgen de opdracht op hun
hoede gezien, omdat de vijand mogelijk iets zou kunnen ondernemen aangezien het feit dat
de prins met een groot gedeelte van het krijgsvolk voor Gennip gelegerd is.
297v. De GR zijn ter ore gekomen dat aannemer Hendrik Papou (Papon) zijn werk aan de
kruittoren niet naar behoren heeft verricht en zullen hierover commandeur Wassij en
licentiemeester Van Alphen berichten, zodat zij dit werk kunnen inspecteren.
298. Cornelis van Alphen vraagt de GR om nog twee maanden pachtgeld van het
winterseizoen te mogen ontvangen. De GR verklaren dat dit geld of door de vrouw van
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Pieter de Gomme is ontvangen, of door diegene die zij daarvoor gelast heeft. Zij zullen zich
hiervoor moeten verantwoorden.
299. Gillis Franssen is £ 53 betaald als derde deel van zijn bedongen loon voor het
opleveren van drie sekreten op Lillo.
Marcus Wolffenaer is aannemer van de duikeldam bij Blauwgaren.
299v. De verrichte reparaties op Liefkenshoek uitgevoerd door Cornelis Timmers, zullen
worden opgenomen door de commandeur, licentiemeester Van Alphen en een timmerman.
17-7-1641.
Jacob Janssen van Roosendaele krijgt £ 73 voor het leveren van rijshout voor het werk op
Lillo. Dit geldt eveneens voor Herman Hendricxsen Baggerman, die een som van £ 101:6:6
ontvangen zal.
18-7-1641.
301. Naar aanleiding van de melding van licentiemeester van Alphen dat de vijand vijf
grote sloepen naar Zandvliet heeft gezonden, krijgt commandeur Wassij de opdracht om
vanuit Lillo 25 man onder een sergeant naar fort Frederik Hendrik te zenden, waarvan
kapitein Snouck op de hoogte zal worden gesteld.
301. Johannis Bosschaert, de predikant van Lillo, krijgt een zelfde toelage als het
voorgaande jaar.
302v. Aan de Amsterdamse schipper Jochum Diricxsen wordt £ 7:19:8 betaald voor het
vervoeren van vijandelijke gevangenen van de Kruisschans naar Middelburg, Zierikzee en
Veere, in opdracht van kapitein Severijn Hoeijmaecker.
Er zal een bestek worden opgemaakt van de benodigde reparaties aan de hoofden en
rijsbermen op Liefkenshoek, naar aanleiding van de berichten van Melchior Franssen.
Licentiemeester Van Alphen zal om advies gevraagd worden inzake het verzoek van
Marcus van Wolffenaer over de betaling van £ 11:8:8 over voorschotten op last van
commies Pieter de Gomme van 1 januari tot 30 juni 1641.
19-7-1641.
303v, 304. De personen die de pacht van het winterseizoen nog moeten afdragen dienen
zich te wenden tot de GR.
23-7-1641.
305v. Naar aanleiding van een brief van commandeur Wassij zullen de soldaten die bij
Zandvliet een sloep van de vijand hebben afgenomen beloond worden. Wat betreft de
aflossing van de soldaten van kapitein Severijn Hoeijmaecker in Hoogerwerve is een
beslissing uitgesteld.
306v, 307. Naar aanleiding van het rapport van de heren Cocq en Tienhoven hebben de GR
besloten dat Cornelis van Nispen, administrateur van het land, schorren en weiden
‘aencommende de heer van Lillo’ en liggend in de heerlijkheid, toestemming krijgt om de
bovengenoemde gronden te verhuren, om er beesten te laten weiden, om er te laten hooien,
of anderszins te gebruiken. De commandeurs zullen worden geschreven dat de gebruikers
niet gehinderd mogen worden. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo mogen de
beesten geen schade toebrengen aan de forten en mag er niet worden gebouwd op de
gronden.
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Het magazijn van Lillo zal achter het logement van kapitein Cats met aarde worden
verhoogd en met planken worden belegd.
De heren Cocq en Tienhoven zullen nagaan hoe de vochtigheid en de luchttoevoer van de
kruittoren kunnen worden verbeterd.
Licentiemeester Van Alphen dient na te gaan welk kruit nat en onbruikbaar is geworden en
dit naar Veere te zenden. Daarvoor in de plaats dient commies stapelier Thijssen droog kruit
te zenden naar Lillo.
307v. Mocht het nodig zijn het kruit van tijd tot tijd te keren, dan zal dit door Anthonis
Janssen Barouw voor zijn rekening worden genomen.
Commies-stapelier Daniel Thijssen zal naar Lillo en naar Liefkenshoek ieder 12 lantarens
zenden.
Een van de oude sloepen van Lillo zal worden verkocht, terwijl de andere gerepareerd dient
te worden, in Lillo, maar mocht dat niet lukken dan zal deze naar Vlissingen worden
gestuurd.
De gescheurde klok van Lillo zal naar de klokkengieter Burgerhuijs worden gezonden om
vergoten te worden.
Cornelis van Alphen dient zorg te dragen voor de betaling van het arbeidsloon, en de nodige
declaraties en de documenten aan de GR voor te leggen.
Commies-stapelier Thijssen zal naar Lillo een affuit zenden van 15 voet lang, ‘wijt in de
ooren xv duijmen, ende in de ooren acht duijmen’.
308. De bierdragers van Lillo mogen een wagen gebruiken, op de voorwaarde dat deze geen
beslagen wielen heeft.
Maeijken van den Bossche en Pieter Roches worden vermeld als inwoners van Lillo, inzake
het verzorgen van een uitgang van het erf van eerstgenoemde.
Adriaen Janssen van Breda vindt dat de gedelegeerde rechters bevooroordeeld waren tijdens
de uitspreken van een vonnis. De GR verklaren zijn verzoek niet ontvankelijk.
Joos Nagel is vaandrig van kapitein Beaumont.
26-7-1641.
309. De schoolmeester van Lillo, Wilhelmus Munsterman, heeft de GR verzocht de
kohieren te mogen schrijven van alle verpachtingen, en om een jaarlijks last turf te krijgen,
zoals zijn voorgangers. De GR hebben verklaard dat hij eerst moet bewijzen of de
voorgangers daadwerkelijk een last turf kregen. Wat betreft het schrijven van de kohieren,
dat zal worden gelaten aan de commies ‘in dier tijt wesende’.
309v. Dingenken Joossen genoemd als vrouw van Jan Janssen Lantschot, genoemd
Besteknecht, die in gevangenschap verkeert in St. Donaes.
Het werk van Lieven Pieterssen Turck aan de wallen en contrescarpen van Lillo zal worden
opgenomen door dijkgraaf Pieter Gillissen en commandeur Wassij.
29-7-1641.
310. Commandeur Wassij schrijft in een brief van 27-7-1641 dat de vijand een aanslag voor
heeft gehad op Liefkenshoek. Prins Frederik Hendrik zal hierover op de hoogte worden
gesteld en worden gevraagd, gezien het belang van het fort, of er twee goede compagnieën
gelegerd kunnen worden.
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30-7-1641.
311. Naar aanleiding van het advies van licentiemeester van Alphen zal Marcus Wolffenaer
£ 11:8:8 worden uitbetaald.
311v. Naar aanleiding van het rapport van de heren De Cocq en Tienhoven betreffende
Liefkenshoek wordt besloten dat de borstwering aan de oostzijde omtrent 130 roeden zullen
worden opgezet ‘invougen gelijck men de borstweere van het voorschreven fort voor desen
begonnen heeft te doen’.
De batterijen zullen worden aangepast en gerepareerd zodat de kanonnen over de
borstwering kunnen vuren. Het logement van de chirurgijn zal voor een jaar worden
verhuurd, of worden verkocht. Er zullen aan weerszijden van de dijk bij Liefkenshoek twee
stenen redoutes worden gebouwd. De palissaden zullen worden gecontroleerd en waar
nodig worden hersteld. Aan weerszijden van de nieuw te bouwen redoutes zullen palissaden
worden opgesteld.
De schoolmeester op Liefkenshoek mag als school een jaar lang het vierkante kamertje in
het magazijn gebruiken. Hij krijgt eveneens een erfje achter zijn logement aangewezen, wat
hij op advies van de licentiemeester mag betimmeren of anderszins gebruiken.
3-8-1641.
314. Commies Coorne dient een schip met Brabants bestekrijshout en een schip met
Brabants grootrijshout naar Lillo te zenden.
5-8-1641.
315. De heren Cocq en Tienhoven zullen het bestek opmaken van de nieuw te bouwen
redoutes bij Liefkenshoek, en het werk uitbesteden.
Pieter van Geel wordt vermeld als inwoner van Liefkenshoek.
316. Maes Thijssen wordt vermeld als soldaat onder kapitein Roobolle.
6-8-1641.
316v. De GR hebben besloten dat kapitein Willem Jan Cabillau zich met zijn compagnie
van Biervliet naar Liefkenshoek dient te begeven, om daar de functie van commandeur tot
nader orders te bekleden. Van Lillo zal kapitein Charles de Cats zich met zijn troepen naar
Biervliet begeven.
8-8-1641.
De licentiemeester en de commiezen op de vloot van Lillo wordt nogmaals benadrukt dat zij
Cornelis van Nispen niet mogen hinderen in het vervoeren van het hooi afkomstig van de
schorren en verdronken landen naar vijandelijk gebied.
317. Jan Jacobssen krijgt £ 70:18:4 voor het leveren van rijshout voor Lillo. Herman
Hendricx Baggerman krijgt hiervoor £ 85:10:6. Adriaen Pauwelssen krijgt £ 80:12:8 voor
het leveren van rijshout aan Lillo en Liefkenshoek.
317v. De prins schrijft dat hij kapitein Charles Desses naar Liefkenshoek heeft gezonden
om aldaar garnizoen te houden.
9-8-1641.
318. Commissaris Honich zal zich met niet nader genoemde bevelen naar Liefkenshoek
begeven en over de situatie aldaar rapport uitbrengen.
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11-8-1641.
318v. Commissaris Honich heeft zijn verslag aan de pensionaris van het land gedaan, die de
heren heeft verklaard dat kapitein Cabillau naar Liefkenshoek kan worden gezonden. De
heren besluiten hier morgen definitief over.
14-8-1641.
320. In een akte van 7 maart 1622 valt te lezen dat de bevelvoering op Lillo en
Liefkenshoek aan kapitein Calcar was vergund. Naar aanleiding hiervan hebben de GR
besloten de traditie in ere te houden en het commandeurschap aan kapitein Cabillau
gegeven. Over het besluit zal de prins worden ingelicht.
15-8-1641.
Er vinden nieuwe troepenverplaatsingen plaats. Kapitein Buvrij zal zich met zijn troepen
van St. Cathalina naar Lillo begeven.
De compagnie van wijlen kapitein Severijn Hoeijmaecker zal van Liefkenshoek naar de
polder van Namen trekken.
320v. Vanuit de polder van Namen zullen de soldaten van kapitein la Bussiere naar St.
Cathalina gaan.
De compagnie van kapitein Steengracht gaat van Zuid Beveland naar Mauritsfort, terwijl de
compagnie van kapitein Piron van Mauritsfort naar Zuid Beveland zal gaan.
Kapitein Buvrij heeft de GR nogmaals verzocht om hem het bevel over Lillo toe te laten
komen, of dat de heren bij weigering hem ‘laeten continueren in het geniet van de weldaden
hem bij zijn excellentie graeve Willem vergundt’. De GR hebben verklaard het verzoek niet
in te kunnen willigen.
18-8-1641.
321. Ingenieur Vleugels heeft de GR op de hoogte gesteld van het maken van een lichte
borstwering op de oude brede borstwering van Liefkenshoek.
Wat betreft de stenen redoutes aldaar en het omringen met palissaden in de sluisvlieten en
over de dijk: het is nodig de aarden carrés en voorwallen te slechten, evenals de linie van de
carrés naar de gracht toe. De aarde afkomstig van het bovengenoemde werk zal voor de
reparaties aan de zee-contrescarpen worden gebruikt.
De drie zijden van het stenen corps de garde dienen ieder met een eiken driepost-kozijn
(driepootkozijn?) te worden voorzien van 12 voet lang en ‘een voet den dach’ voorzien met
twee valvensters die neergelaten kunnen worden en van waaruit met musketten geschoten
kan worden. Dit geldt eveneens voor de nieuw te maken redoutes.
320v. Kapitein Buvrij verzoekt nogmaals, wanneer de post van commandeur op Lillo
vrijkomt, dat hem enige verzekering hiervan wordt gedaan door de GR. De heren besluiten
dat wanneer het zover is ze hem zullen aanbevelen.
19-8-1641.
322. Johan Kiest wordt vermeld als luitenant van kapitein Roobolle.
20-8-1641.
323v. Het verzoek van kapitein Buvrij om enkele extra transportschepen is afgeslagen.
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324v. Jasper Hendricx, aannemer van de brug van Oud-Lillo, is over het eerste deel van zijn
loon uitbetaald.
23-8-1641.
325. Maes Thijssen, konstabel, blijft recht hebben op de vergoeding van drie guldens per
maand, die hij indertijd genoot voor de verdeling van kaarsen en turf op Oud-Lillo ‘ende dat
Marcus Wolffenaer hem sal contenteren met de drie guldens die hij tot noch toe gehadt
heeft’.
325v. Lieven Pieterssen Turck krijgt £ 44:10 voor gedane reparaties aan de rijsbermen en
wallen van Lillo.
Cornelis Timmers krijgt £ 12 voor reparaties aan het fort Liefkenshoek.
Commies Pieter Gillissen en licentiemeester Van Alphen hebben de reparatie van de
gebroken dam tussen Oud-Lillo en Blauwgaren, en het verhogen van de dam in de
‘ouwendijck’ van Lillo naar Blauwgaren uitbesteed voor £ 4.
326. Kapitein Buvrij dient binnen 14 dagen op de niet vermelde beschuldiging van Charles
de Coninck te regeren.
Op het bericht van kapitein Wassij hebben de GR gezegd dat het logement van kapitein
Cats op Lillo dient te worden ingeruimd voor kapitein Buvrij, aangezien hij de oudste van
dienst is.
24-8-1641.
327v. Licentiemeester Van Alphen krijgt toestemming voor het stellen van het kozijn in de
muur van de hut van de vaandrig van kapitein Hagewoud op rekening van de kapitein. De
vloer zal met plavuizen worden belegd.
27-8-1641.
328. Prins Frederik Hendrik schrijft dat hij de opdracht heeft gegeven voor het vertrek van
kapitein Essex uit Liefkenshoek, om eventuele disputen over de bevelvoering tussen hem en
degene die is aangesteld door de GR te voorkomen.
329. Op de verzoeken van de gevangen commies Pieter de Gomme en Willem Adriaenssen,
smid en pachter van de middelen van het vorige seizoen op Lillo, is gereageerd dat beiden
zich dienen te ‘regulieren’ naar het besluit van 19 juli.
28-8-1641.
329v. De compagnie van kapitein Buvrij dient zich zonder vrouwen en bagage voor enige
dagen naar Liefkenshoek te begeven. De GR zullen met de prins de bezettingen van de
forten bespreken.
Naar aanleiding van de missive van de commandeurs Wassij en Cabillau hebben de GR
besloten dat de resoluties aangaande het vochtige kruit in Lillo en Liefkenshoek zal worden
geëxecuteerd; er wordt opdracht gegeven voor het zenden van enige andere ammunitie.
330. De heren die naar Liefkenshoek vertrekken zullen daar de benodigde ammunitie als
andere benodigdheden in kaart brengen en tevens kijken of de zware onbruikbare stukken
vervangen moeten worden voor lichte stukken en daarom vergoten dienen te worden.
Het verzoek van kapitein Cabillau om volk uit de compagnie van wijlen kapitein
Hoeijmaecker onder zijn bevel te mogen plaatsen is afgeslagen.
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29-8-1641.
331. De heren De Cocq en Van der Straeten melden dat de twee nieuw te bouwen redoutes
op Liefkenshoek aan respectievelijk Gillis Fransen en aan Jan Leijnssen zijn besteedt voor
ieder een bedrag van 230 pond Vlaams.
331v. Voor £ 293 zijn de reparatiewerkzaamheden aan de palissaden van Liefkenshoek
uitbesteed.
Het verzorgen van vier grote en zes kleine batterijen op Liefkenshoek is besteed aan
Cornelis Leijnssen, voor een niet nader genoemd bedrag.
30-8-1641.
334v. De vijftig soldaten uit de compagnie van kapitein Colve dienen van Liefkenshoek
naar de Kruisschans terug te keren. Vijftig man uit Lillo op Fort Hendrik dienen naar Lillo
terug te gaan, zij zullen afgelost worden door troepen van kapitein Steengracht.
31-8-1641.
335. Kapitein Cabillau vertrekt gedurende tien of twaalf dagen voor verlof; zijn plaats op
Liefkenshoek zal voor die tijd worden ingenomen door kapitein Buvrij.
3-9-1641.
336v. Er zullen tien tot elfhonderd ‘Brabandtschen mutsaert’ in Stabroek worden ingekocht
ten behoeve van de rijswerken aan de contrescarpen en de bermen van Liefkenshoek.
338. De volgende personen zijn door de prins verkozen tot kapiteins van de vacerende
compagnieën.
Kapitein van de compagnie van kapitein van den Broucke, Jacob Mogge.
Maerten de Ridder als kapitein van de compagnie van kapitein Piron.
Kapitein van de compagnie van Severijn Hoeijmaecker is geworden Matthijs Hoeijmaecker.
Gelijn Loncke is verkoren tot kapitein van de compagnie van kapitein Huijbert.
6-9-1641.
340v. De GR hebben besloten de resolutie van de Staten van Zeeland inzake de rechtsgang
in de zaak van Pieter de Gomme, alsmede de getuigschriften tegen hem, aan de baljuw en
magistraten van Vlissingen toe te zenden.
10-9-1641.
341v. Ingenieur Vleugels wordt gevraagd naar Liefkenshoek af te reizen om de precieze
plaats van de nieuwe redoutes te bepalen.
342. Commandeur Wassij moet binnen drie dagen de redenen van de gevangenneming van
Michiel Vercouteren, wagenmaker uit Eekeren, verklaren.
Ingenieur Vleugels zal samen met commandeur Wassij de reparatiewerken die door
Nicolaes Barouw op Liefkenshoek zijn aangenomen inspecteren.
11-9-1641.
343. Hendrick Willemsen Papau krijgt £ 43 voor de door hem uitgevoerde
reparatiewerkzaamheden aan het corps de garde van Liefkenshoek.
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De commandeur Wassij dient Michiel Vercouteren uit zijn gevangenschap te ontslaan,
tegen het betalen van de vergoeding voor zijn ‘verblijf’ en tegen het betalen wat hem door
de GR ten laste wordt gelegd.
343v. De GR hebben een missive van commies Bevelander, een remonstrantie van
licentiemeester Van Alphen, een kopie van een missive van 3-4-1638 van het college van de
Admiraliteit gericht aan kapitein Ram, en een attestatie om te bewijzen dat de officieren op
de vloot van Lillo het recht van Zeeland overtreden, alsmede het provinciaal akkoord op
‘den ontfanck ende genoot’ van het halve licent tussen de Staten van Holland en de WIC
enerzijds en de Staten van Zeeland anderzijds. Bij de eerstvolgende vergadering zal de
kwestie besproken worden.
18-9-1641.
345v. Claes Driest, genoemd Barouw, krijgt £ 21:15 over de helft van het door hem
bedongen loon als aannemer van de reparaties aan de borstweringen, wallen, contrescarpen
en enige rijsbermen van Liefkenshoek.
Govert de Corte krijgt £ 28:13:4 voor het eerste van drie betalingen voor het maken van de
lichte borstwering van Liefkenshoek. Adriaen van Breda ontvangt £ 20:8:10 over het eerste
van drie betalingen van de tweede besteding van de lichte borstwering.
23-9-1641.
346v. Jan Leijnssen is ordonnantie verleend een som van £ 76:13:4 over de eerste betaling
van zijn bedongen loon als aannemer van een redoute op Liefkenshoek.
25-9-1641.
347v. Commies Thobias Coorne is geautoriseerd voor de inkopen ten behoeve van de
wintervoorraad van Lillo, Liefkenshoek etc., zoals het voorgaande jaar.
26-9-1641.
349. Naar aanleiding van de klachten van Jeronimus Becx en enkele andere koopmansbodes
op Antwerpen, omtrent het betalen van kistgeld, hoofdgeld en enkele andere heffingen,
hebben de GR aan licentiemeester Van Alphen en zijn controleur N. Beijdaels gevraagd
hoeveel de bodes tegenwoordig bij een passage betalen en wat vanouds de gewoonte was
om af te dragen.
1-10-1641.
352v. Gillis Franssen krijgt £ 76:13:4 als eerste van drie betalingen van het door hem
bedongen loon voor het maken van een stenen redoute bij de sluis van Doel nabij
Liefkenshoek.
Cornelis Lievenssen uit Zierikzee zal worden aangemaand zijn werk aan de batterijen van
Liefkenshoek zo snel mogelijk aan te vangen.
De GR hebben besloten te wachten met het verzoek van commandeur Cabillauw om de
vijftig man uit zijn compagnie op Hoogerwerve af te lossen.
4-10-1641.
358. De GR zullen met Abraham Biesman en Cornelis Hildernisse spreken of de
bouwvallige hutten op Lillo volgens de resolutie zijn gestut.
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10-10-1641.
360. Johan de Haes, ‘appoincte’ onder de compagnie van kapitein De Buvrij, heeft verzocht
om een som van 250 guldens te mogen lichten ‘die den commies Pieter de Gomme in arrest
is houdende onder den schoolmeester van Liefkenshouck’. Het verzoek is in handen gesteld
van de commies om hierop zich nader te verklaren.
360v. Het werk van Lieven Pieterssen Turck aan de wallen van Lillo zal worden
geïnspecteerd door ingenieur Vleugels, de commandeur en licentiemeester Van Alphen.
15-10-1641.
365. De declaratie van Jan Meertens, metselaar op Lillo, is in handen gesteld van
licentiemeester Van Alphen, om de GR van advies te dienen.
De suppliant krijgt £ 4:12:8 voor het maken van twee oprellen bij de poort van Lillo,
alsmede voor het geleverde zand.
16-10-1641.
365v. De GR zijn bekend met een niet nader genoemde kwestie de commandeurs van
Liefkenshoek en Philippine. Er zullen maatregelen worden ondernomen door de GR. In de
tussentijd is het voor hen verboden te vertrekken uit het garnizoen.
24-10-1641.
367. De GR hebben besloten dat wanneer er een vacante plaats is bij de kanonniers op
Liefkenshoek zij Leunis Pieterssen zullen recommanderen.
367v. Majoor Berckenbosch heeft om betaling verzocht van £ 33:19 vanwege het bouwen
van een afdak bij zijn logement op Liefkenshoek, of om daarvoor in de plaats de grond te
krijgen. Dit verzoek wordt gedeeltelijk ingewilligd.
Cornelis Hildernisse zal op zijn eis naar Lillo de houten flanken van Oud-Lillo inspecteren,
en een bestek op maken van de kosten van een vernieuwing van de flanken.
368. Commandeur Wassij en Cornelis Hildernisse zullen de brug van Oud-Lillo,
aangenomen door Jaspar Hendricxsen, inspecteren.
Nicolaes van Driest, genoemd Barouw, vraagt om een vergoeding van £ 8:6:8 voor het
onderhouden en verzorgen van de doornhaag rondom Liefkenshoek. Dit werk is door hem
voor een jaar aangenomen per ingang van 1 januari. Daarnaast vraagt hij om een bedrag van
£ 6:13:4 voor schoonmaakwerkzaamheden aan o.a. het plein en de goten. De GR betalen de
suppliant £ 4:3:4 voor het eerste half jaar voor het onderhoud aan de haag. Over de rest zal
met majoor Nicolaes Berckenbosch worden gesproken.
Voor het opnemen van de reparaties en het onderhoud van de borstweringen, wallen,
contrescarpen en rijsbermen op Liefkenshoek zijn ingenieur Vleugels en de commandeur
aldaar gecommitteerd.
368v, 369. Scherprechter Albertus Brosius krijgt een vergoeding van £ 6:6:8 voor het
uitvoeren van vonnissen te Liefkenshoek.
Naar aanleiding van een bericht van de commandeur op Liefkenshoek, kapitein Cabillau,
zal commies stapelier Daniel Thijssen de volgende zaken naar het magazijn van
Liefkenshoek zenden.
- 4 wielen voor halve kartouwen.
- 2 affuiten met haar wielen voor de ‘saeckers’
- 2 wielen voor het ‘drielijnck’.
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3 affuiten met wielen voor de kleine stukken, de tweeponders.
2 affuiten met wielen voor de veldstukken van zes pond.
6 ‘beurs tonnekens’.
2 touwen voor het vervoeren of verzetten van het kanon.
12 lantarens om in het magazijn of elders te gebruiken.
Fakkels voor de vuurbakens.
50 goedendags.
50 halve spiesen.
100 handgranaten.
8 ijzeren handbomen.
25 goede schoppen en evenzoveel spaden.
25 tonnen buskruit, 24 tonnen slecht kruit zullen worden teruggestuurd om
vermaald te worden.
- 2 slechte ‘saeckers’ zullen vervangen worden.
- 8 bandelieren.
Het zenden van enige manden en het maken van een wolfskuil boven de poort is uitgesteld.
Met Maerten Thijssen zal gesproken worden over de vervanging van de ‘slanghe’ (= een
kanon) door kleine stukken.
369. Licentiemeester Van Alphen zal zorgdragen voor het water- en winddicht maken van
de logementen en de hutten van Liefkenshoek, alsmede voor het verstrekken van turf en
kaarsen op de redoutes.
29-10-1641.
371. Marcus Noorthouck krijgt £ 116:15:4 voor het leveren van 113 zakken tarwe voor de
wintervoorraad van Lillo.
371v. Nicolaes van Driest, genoemd Barouw, krijgt £ 31:9:4 over de ‘wederhelft van sijnen
bedongen loon’ voor het maken van de lichte borstwering op Liefkenshoek.
31-10-1641.
374v. Naar aanleiding van het bericht van majoor Berckenbosch wordt besloten dat
Nicolaes van Driest betaald wordt voor het eerste half jaar £ 4:3:4 voor het schoonhouden
van fort Liefkenshoek. Bij expiratie van het tweede half jaar zal hem nogmaals een zelfde
bedrag worden uitbetaald.
De GR zullen met de hovenier van de compagnie van kapitein Cabillau spreken en het
onderhoud aan de haag aan hem uitbesteden.
2-11-1641.
375v, 376. Het verzoek van majoor Berckenbosch om de ammunitie aan hem te zenden
wordt niet ingewilligd. De majoor wordt verwezen naar licentiemeester Van Alphen ‘omme
bij hem in het magasijn van Liefkenshouck bestelt te werden’ zoals dat voorheen werd
gedaan door commies Pieter de Gomme. Het antwoord op de vraag van de majoor om
orders te stellen m.b.t. de verdeling van turf en kaarsen voor de twee nieuwe redoutes, luidt
dat de licentiemeester dat eveneens voor de twee redoutes zal verzorgen. Thobias Coorne
dient de benodigde turf naar Liefkenshoek voor de redoutes te zenden, zoveel als nodig is.
Licentiemeester Van Alphen is geautoriseerd als opzichter van de reparaties aan de hutten
en andere logementen op Liefkenshoek.
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4-11-1641.
376v. Kapitein Wassij schrijft dat kapitein Buvrij weigert de bezetting van Hoogerwerve te
verzorgen, ‘ende niet tegenstaende hij den iongsten capitein in garnizoen is’. De GR zullen
laatstgenoemde gelasten om aan de bevelen te gehoorzamen.
5-11-1641.
378. Lieven Pieterssen Turck krijgt £ 48:10 voor de reparatiewerkzaamheden aan de wallen
en de borstweringen van Lillo, waarbij £ 4 is inbegrepen voor de buitenwerkzaamheden.
378v. Naar aanleiding van een bericht van ingenieur Vleugels hebben de GR besloten het
plaatsen van drie kleine stukken op de ‘espaule’ van het zuidoostelijk bolwerk op
wielaffuiten uit te stellen, eveneens het repareren van de batterijen waar de bovengenoemde
stukken opgesteld staan.
Licentiemeester van Alphen zal worden geschreven dat hij zorg dient te dragen voor de
reparaties aan de bressen in de nieuwe borstweringen.
Het maken van een palissade rondom Lillo wordt nog in bedenking gehouden.
De aarden wal van Lillo zal gerepareerd worden, en als proef zullen er deze winter enige
roeden doornhagen aangeplant worden.
7-11-1641.
380v. De gescheurde klok van Lillo zal voor de helft verzwaard en vergroot worden.
Abraham Michielssen krijgt £ 226:11:6 voor het leveren van 8366 pond kaas voor de
wintervoorraad van Lillo.
Omdat vanwege de veroordeling van Pieter de Gomme door de magistratuur van Vlissingen
de functie van commies van Lillo en Liefkenshoek vacant is geworden, zal er naar een
vervanger worden gezocht. Alvorens daartoe over te gaan zal eerst de invulling van de
functie nader worden bestudeerd, waarbij er bepaald zal worden of er activiteiten bijkomen,
of afgehaald worden.
8-11-1641.
382. Commies Braems is verhoord over de pretenties van de Hollandse commiezen op de
vloot van Lillo om te moeten participeren in de confiscatie van de goederen, die vanwege
fraude in beslag worden genomen. Er is hier geen definitieve beslissing over genomen.
9-11-1641.
383. Commies Thobias Coorne vraagt zich af of de kleine klok van Lillo gebruikt kan
worden voor het verzwaren en vergroten van de gescheurde klok. Hierop hebben de GR
verklaard dat de kleine klok in voorraad zal worden gehouden om elders gebruikt te kunnen
worden.
12-11-1641.
384v. Leenardt Gerritssen, schipper uit Doel, is aangewezen om in plaats van Pieter
Verstappen het kleine veer van de haven van Doel naar Lillo en Liefkenshoek te bedienen.
385. Adriaen van Breda, aannemer van de stenen poort van Lillo, zal als blijkt dat hij de
defecten volgens het bestek heeft gerepareerd, het ingehouden bedrag op zijn loon alsnog
uitbetaald krijgen.
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385v. Cornelis Hildernisse zal de bouwvallige hutten op Lillo zodanig stutten dat ‘deselve
staende werden gehouden ende daer van geen perijckel te vreesen is.
De GR zullen een instructie opstellen voor de commiezen (commissarissen) onder het gezag
van de GR over wat wel en niet gepast is, en wat zij als bijverdiensten mogen verkrijgen.
388v. Anthonis Janssen Barouw krijgt £ 9:5 als reisvergoeding voor zijn tocht naar Gennip
om de Prins in te lichten over de mislukte aanslag op Liefkenshoek (op 28-7-1641).
Daarbij is gelijk vastgesteld dat de bodes die door de commandeurs worden uitgezonden
voor zaken anders dan die verband hebben met vijandelijke aanslagen, of voornemens
daartoe, niet door het land zullen worden betaald.
15-11-1641.
390. Thomas Janssen krijgt £ 130:11:2 voor het leveren van 8904 ponden tarwebeschuit
voor de voorraad van Lillo.
17-11-1641.
391v. De magistraten van Vlissingen hebben de GR een lijst met goederen overgezonden
van Pieter de Gomme, waar zij geen kennis van hebben. Zij vragen de GR om duidelijk te
maken of de heren er vrede mee hebben dat het derde deel in beslag is genomen ten
behoeve van de grafelijkheid in Zeeland. Hierop is geen deliberatie gevallen.
19-11-1641.
393. Cornelis Lievenssen krijgt £ 237:10 ‘over de gereede helft van sijn aengenomen
werck’ aan de acht batterijen van Liefkenshoek, volgens het bestek en de attestatie van
commandeur kapitein Buvrij.
26-11-1641.
394v. Ingenieur Vleugels schrijft dat Mattheus van Berchem zich heeft aangeboden voor het
planten van de doornhaag rondom Lillo. De heer Tenijs zal met Van Berchem hierover
spreken.
395. Commandeur Wassij en licentiemeester Van Alphen zullen het bedekken van de
rijsbermen door Melchior Franssen aan Govert de Corte besteed, inspecteren.
27-11-1641.
396. Licentiemeester Van Alphen krijgt toestemming om Anthonis Janssen Barouw uit de
ontvangsten van de gemeene middelen een som van £ 8:4:8 te betalen naar aanleiding van
een declaratie van verdiend salaris en voorgeschoten geld.
28-11-1641.
De heer Tenijs krijgt toestemming om Mattheus van Berchem de aanplant van de doornhaag
rondom Lillo te laten verzorgen volgens het bestek en de condities die hij zal opstellen.
Het volgende is overgenomen uit het archief van de Staten van Zeeland, toegangsnummer
2.2, invnr. 57, Gedrukte notulen S.v.Z.
2 december 1641, blz. 396.
Op het versoeck, gedaen van wegen den gewesen Commys Pieter de Gomme, tenderende,
ten eynde de Heeren Staten hem zouden willen ex plenitudine potestatis, remitteren het
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Bannissement voor den tyt van twaelf Jaren, mitsgaders de inhabiliteyt van eenige Ampten
te bedienen, waer inne hy, bij Sententie van de Heeren Burgemeesters ende Schepenen der
Stede Vlissingen, op de vyfden der voorleden Maent, is gecondemneert: Is by alle de Leden
goet gevonden, het versoeck af te slaen, ende gepersisteert by de Sententie.
10-12-1641.
400, 400v. Naar aanleiding van de berichten van commandeur Wassij en licentiemeester
Van Alphen zullen de GR hen vragen te specificeren welke affuiten noodzakelijk dienen te
worden vernieuwd, wat er aan ontbreekt en of er geen affuiten binnen Lillo voorradig zijn.
Tenslotte vragen de GR waarom de supplianten dit niet kenbaar hebben gemaakt aan de
raadsheren die onlangs op Lillo waren, zodat zij daarvan een inspectie konden nemen.
Verder zal commies stapelier Thijssen de volgende ammunitie naar Lillo zenden.
- 5 ‘beurstonnekens’ en 15 schaapsvachten om wissers te maken.
- 1 ijzeren ‘saecker’ met affuit en wielen, ter vervanging van een onbruikbare.
- 50 ton kruit, waarvoor 28 tonnen slecht kruit worden teruggezonden.
- 100 halve pieken, terwijl er veertig bussels hele pieken worden teruggestuurd.
- 100 handgranaten.
- 6 ijzeren handbomen.
- 50 goedendags.
- 50 vlegels met ijzeren pinnen.
- 12 lantarens.
- 2 kisten met kaarsen.
401. De door licentiemeester Van Alphen toegezonden declaraties van voorschotten die zijn
betaald door verschillende personen zijn in handen gesteld heer De Cocq.
Een missive van de licentiemeester Van Alphen en commies Beijdaels over de klacht van
Jeronimus Becx is in handen van laatstgenoemde gesteld om daarop te reageren.
401v. Adriaen Janssen van Breda krijgt £ 8:6:8, een bedrag dat eerst was ingehouden,
omdat hij de defecten aan de poort gerepareerd heeft.
403. De GR zullen nogmaals duidelijk maken aan de kapiteins, de commiezen en de
commandeurs dat door de vloten van Biervliet en Lillo geen personen mogen passeren,
alvorens de paspoorten door de commandeurs aan land zijn gecontroleerd. Dit omdat de GR
ontdekt heeft dat de eerder opgestelde orders met voeten getreden worden.
403v. Gedurende de periode dat de compagnie van kapitein Wassij de bezetting van
Hoogerwerve verzorgt, zullen 40 soldaten uit de compagnie van kapitein Colve van de
Kruisschans in Lillo gelegerd worden.
13-12-1641.
404. De gedelegeerde rechters op Lillo zullen de staat van goederen van commies De
Gomme examineren en onderzoeken of de commies niet meer bezittingen en minder
schulden heeft, in tegenstelling tot wat hij in zijn staat heeft vermeld.
404v. De laatste betaling op het slot van de rekening van commies De Gomme wordt nog
uitgesteld.
14-12-1641.
405. In plaats van 50 vleugels zullen er 50 goedendags naast de verzochte 50, naar Lillo
worden gestuurd.
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17-12-1641.
405v. Naar aanleiding van het rapport van heer De Cocq in zake de declaraties van
licentiemeester Van Alphen krijgt de laatste de toestemming om de declaraties te
vergoeden. Daarvoor dient hij de ontvangsten van de gemeene middelen te gebruiken.
407. Het verzoek van Marcus van Wolffenaer om een vergoeding voor het openen en
sluiten van de poort van Blauwgaren, alsmede het verzoek dat aan hem de reparaties aldaar
en op Oud Lillo worden besteed is afgeslagen.
19-12-1641.
407v. Majoor Baillaert van Lillo is aangesteld tot het uitvoeren van de vonnissen die
opgelegd worden door de gedelegeerde rechters.
408v. Michiel Burgerhuis krijgt £ 4:4:8 voor het vergieten en het vergroten van de klok van
Lillo.
Inv.nr. 499, Resoluties Gecommitteerde Raden 1642 en 1643
2-1-1642.
1v. De commandeur van Liefkenshoek zal met Cornelis Hildernisse en licentiemeester Van
Alphen de batterijen door timmerman Cornelis Lievenssen gemaakt inspecteren.
Cornelis Hildernisse zal samen met dijkgraaf Melchior Franssen het grote hooft van
Liefkenshoek inspecteren en onderzoeken hoe dit het beste geconserveerd kan worden.
2. Commandeur jonkheer Willem Cabellau heeft verzocht om wanneer nodig naar
Maastricht te mogen afreizen als de kwetsuur van zijn broer kapitein Cabellau dit vereisen
zal. De GR stemmen hiermee in, zolang kapitein Buvrij in het garnizoen is, en als de
commandeur zijn reis verkort als ‘eenichsints zal doenlijck wesen’.
3-1-1642.
4. Marcus Wolffenaer krijgt £ 25 voor het repareren van de doorgebroken dam tussen
Blauwgaren en Lillo, voor het opgraven van de wal van Blauwgaren voor het maken van
een stenen uitgang en voor de reparaties aan zijn hut.
Cornelis Hildernisse zal onderzoeken of een boom op de wal van Lillo gestorven is. Zo ja,
dan zal het verzoek van licentiemeester Van Alphen worden ingewilligd en zal de boom aan
hem toekomen.
4v. Een verzoek van Marcus Wolffenaer betreffende de vergoeding van een voorschot zal
nader onderzocht worden.
6-1-1642.
5. Commies Bevelander zal in Middelburg verhoord worden aangaande een bericht van de
commiezen op de vloot van Lillo m.b.t. het tekenen van de paspoorten van passanten.
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7-1-1642.
6v. Maes Thijssen, konstabel op Oud-Lillo, krijgt naar aanleiding van een attestatie van
licentiemeester Van Alphen £ 12:6:4.
Davidt Simonssen vraagt om aan de schoolmeester van Liefkenshoek de opdracht te geven
‘alsulcke penningen’ toe te laten komen van de verkoop van de inboedel van Samuel de
Lannoij die onder hem berusten, of daarvan ‘behoorlijcke rekeninge, bewijs ende reliquatie
te doen’. De GR vragen de gedelegeerde rechters van Lillo te onderzoeken ‘wat ende
hoeveel penninghen onder den voorschreven schoolmeester sijn berustende’, wie daar recht
op heeft, en waarom de schoolmeester hen geen bewijs of rekening heeft laten toekomen.
7. Commies Bevelander is duidelijk gemaakt dat de GR vast zullen houden aan de resolutie
van 4-10-1640.
Licentiemeester Van Alphen zal gehoord worden over het tekenen en visiteren van de
paspoorten, met bijzondere aandacht voor het feit dat de ontvangsten van het hoofdgeld
opmerkelijk verminderd zijn.
8v. Elias Carels krijgt voor het vervoeren van levensmiddelen naar Lillo en Liefkenshoek
een bedrag van £ 7:19:6, welk bedrag door ontvanger-generaal Brouwer op de gage van Jan
Besteknecht zal worden ingehouden.
16-1-1642.
12v. Pieter Betinck krijgt £ 91:11:2 en £ 43:5:6 voor het leveren van rijshout voor
Liefkenshoek.
De reparaties aan de palissaden door Cornelis Timmers van Liefkenshoek zullen door
commandeur Cabillau, de licentiemeester en Cornelis Hildernisse worden opgenomen.
Nicolaes van Driest krijgt £ 7:10 voor het schoonhouden van de doornhaag van
Liefkenshoek en andere schoonmaakwerkzaamheden.
Govert de Corte krijgt £ 41 voor het bedekken van de rijsbermen van Lillo.
Cornelis Hildernisse krijgt £ 17:11:4 voor de reparaties aan de bouwvallige hutten op Lillo,
volgens de orders van 12 november.
19-1-1642.
14v. Naar aanleiding van een bericht van de commiezen op de vloot van Lillo zal
licentiemeester van Alphen gevraagd worden naar het feit dat ‘die van het comptior’ aldaar
brieven aan de Brabantse schippers verstrekken om zonder afdracht van accijns leeg ‘op te
vaeren’.
18. Jan Pieterssen Kack heeft £ 13:13 voor reparaties aan de logementen van het land op
Liefkenshoek gedurende de tweede helft van het jaar 1641.
18-2-1642.
24v. Matthijs Jorissen, afkomstig van Lillo en getrouwd met Barbara van Lantschot,
genoemd Besteknecht, heeft de GR gevraagd met zijn schuit Lillo en Liefkenshoek te
mogen bedienen in plaats van Jan Besteknecht. Heer Tenijs zal nagaan of de suppliant
geschikt is.
25. Het werk van Gillis Franssen en Johan Leijnssen aan de twee stenen redoutes van
Liefkenshoek zal worden opgenomen door de gebruikelijke drie heren en Abraham
Biesman.
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Op het verzoek van Cornelis Timmers zal zijn werk aan de palissaden van Liefkenshoek
eveneens worden opgenomen.
20-2-1642.
28v. Mocht commies Pieter de Gomme nog een bedrag tegoed hebben over het slot van zijn
rekening dan is ontvanger-generaal gelast dit niet te betalen aan bovengenoemde, behalve
als hij hiertoe de orders ontvangt van de GR.
29. Scherprechter Albertus Brosius krijgt voor het uitvoeren van enige vonnissen op Lillo,
zonder hiertoe opdracht te hebben gekregen van de GR, £ 4.
29v. Majoor Baillaert krijgt toestemming voor het vonnis van de gedelegeerde rechters,
uitgesproken op 10-2 ten laste van Michiel Pieterssen van Spijckenisse, ten profijte van
Adriaen Bullestraete ten uitvoer te brengen.
25-2-1642.
33. Bartholomeus Pieterssen krijgt £ 55:10 voor het leveren van rijshout voor het
contrescarp van Lillo.
34. Licentiemeester Van Alphen meldt dat de weduwe van ene Cornelis Janssen, afkomstig
van Liefkenshoek, haar declaratie ‘niet so is instellende als dat behoort’. De gedeputeerden
van de verpachtingen zullen zich in de kwestie verdiepen.
De licentiemeester en de commandeur krijgen de toestemming het werk aan de buitenvesten
van Lillo en de dammen naar Oud-Lillo en Blauwgaren uit te besteden, aangezien hier geen
uitstel gewenst is.
Een toelage van £ 800 (?) voor verbouwingswerkzaamheden aan de woning van de
licentiemeester zal niet worden verstrekt.
De gedeputeerden zijn geautoriseerd het schoonmaken van de kommen en de riolen, lopend
door de wal van Lillo, voor een jaar uit te besteden.
3-3-1642.
35v. Licentiemeester Van Alphen zal gehoord worden naar aanleiding van zijn berichten
over de licentiemeester van Holland, Groeningen, die nog steeds paspoorten zou
verstrekken voor de houtschepen op de Demer en de Heke, alsmede enkele anderen zaken.
4-3-1642.
36. Matthijs Jorissen zal met zijn schuit de forten Lillo en Liefkenshoek mogen bedienen,
op dezelfde voet als Hans Besteknecht dat gedaan heeft.
37. De persoon die verkoren zal worden als commies van de fortificatiën, levensmiddelen
en ammunitie van oorlog voor de forten van Lillo en Liefkenshoek zal aan majoor
Berckenbosch voor het distribueren van turf en kaarsen op Liefkenshoek £ 16:13:4 dienen
af te dragen in plaats van £ 12. De GR zijn overeengekomen dat het ambt niet gesplitst zal
worden in een commiesschap voor Lillo en de bijbehorende forten en Liefkenshoek.
7-3-1642.
38. Commies Thobias Coorne zal de levensmiddelen uit de voorraad van Lillo ontbieden
zodat zij naar gewoonte verkocht kunnen worden.
Jan Meertenssen wordt vermeld als metselaar op Lillo.
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38v. Voordat Pieter de Gomme toestemming krijgt voor de verkoop van zijn meubelen
dient hij de akte van zijn borgtocht aan de heren voor te leggen.
39. Majoor Berckenbosch van Liefkenshoek heeft de GR verzocht zijn gage gelijk te
trekken met dat van de majoor van Lillo. De GR stemmen ermee in dat hij naast £ 12 voor
de distributie van turf en kaarsen krijgt, voortaan nog eens extra £ 8 zal genieten uit de
gages van commissaris Brauw.
8-3-1642.
39. Kapitein Buvrij is aangesteld als commandeur van Lillo, Oud-Lillo en Blauwgaren, op
dezelfde voet als deze functie door kapitein Wassij is vervuld. Daarna vragen de heren zich
af of de compagnieën van kapitein Buvrij en de overleden kapitein Wassij niet moeten
worden verlegd, waarop besloten is hier nog enkele dagen mee te wachten.
40. Licentiemeester Cornelis van Alphen is door de GR gehoord inzake de declaratie van de
weduwe van Cornelis Janssen, waarop besloten is dat Van Alphen de declaratie nader zal
onderzoeken. Verder is hij gehoord over de staat van goederen van Pieter de Gomme. Men
zal zich nader informeren over de staat en het recht van het land zoveel mogelijk in acht
nemen. Wat betreft de vermindering van het hoofdgeld van de passanten van Lillo, de
commandeur op de vloot van Lillo dient te staken met het afvorderen van geld, als zij het
recht van het paspoort en het hoofdgeld reeds betaald hebben. Tenslotte is er met hem nog
gesproken over het verlenen van paspoorten aan de schippers die de Demmer en de Nete
bevaren, als het verlenen van paspoorten van diegene die goederen vervoeren van de ene
vijandelijke plaats naar de andere. Licentiemeester Van Alphen zal van licentiemeester
Cuijlenburg ‘blanquen van passepoorten’ ontvangen waarin duidelijk is gesteld wat voor
goederen mogen passeren van en naar vijandelijk gebied, die hij mag uitgeven. De betaling
van de accijns zal hij in zijn rekening moeten verantwoorden.
40v. De GR hebben de akte van de borgtocht voor Pieter de Gomme van Pieter de Vriese en
Jan Allaert voorgelegd gekregen. Besloten wordt, mede op het verzoek van zijn vrouw, de
meubels in zijn huis op Lillo ten overstaan van twee gedelegeerde rechters geveild zullen
worden.
11-3-1642.
41. Adriaen Govertsz. vermeld als leverancier van stro voor Lillo en Liefkenshoek.
Jan Leijnssen krijgt voor het bouwen van een stenen redoute op de sluis van Ketenisse £
26:13:4, over het tweede deel van zijn loon.
42. De compagnie van kapitein Buvrij zal vanuit Liefkenshoek in Lillo gelegerd worden, de
compagnie van kapitein Wassij zal vanuit Lillo naar Zuid Beveland verplaatst worden,
terwijl de compagnie van kapitein De Ridder van Zuid Beveland in Liefkenshoek in
garnizoen zal gaan.
13-3-1642.
42v. Kapitein Buvrij heeft de GR op de hoogte gesteld van bewegingen van de vijand.
18-3-1642.
50. Gillis Franssen krijgt £ 76:13:4 als tweede betaling van zijn loon voor het bouwen van
de stenen redoute bij de Doelse sluis.
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Cornelis Timmers, timmerman en aannemer van het werk aan de palissaden krijgt £ 147
over de helft van zijn bedongen loon.
Commies Thobias Coorne is gelast om ten laste van Cornelis Janssen Raes de te weinig
geleverde turf in te kopen voor Liefkenshoek.
50v. Cornelis Timmers solliciteert bij de GR voor de aanstelling als landstimmerman in
plaats van de overleden Cornelis Janssen.
27-3-1642.
53. Binnen veertien dagen dient commandeur Buvrij te reageren op de beschuldiging van
Charles de Coninck, anders zullen de GR maatregelen treffen.
1-4-1642.
54. Cornelis Timmers krijgt £ 2:6:8 voor het maken van een nieuwe legerstede in het
logement van luitenant Plouch, alsmede voor werkzaamheden betreffende de palissaden op
Liefkenshoek.
54v. Maerten Janssen Nieucoop vermeld als leverancier van turf voor de wachten van Lillo
en Liefkenshoek.
4-4-1642.
56v. Gezien het rapport van heer De Cocq dient Melchior Franssen het beschadigde
noordwestelijke rijshoofd te inspecteren.
57. Licentiemeester Cornelis van Alphen dient ervoor te zorgen dat het magazijn van Lillo,
met een goede inventaris, aan commies Isaacq de Brauw wordt overgedragen.
De Rekenkamer zal de declaraties van licentiemeester Van Alphen betreffende
noodzakelijkheden voor Lillo en Liefkenshoek examineren en daarna zal aan hem de
vergoeding worden uitgekeerd.
17-4-1642.
61v. Commandeur Broucqsaut schrijft dat op 11 april, met een paspoort, van de overzijde
op Lillo waren gearriveerd ingenieur heer Parijs, kapitein Couck, een edelman, een
landmeter, twee dienaars en een hoofdgelande met de naam De Bra, woonachtig in
Antwerpen, om de geïnundeerde landen te bezoeken. De Staten van Zeeland zullen ingelicht
worden, terwijl commandeur Buvrij wordt verzocht een ‘waeckende ooge te houden’. Hij
dient zich te informeren wat de heren precies hebben gevisiteerd en zal daarom hun stukken
moeten inzien.
22-4-1642.
66. Conform de resolutie van de Staten van Zeeland krijgt kapitein Philips Joossen £ 25 en
kapitein Blaes Cornelissen £ 12:10 voor hun goede dienst tijdens de laatste aanslag op
Liefkenshoek.
29-4-1642.
69v. Timmerman Cornelis Lievenssen krijgt voor zijn werk aan de batterijen op
Liefkenshoek £ 308:18:10.
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6-5-1642.
72v. Bartholt van Rooman vermeld als leverancier van rijshout voor Liefkenshoek.
7-5-1642.
73 t/m 75v. Naar aanleiding van een remonstrantie van de commies van de ammunitie van
oorlog van Lillo en Liefkenshoek, Isaacq de Brauw, hebben de GR de volgende
beslissingen genomen.
Er zullen reparaties verricht worden aan de wallen van Lillo en Oud Lillo.
Er zal een nieuw affuit van de metalen ‘slanghe’ op de Antwerpse punt worden gezonden
naar Lillo.
De remonstrant zal samen met Pieter Gillissen mensen aanwijzen, die tegen de laagste
kosten, bereid zijn de riolen, straten en wallen van de forten willen schoonhouden.
De GR zullen de erven op Lillo inspecteren, zodat deze ten dienste van het land gebruikt
kunnen worden. De commies heeft de heren erop gewezen dat de betimmering van de erven
het fort Lillo ten goede zal komen.
De onbruikbare ‘slanghe’ op Liefkenshoek zal door twee lichte metalen stukken worden
vervangen.
Aangezien de wallen van Liefkenshoek zijn verhoogd dienen de sekreten en de
schoorstenen eveneens te worden verhoogd. Met het eerste zal worden gewacht totdat deze
aan vernieuwing toe zijn. Wat betreft de schoorstenen, daarvan zal een bestek worden
opgemaakt.
Een vleugel van de palissaden bij de redoute van Liefkenshoek zal zo worden aangepast,
zodat de hindernis bij laagwater niet onbruikbaar zal worden.
Het afbreken van de borstwering op de twee halve manen van Liefkenshoek wordt door de
GR in bedenking gehouden.
Er wordt vermeld dat de borstwering op Liefkenshoek zwaar beschadigd is, waarop de GR
stellen dat de commandeur en de commies hiertoe worden geautoriseerd. Ik neem aan dat
het hier een reparatie of de afbraak betreft, maar de resoluties brengen hier geen uitsluitsel.
Wat betreft de gevangenis, commies de Brauw mag hier de nodige reparaties aan verrichten,
maar buitengewone aanpassingen moeten aan de GR worden voorgelegd.
75v. Na aanleiding van het rapport van heer Tenijs zal de weduwe van timmerman Cornelis
Janssen worden uitbetaald.
Alle commiezen zullen van de GR het bericht ontvangen dat zij ervoor dienen te zorgen dat
de declaraties gespecificeerd worden, met vermelding van plaats, materialen, het soort werk
en de daggelden, alsmede de dag en het jaar. Gebeurt dit niet dan zal er geen ordonnantie
van betaling aan de betreffende commies worden gedaan.
76. Licentiemeester Groeningen en Michiel Clarisse krijgen de toestemming om de 4000
voet blauwe steen, door Pieter de Gomme besteld, opgeslagen in het magazijn, ‘naer zich
toe te trecken’.
76v. Abraham Jacobssen wordt vermeld als inwoner van Lillo.
Commies De Brauw krijgt de toestemming Jan Maertensz. te belonen voor zijn toezicht op
de sloepen van het land.
Commandeur Buvrij zal samen met commies De Brauw de doornhaag, aangenomen door
Mattheus van Berchem, inspecteren.
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77. Schoolmeester Willem Munsterman uit Lillo krijgt een last turf. Hij wordt tevens
aangewezen als schrijver van de kohieren van de verpachting van de gemeene middelen.
Binnen Lillo zullen geen andere scholen mogen bestaan dan de school van de suppliant.
Timmerman Adriaen Janssen Vlam uit Zierikzee zal door commies de Brauw worden
aangesteld voor timmerwerk op Liefkenshoek. Michiel Gillissen van Spijkenisse zal
hiervoor zorgen op Lillo.
Commies Brauw zal het oude hout van de batterijen van Liefkenshoek in het openbaar
verkopen.
Het logement van de provincie dat voorheen aan de chirurgijn werd verhuurd zal in het
openbaar worden verkocht.
77v. De kerkenraad van Lillo krijgen van de GR het door hun gevraagde erf toegewezen.
8-5-1642.
81. Adriaen Jobssen Dronckaert, roeier van de vloot en inwoner van Liefkenshoek, is
aangewezen als kanonnier in plaats van Amant Hellebuijck, die door zijn leeftijd de functie
niet meer kan uitoefenen, maar wel zijn leven lang zijn soldij zal blijven ontvangen.
20-5-1642.
84v. De weduwe van Cornelis Janssen krijgt £ 35:5:10 voor de levering van materialen voor
Liefkenshoek.
22-5-1642.
86. De GR hebben commandeur Wellant en commandeur Cabillau verhoord naar aanleiding
van een geschil tussen beide heren. De commandeurs dienen zich te reguleren naar de akten
die door de GR in hun handen zijn gesteld.
25-5-1642.
86v. Nicolaes Joossen Vinck, voorheen pestmeester op Lillo en daarna op St. Anna, krijgt
£ 16:13:4.
2-6-1642.
87. Commies Melchior Franssen krijgt £ 406:7:4 vanwege een declaratie rakende de
rijswerken op Lillo en Liefkenshoek.
Voor extra moeite krijgt hij nog eens £ 25, evenals het vorige jaar. Vanwege de detentie van
commies de Gomme krijgt hij nog eens £ 25 ‘voor de extraordinaire moeijte ghedaen’,
vanwege de rijswerken op Lillo en Liefkenshoek.
5-6-1642.
87v. Kapitein Cabillau wordt vermeld als voogd van de wezen van wijlen heer Van Bieshil
(Piershil?).
88. Mathijs Jorissen, schipper van het land uit Lillo, heeft om de toewijzing van een erfje
verzocht.
12-6-1642.
90. Davidt Carels, roeier op de vloot van Lillo, wilt graag een vervallen hut op Lillo kopen.
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93. De GR stemmen in met de bestedingen van commies Brauw betreffende de reparatie
van de wal van Liefkenshoek, het bedekken van de rijsbermen met graszoden en het
aanvullen en egaliseren van de contrescarpen.
19-6-1642.
95. De voormalige commies Pieter de Gomme krijgt £ 972:12:6:12 over het slot van zijn
rekening, gesloten door de Rekenkamer op 11-4.
95v. Naar aanleiding van het verzoek van Davidt Simonssen uit Middelburg, die aanspraak
maakt op 232 guldens, afkomstig van de verkoop van de meubels van Samuel de Lannoij is
het volgende besloten. Het geld zal nog steeds onder het beheer van de schoolmeester
blijven. Daarnaast zal er bij de voormalige commies De Gomme worden nagegaan of dat
betreffende de distributie van turf, kaarsen en ammunitie alles dat aan het land behoorde toe
te komen, daadwerkelijk aan het land toe is gekomen.
Commandeur Buvrij en commies Brauw zullen op Lillo het werk van Isaacq de Mulder
inspecteren.
96. Cornelis Timmers krijgt £ 98 als laatste betaling voor zijn werk aan de palissaden op
Liefkenshoek.
20-6-1642.
97. Commandeur Buvrij schrijft aan de GR dat hij van de Raad van State een plakkaat heeft
ontvangen betreffende de Brabantse tol, betreffende de goederen afkomstig uit Loven,
Antwerpen, Mechelen, Diest, Lier, Herentals, en van de landen en rivieren die niet zijn
uitgezonderd, die van de ene vijandelijke plaats worden vervoerd naar de andere, als van
Staatse en neutrale plaatsen naar vijandelijk gebied. De tol is verpacht aan Willem Boijs.
De commandeur zou graag weten of hij het plakkaat dient te publiceren, waarop de GR
besluiten dit uit te stellen. Zij willen graag nagaan bij de licentiemeesters van Bergen op
Zoom en Lillo, alsmede bij de commiezen van Lillo, of door de heffing van de tol de
‘comptioren van de licenten geen interest ofte preiudicie sullen commen te lijden’.
98. De solliciteurs Van der Burcht en De Witte zullen zich buigen over de zaak tussen
Charles de Coninck en commandeur Buvrij en proberen een akkoord tussen de partijen te
bereiken. Mocht dit niet lukken dienen zij hun rapport aan de GR te overhandigen en zullen
zij de kwestie afhandelen.
Jacob Buijse krijgt £ 20:16:9 voor het leveren van rijshout voor de contrescarp van Lillo.
98v. De extra toelage van L25 voor Melchior Franssen voor het opzicht van de rijswerken
op Lillo en Liefkenshoek wordt verhoogd tot £ 40 vanwege de door de commies verstrekte
voorschotten, waar eerder geen rekening mee was gehouden.
24-6-1642.
100. Pieter Souvrij wordt vermeld als vaandrig van de compagnie van Jacques de
Broucqsaut.
101. Naar aanleiding van de berichten van licentiemeesters Cuijlenburch en Van Alphen
hebben de GR besloten te wachten met het schrijven aan commandeur Buvrij aangaande de
Brabantse tol.
101v. Wijlen Johan Wielandt wordt vermeld als dijkgraaf, woonachtig in de polder van
Namen.
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103. Liesbeth Snoucx zou graag de kerkzolder op Lillo gebruiken, waarover advies zal
worden gevraagd bij commies Brauw.
3-7-1642.
106. In plaats van £ 96 krijgt Cornelis Timmers voor zijn werk aan de palissaden van
Liefkenshoek £ 146 ‘zijnde de wederhelft van sijn bedonghen loon’.
16-7-1642.
111. Jan Pieterssen Verbulck uit Doel is benoemd tot gepermitteerd schipper.
Sergeant Jacob Turck van de compagnie van kapitein Cabellau, commandeur op
Liefkenshoek, verzoekt uit zijn dienst te worden ontslagen, met levenslang behoud van zijn
gage. De kapitein zal zich over het verzoek buigen.
Lieven Pieterssen Turck krijgt £ 12 voor reparaties op Oud-Lillo.
17-7-1642.
113. Bij wijze van proef krijgt commies De Brauw toestemming tot het verhogen van twee
schouwen in hutten op Liefkenshoek, om te zien of dit helpt tegen de overtollige rook.
De onbruikbare metalen ‘slange’ dient naar Middelburg te worden gezonden, zodat er twee
kleinere metalen stukken van gegoten worden.
18-7-1642.
114. Nicolaes van Driest krijgt £ 18 voor reparaties aan de rijsbermen op Liefkenshoek.
114v. Commandeur Buvrij dient ervoor te zorgen dat schipper Mathijs Jorissen met zijn
vrouw en kinderen wordt voorzien van een onderdak. De schipper heeft de GR verzocht om
de toewijzing van een erf, alwaar hij een huisje wilt bouwen. Commies De Brauw dient er
daarom voor te zorgen dat de GR de beschikking krijgen over een plan van het fort met alle
lege erven van het land.
23-7-1642.
116. Licentiemeester Van Alphen en licentiemeester Cuijlenburch zullen zorgdragen voor
de inning van de Brabantse tol. Zij dienen wel een akte van commissie te krijgen van
pachter H. Boijens.
116v. Wat betreft de afgifte van paspoorten voor goederen die van en naar vijandelijk
gebied worden vervoerd, daarbij stellen de GR dat de licentiemeester zich moet houden aan
de resolutie van (niet ingevuld).
117. Jan Willemssen wordt vermeld als schipper uit Doel.
117v. Jacob Turck zal uit zijn dienst worden ontslagen. Hij zal op de rol blijven staan,
zonder dat zijn plaats door een andere soldaat zal worden ingenomen. Commandeur
Cabellauw dient een nieuwe sergeant aan te stellen, die echter pas recht maakt op een
sergeantssoldij als Jacob Turck komt te overlijden.
10-8-1642.
120v. Cornelis van Alphen krijgt voor het waarnemen van de taken van Pieter de Gomme
als commies het daartoe behorende loon, vanaf het moment dat De Gomme in hechtenis
werd genomen tot de benoeming van commissaris Isaacq de Brauw tot commies.
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De GR bevestigen dat hij in de tijd dat hij de taken waarnaam nog steeds als licentiemeester
werkzaam was, en hem zodoende toe zal komen waar hij recht op heeft.
Tenslotte wordt bevestigd dat de licentiemeester de Brabantse tol zal mogen innen.
16-8-1642.
121v. Op het verzoek van de licentiemeester om een vergoeding te krijgen voor anderhalf
jaar bedienen van het commiesschap is gesteld dat de heren blijven bij hun resolutie van 10
augustus. Wat betreft een vergoeding voor voorschotten, daarvoor krijgt hij £ 4:3:4.
Op het vertoog van Cornelis van Alphen zullen de gedelegeerde rechters op Lillo worden
aangeschreven dat eerdaags een wapenschouwing plaats zal vinden voor alle burgers van
Lillo. Bij verzuim zal de boete 10 schellingen bedragen, maar als blijkt dat de
verzuimpleger de voorgaande wapenschouwing eveneens afwezig was, dan dienen er 20
schellingen te worden afgedragen.
122. De gepermitteerde schippers hebben verzocht in plaats van bij fort St. Anna in de vloot
van Lillo te worden gevisiteerd.
19-8-1642.
124v. Cornelis Simonsz. van der Loeff wordt vermeld als inwoner van Lillo.
125. Isaacq de Mulder krijgt £ 51:10 voor fortificatiewerkzaamheden op Lillo.
125v. Lieven Pieterssen Turck krijgt £ 15 voor reparatiewerkzaamheden aan de rijsbermen
op Lillo.
26-8-1642.
127. Anthonis Janssen Barouw heeft arrest verzocht op de gage van meester Evert Janssen,
chirurgijn onder commandeur Broucqsaut, omdat hij claimt nog 32 guldens wegens
huishuur tegoed te hebben.
127v. Jan de Wael, dienende onder commandeur Buvrij, is benoemd tot geweldige provoost
van Lillo, omdat zijn voorganger onlangs overleden is.
Schipper Matthijs Jorissen vraagt om een schadevergoeding vanwege schade aan zijn schip
door een metalen stuk [is een kanon], dat hij op Liefkenshoek heeft ingeladen.
6-9-1642.
129v. Inzake de gevangen soldaat uit de compagnie van kapitein Roobolle zal de
commandeur van Lillo worden aangeschreven vijf à zes dagen af te wachten waartoe de
gouverneur van Hulst zal besluiten. Gebeurt er binnen die tijd niets dan dient hij z.s.m. de
GR in te lichten.
130. De kerkenraad van Lillo en Liefkenshoek, alsmede de commandeurs en de
gedelegeerde rechters van Lillo, verzoeken de GR een som geld beschikbaar te stellen voor
de aanstelling van een predikant op Liefkenshoek. Het zal afhangen van de bevindingen van
de Rekenkamer ‘wat alle middelen vande forten van Lillo ende Liefkenshoek, Oudt Lillo en
Blauwgaeren zes ofte zeven iaeren aen den anderen hebben uutgebracht midsgaders wat
oncosten en lasten daer uut sijn betaelt voor gelijcken tijt’.
9-9-1642.
Mels Claeissen wordt vermeld als soldaat in de compagnie van wijlen kapitein Wassij.
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133. In de zaak tussen commandeur Buvrij en Charles de Coninck is solliciteur Deuvelaer
aangewezen als plaatsvervanger van de overleden De Witte.
11-9-1642.
134v. Catherina Cocq wordt vermeld als de weduwe van de provoost van Lillo, Willem
Janssen.
25-9-1642.
137v. Er zal worden nagegaan hoelang Jan van Landtschot het land heeft gediend, hoeveel
hem is betaald, alsmede hoeveel er moet worden ingehouden over levensmiddelen en
ammunitie door andere schippers vervoerd.
27-9-1642.
139. Johannes Bosschaert krijgt £ 22:10 als augmentum voor het jaar 1642.
30-9-1642.
140. Maria Huijbrecht heeft verzocht om de betaling van het restant van wat haar man
Pieter de Gomme nog toekomt aan verleende voorschotten ten tijde van de expeditie van
graaf Willem van Nassau in 1632.
Commies De Brauw wordt geschreven dat hij zich dient te informeren omtrent de goederen
van De Gomme, die op de kerkzolder van Liefkenshoek liggen opgeslagen.
2-10-1642.
142. Naar aanleiding van een remonstrantie van Isaacq de Brauw hebben de GR de
volgende beslissingen genomen.
Er zal bij Abraham Biesman en Cornelis Hildernisse worden nagevraagd of de vervallen
hutten niet meer gestut kunnen worden om eventueel instortingsgevaar te voorkomen. Zo
niet dan zullen er nieuwe gebouwd worden op een van de erven van het land.
Het maken van een loden pomp op Lillo wordt nog in bedenking gehouden. De commies
heeft erop gewezen dat er een gebrek ontstaat aan water vanwege het dempen van de haven.
142v. Besluiten over Oud Lillo en Blauwgaren.
143.De commies krijgt toestemming om reparaties aan de burg van Liefkenshoek te
repareren.
Op verzoek van kapitein De Ridder zal een vervallen afdak worden gerepareerd. De
kapitein heeft verzocht een hut te bouwen voor zijn troepen, omdat zij het voornoemde
afdak dienden te verlaten.
Vanwege een voortdurend gebrek aan regenwater zal er tegen het voorjaar een bak worden
uitbesteedt voor de opvang van regenwater op Liefkenshoek.
Omdat het ophogen van de proefschouwen heeft geholpen, zullen de resterende eveneens
worden aangepast.
143v. Het bedekken van de goot tussen de corps de garde en het majoorlogement wordt nog
in bedenking gehouden.
De commies wijst erop dat het huis waarin de chirurgijn woont, snel dient te worden
verkocht omdat het bij een te lang wachten wel eens in zou kunnen storten.
Het beplanten van de wallen van Lillo en Liefkenshoek wordt door de GR afgekeurd.
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4-10-1642.
147. Er komt een onderzoek van de commandeur van Lillo en de gedelegeerde rechters
omtrent de klachten van de bakkers en de ‘vette waerie’ winkeliers dat de gezworen roeiers
en met name Jacob Centen hun nering ‘sijn ondercrupende’.
147v. Daniel de Rooij is arrest £ 4:10 op de gage van majoor Baelliart over verteerde
‘gelaeghen’.
7-10-1642.
148. De GR hebben besloten dat schippers en bezoekers uit vijandelijk gebied bij toerbeurt
in een en dezelfde herberg op Lillo zullen worden gelogeerd. Commandeur Buvrij dient de
desbetreffende herbergier aan te wijzen en rekening te houden met wat het meest ten dienste
van het land is, alsmede het behoud van het fort.
8-10-1642.
150. Thobias Coorne is aangewezen om zorg te dragen voor de inkoop van levensmiddelen
voor de wintervoorraad van Lillo en Liefkenshoek.
Naar aanleiding van het rapport van heer De Moor krijgt chirurgijn Cornelis Simonssen van
der Louff een braakliggend stuk grond achter zijn woning op Liefkenshoek.
13-10-1642.
150v. Commandeur Cabellau schrijft dat twaalf sloepen Antwerpen hebben verlaten en
mogelijk van plan zien zich via Kieldrecht naar Goes of Tholen te begeven. De GR geven
vice-admiraal Evertssen de opdracht zich naar de Honte te begeven om vijandelijke
ondernemingen tegen te gaan. Hij dient tevens twee sloepen te bemannen.
14-10-1642.
Commandeur Cabellau laat weten dat de twaalf sloepen naar Antwerpen zijn teruggekeerd.
151. Jan Kiest, luitenant van kapitein Roobolle, krijgt £ 7:10 vanwege het voorschieten van
reparaties bij afwezigheid van de gewezen commies Pieter de Gomme.
21-10-1642.
152v. Jacob Engelssen Vercouteren wordt vermeld als penningmeester van Doel en
Ketenisse.
28-10-1642.
155. Aangezien er al bevelen zijn uitgevaardigd betreffende de voorzieningen van vivres
voor Liefkenshoek, hebben de GR besloten, mede op advies van commies Brauw, dat
Elisabeth Snoucx tijdens de zomer haar verzoek opnieuw mag indienen.
Matthijs Jorissen krijgt een vergoeding van de opgelopen schade door de metalen ‘slange’.
13-11-1642.
157, 157v. Op het verzoek van de Schotse predikant te Veere en de zaakgelastigde
(‘factoor’) Thomas Conningame, hebben de GR besloten de krijgsraad en de commandeur
van Lillo te schrijven en hen te vragen alle informatie inzake Alexander Campbel uit de
compagnie van kapitein Roobolle naar Middelburg te zenden en de procedure tegen de
soldaat te staken tot nadere orders. Volgens de zaakgelastigde is de poging tot overlopen
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naar de vijand een daad geweest uit onervarenheid van de jonge soldaat, en hij heeft daarom
verzocht om de jongeman uit zijn hechtenis te ontslaan en hem zijn fouten te vergeven.
158. Commies de Brauw heeft een kaart van Lillo van de hand van ingenieur Vleugels naar
de GR gestuurd.
20-11-1642.
162. Thomas Janssen krijgt £ 152:11 voor geleverde tarwe voor de wintervoorraad van
Lillo. Dezelfde Janssen en Isaacq Lam krijgen £ 169:14 voor het leveren van 9582 pond
tarwebeschuit.
21-11-1642.
162v. Abraham Michielssen krijgt £ 251 voor het leveren van 500 pond Edammer meikazen
voor Lillo.
25-11-1642.
163v. Commandeur Buvrij maakt klaagt over de ongehoorzaamheid van de ‘uutheemsche’
compagnie en stelt dat deze mogelijk een revolte kan veroorzaken. Deliberatie is uitgesteld
tot donderdag.
27-11-1642.
164. De GR hebben nogmaals de missive van commandeur Buvrij gelezen aangaande de
grote ongehoorzaamheid onder de Friese compagnie. Omdat het behoud van Lillo volgens
de commandeur gevaar loopt, verzoekt hij om een Zeeuwse compagnie, als vervangers voor
de Friese soldaten. De GR zullen de heren Schotte en Berchem schrijven en zo de Raad van
State op de hoogte stellen van de kwestie, met het verzoek de bevelhebbende officier te
bevelen de orders en militaire discipline in acht te nemen.
164v, 165. Kapitein Buvrij van Lillo meldt dat kapitein Roobolle dodelijk ziek is en
zodoende de prins van Oranje niet kan inlichten over de kwestie rondom de gevangen
schipper Emanuel Willemsen, die in Hulst vastzit. De GR hebben bepaald dat de luitenant
van Roobolle de taak dient over te nemen.
29-11-1642.
166. De op Lillo gevangen Schotse soldaat Alexander Campbel dient naar Middelburg te
worden gebracht, opdat de GR hem kunnen verhoren.
166v. Kapitein Buvrij dient de gevangen jonkheer Wijtze Sijthema, ‘commende uut de
schole van den vijanden Lande’ vrij te laten.
8-12-1642.
168. Jonkheer Sebastiaen Dames, heer van Noortmont en Doel, klaagt dat majoor
Berckenbosch hem op orders van kapitein De Ridder in Liefkenshoek heeft vastgezet,
ondanks de vrijbrieven van de Staten-Generaal en zijn positie als neutraal man binnen de
stad Luik. Majoor Berckenbosch is verhoord over de kwestie en een beslissing wordt nog
uitgesteld om het originele octrooi na te zien.
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9-12-1642.
169v. Nadat majoor Berckenbosch nogmaals gehoord is en tevens kapitein Cabellau en de
GR de benodigde bescheiden en akten hebben bestudeerd, is besloten dat jonkheer Dames
uit zijn detentie ontslagen dient te worden, op de voorwaarde dat hij de kosten van zijn
gevangenschap betalen zal.
11-12-1642.
170v. Guilliaem van Hamich, sergeant van kapitein Roobolle, heeft soldaat Campbel naar
Middelburg gebracht en krijgt voor zijn onkosten vier rijksdaalders.
13-12-1642.
172v. Omdat schipper Jan Pieterssen nog steeds gevangen is te Hulst krijgt kapitein Buvrij
de opdracht om een Brabantse schipper in de vloot van Lillo aan te houden.
16-12-1642.
Commandeur Cabelliau meldt dat de vijand bij Mechelen voorbereidingen treft om binnen
korte tijd met een grote macht Liefkenshoek te ‘besoucken’. De GR schrijven de
commandant of hij ‘goede sorge willen dragen’ en dat ze hem de twee metalen stukken
zullen toezenden. Daarnaast wordt commies Brauw gevraagd na te zien welke behoeften er
nog nodig zijn voor het magazijn van Liefkenshoek.
Hij dient tevens zo snel mogelijk de aanwezige garnizoenen te monsteren.
174. Kapitein Buvrij schrijft dat kapitein Roobolle nog steeds niet in staat is geweest om de
prins op de hoogte te stellen en dat dit misschien door de GR zelf kan worden gedaan.
Hierop hebben de GR verklaard dat de prins het bericht van de kapitein in kwestie zelf
verlangd en dat gouverneur Francisco de Mello van Hulst bericht verlangd van de prins zelf.
Vandaar dat zij schrijven dat als de kapitein zelf niet in staat is het bericht over te brengen
dit door zijn luitenant of door de krijgsraad kan worden gedaan, waarbij de monsterrol van
augustus wordt overgezonden, om zodoende te bewijzen dat de gevangen schipper
Willemsen geen soldaat is.
Een koopman binnen Middelburg heeft melding gemaakt van een voornemen van de vijand
om ‘desen staet’ aan te vallen. De bevelhebbers van de grensposten wordt gevraagd
voortdurend op hun hoede te zijn.
18-12-1642.
175. De heer De Knuijt schrijft dat hij bij de Generaliteit door de heren van Friesland is
verzocht om de vrijlating van een zeker persoon uit Friesland door commandeur Buvrij
gedetineerd, afkomstig van vijandig gebied zonder paspoort.
23-12-1642.
175v. Het beplanten en het onderhouden van de doornhaag en het onderhoud van de haag
zal worden betaald door commies De Brauw, met aftrekken van £ 30 die reeds door
licentiemeester Van Alphen aan de aannemers van de haag zijn betaald.
176. Alexander Campbel wordt uit zijn hechtenis ontslagen.
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30-12-1642.
Majoor Berckenbosch dient in Middelburg te verklaren waarom hij jonkheer Daemens heeft
gearresteerd.
177. Commandeur Buvrij schrijft dat hij in de vloot van Lillo de deken van het Antwerpse
schippersgilde heeft aangehouden. Hij vraagt of de GR ermee instemmen om nog een
Brabantse of Vlaamse schipper aan te houden, om de vrijlating van Jan Pieterssen Smit te
versnellen. De GR hebben verklaard dat het aanhouden van een schipper voldoende is, en
dat moet worden afgewacht wat de aanhouding met zich teweeg gaat brengen.
Inv.nr. 499, Resoluties Gecommitteerde Raden 1642 en 1643
1-1-1643.
178. Het verzoek van jonkheer Daems, heer van Noirmont en Doel, om de nominaties en de
verkiezingen te mogen doen van de schippers van Doel is door de GR afgeslagen. Hij mag
wel de schippers die door de GR zijn aangewezen een akte van erkenning overhandigen.
6-1-1643.
179. Majoor Berckenbosch is te verstaan gegeven dat hij kwalijk heeft gehandeld door
jonkheer Daems in de nacht met gewapende soldaten te arresteren. Hij dient dit voortaan te
vermijden en de heer Daems rustig en in vrede te laten passeren.
8-1-1643.
180v. Meester Cornelis Simonssen van der Louff, Adriaen Janssen Vlam en Pieter Janssen
Cack willen zich in het land van Doel begeven en in dienst treden bij de commandeur
aldaar. Commissaris Brauw weigert de monsterrol aan te passen, gezien het feit dat de drie
inwoners van Liefkenshoek zijn. Zij willen alsnog op de rol gezet worden, maar de GR
hebben het verzoek afgeslagen.
9-1-1643.
181. De GR zullen zich nader informeren naar aanleiding van het verzoek van Jan Janssen
van Landtschot. Hij wil graag betaald worden als schipper van Lillo, gedurende de tijd dat
hij bij de vijand vast zat, en een extra toelage ontvangen vanwege zijn armoede.
13-1-1643.
181v. Het verzoek van Mattheus Raes om ‘mede geadmitteert te werden omme de vlote van
Lillo te frequenteren van Antwerpen’ is afgeslagen.
182. Commandeur Buvrij dient de heren te schrijven hoe het staat met de aanhouding van
de Antwerpse schipper en de vrijlating van Jan Pieterssen Smit.
20-1-1643.
183v, 184. De GR schrijven dat als commandeur Buvrij alleen een Antwerpse schipper
heeft vastgezet en het schip heeft laten gaan, hij tegen de intentie van de GR heeft
gehandeld. Zo niet dan dient hij alsnog, om de vrijlating van de Staatse schipper te
bespoedigen, een Brusselse schipper aan te houden, aangezien de Staatse schipper in
Brussel wordt vastgehouden.
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22-1-1643.
186. Johan Wassij wordt vermeld als vaandrig van kapitein Cabeliau.
27-1-1643.
186v. Jan Janssen van Landtschot krijgt het geld uitbetaald dat hij verdient zou kunnen
hebben tijdens zijn detentie van 10 ½ maand, van 19-4-1641 tot 4-3-1642. Het bedrag is
vastgesteld van £ 4 per maand. Daarvan wordt afgetrokken wat er gedurende die periode
voor het vervoer van ammunitie en vivres, of andere zaken zou mogen zijn betaald.
Majoor Berckenbosch, Anthonis Barouw, alsmede de majoor van Hoogerwerve en de
konstabels op Lillo en Liefkenshoek dienen de ‘recepissen ende attestatien’ die zij in hun
bezit hebben van de distributie van ammunitie te overhandigen aan Maria Hubrechts, de
vrouw van Pieter de Gomme, ‘om haer te dienen daer ende zoo het behoort’.
187. Op het verzoek van voornoemde Hubrechts om een ordonnantie voor de voorschotten
van haar man tijdens de expeditie van graaf Willem van Nassau hebben de GR gezegd te
zien hoe het met de kwestie staat.
Aangaande de betaling van materialen door licentiemeester Van Alphen en commies De
Brauw ten behoeve van het land ‘verworcht’, is besloten dat er schriftelijk advies zal
worden ingewonnen bij Van Alphen.
Wat betreft het derde part van de goederen van De Gomme: de GR zullen nagaan of de
borgstellers van de commies hiervoor niet aanspreekbaar zijn.
Davidt Simonssen heeft opnieuw verzocht om een bedrag te mogen lichten bij de
schoolmeester van Liefkenshoek, waarop de GR nog geen gehoor hebben gegeven.
31-1-1643.
187v. Emanuel Willemsen vraagt om de vrijlating van zijn zoon Willem Emanuelssen die in
Hulst gevangen is genomen door kapitein Roobolle ‘daer onder hij dienst soude hebben
genomen’.
188. Jan Kiest wordt vermeld als luitenant van kapitein Roobolle.
19-2-1643.
190. Kapitein Cabillau, commandeur van Liefkenshoek, heeft verzocht of de commissaris
van de monstering op zijn rol mag passeren de personen van Pieter Janssen Cack, metselaar,
Cornelis Simons van der Louff, chirurgijn, en Adriaen Janssen Vlam, timmerman. Het
verzoek is afgeslagen.
3-3-1643.
195. De commandeur van Lillo, kapitein Christiaen de Buvrij, wordt voor de derde maal
gevraagd de gouverneur van Hulst te schrijven en te vragen de gevangen soldaat Willem
Emanuelssen vrij te laten. De commandeur mag het dreigement bijvoegen dat de regering
anders maatregelen zal nemen.
De GR melden dat zij klachten hebben ontvangen over de kapitein en dat hij de kooplieden
niet mag hinderen in hun passage. De Brabantse schipper die hij heeft aangehouden dient
hij in de herberg op te sluiten, zonder dat deze zich naar buiten mag begeven.
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5-3-1643.
195. De prins heeft een aantal personen tot vaandrig benoemd. Jaecques Mesgates is
verkoren tot vaandrig van kapitein Buvrij. Emanuel Oliphant tot vaandrig van kapitein De
Ridder.
196. Rond half maart zal de wintervoorraad van Lillo door commies Coorne worden
verkocht.
10-3-1643.
Majoor Franchois Baillaert van Lillo wil graag een erf betimmeren en dit als een hofje
gebruiken, gelegen op de Bergse punt.
196v. De declaratie van de majoor over ‘sluijtgeldt’ en verteerde kosten ten tijde dat de
gewezen commies De Gomme in zijn huis gedetineerd is geweest is in handen gesteld van
De Gomme of zijn vrouw, om hierop hun belang te verklaren.
De heren gaande over de verpachtingen zullen de GR van advies dienen of het gewenst is
dat de majoor het recht krijgt van biersteken op de dorpen Berendrecht en Woensdrecht.
197. De Antwerpse schipper Willem van den Voort klaagt dat de licentiemeester en de
commiezen op de vloot van Lillo zijn schip teveel belasten.
17-3-1643.
200v. Naar aanleiding van een remonstrantie van Pieter de Gomme worden de heren gaande
over de verpachtingen geautoriseerd om de reparaties aan de wal van Lillo te besteden,
evenals reparaties aan de rijsbermen van Lillo en Liefkenshoek.
De oude hutten op Lillo zullen worden geïnspecteerd.
Wat betreft de verdeling van de lege erven op Lillo, daarvan zal een rapport worden
gemaakt.
De beschadigingen aan de wal van Liefkenshoek zullen worden gerepareerd.
201. Het huis op Lillo, bewoond door meester Cornelis, zal worden verkocht.
Er zal een regenbak bij de kerk van Liefkenshoek worden gebouwd.
26-3-1643.
205. De heren Cocq en Van der Straeten zullen de verkoop van de levensmiddelen uit de
voorraad van Lillo in goede banen leiden.
4-4-1643.
208v. Kapitein Buvrij dient de twee schippers uit Antwerpen en Mechelen vrij te laten en in
hun plaats twee schippers uit Brussel met hun schepen in detentie te nemen, totdat Jan
Pieterssen Smit kosteloos en schadeloos wordt vrijgelaten.
7-4-1643.
210. De gouverneur van Hulst blijft bij zijn eis dat alvorens Emanuel Willemsen, soldaat uit
de compagnie van kapitein Roobolle, wordt vrijgelaten, de prins van Oranje dient te
verklaren dat Willemsen een soldaat is. De GR geven de kapitein in bedenking of het niet
dienstig is een Spaanse soldaat gevangen te nemen en hem vast te houden totdat Don
Francisco de Mello verklaart dat de gevangene een soldaat is.
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16-4-1643.
214v. Commandeur Buvrij schrijft de GR over zijn handelen omtrent de vrijlating van Jan
Pieterssen Smit en Emanuel Willemssen.
18-4-1643.
215v. Johan van Wielandt, betrokken bij de voorgenomen bedijking van Grauw, verzoekt of
de vletters uit Brabant en Vlaanderen door de vloot van Lillo mogen passeren.
24-4-1643.
216v, 217. Er zal een lijst worden opgesteld van de vletters. Zij zullen bij de vloot van Lillo
worden gevisiteerd, alsmede bij de vloot van St. Anna. Daarnaast zullen zij met niet meer
dan zes schuiten tegelijk mogen passeren, die alleen door twee mensen bemand zullen
worden. De commandeurs van de forten, alsmede de vlootcommiezen dienen hierop nauw
toezicht te houden, zodat er niets ten nadele van het land gebeuren zal.
218. Sebastiaen Cortebeecke, inwoner van Heijnsdijck (= Hengstdijk), wil graag met
Michiel Crieckaert op Antwerpen varen. De GR zullen hem aanbevelen als er een vacante
plaats is bij de schippers, die varen vanuit de polders van Ossenisse, Hontenisse en Namen.
27-4-1643.
220. De lege erven op Lillo zullen worden verkocht aan de meest biedende en de opbrengst
daarvan zal worden aangewend voor het bouwen van nieuwe hutten. De heren De Knuijt en
Tenijs zullen voor de verkoop zorg dragen.
29-4-1643.
222v. De dertig Zeeuwse compagnieën zullen gereduceerd worden tot 118 soldaten per
compagnie.
7-5-1643.
224. Aert Janssen Vlam heeft verzocht tot een aanstelling als kanonnier op Liefkenshoek,
welk verzoek met commies De Brauw zal worden besproken.
225. Er zal daarnaast worden gesproken over de schoolmeester van Liefkenshoek, die
wederom gevraagd heeft om jaarlijks een last turf te mogen genieten.
11-5-1643.
226v-227v. Pieter Gillissen heeft een kostenraming gemaakt van wat de reparaties aan de
forten in het kwartier van Vlaanderen moeten gaan kosten [De forten naast Lillo en
Liefkenshoek heb ik hierbij buiten beschouwing gelaten].
Aan de wallen van Lillo
£ 45:0:0
Aan de borstweringen
£ 6:10:0
De contrescarpen
£ 34:6:8
Het verhogen van de rijsberm aan de Antwerpse punt
£ 6:0:0
Het repareren van de dam
£ 7:0:0
Aan de wal van Liefkenshoek, met ‘plackwerck’ op het Oranjebolwerk
£ 66:13:4
De vervallen borstwering
£ 8:15:0
Verder is het nodig dat er rijshout wordt geleverd voor reparaties te Lillo en Liefkenshoek.
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228v. Pieter Gillissen dient van al het werk de bestekken op te maken, alvorens hij het mag
uitbesteden en het benodigde rijshout mag worden geleverd.
12-5-1643.
De heren van de Rekenkamer zullen om advies gevraagd worden inzake het verzoek om een
jaarlijkse last turf van de schoolmeester van Liefkenshoek, Abraham van der Leen.
14-5-1643.
231. Daniel van Roij mag wegens de schuld en de gedane onkosten een bedrag van £ 5:10
lichten uit de gearresteerde gage van majoor Baillaert van Lillo.
16-5-1643.
234. Kapitein Buvrij dient de door hem gearresteerde Brusselse schippers naar Middelburg
te zenden, alwaar zij gedetineerd zullen worden.
18-5-1643.
235. Prins Frederik Hendrik heeft een verklaring opgesteld over de gevangen soldaat
Willem Emanuelssen. De cipier in Brussel wil een vergoeding voor de detentie van Jan
Pieterssen, die weigert deze te betalen. Hierop hebben de GR verklaard dat de Brusselse
schippers gevangen zullen blijven, totdat schipper Jan Pieterssen en zijn knecht met hun
schuit in de vloot van Lillo zijn gearriveerd.
22-5-1643.
237. Majoor Franchois Baillaert moet binnen acht dagen te regeren op het verzoek van
wijnkoper Cornelis Janssen Lacher, die aanspraak maakt op een vergoeding van £ 7:9:8
voor het leveren van wijn.
28-5-1643.
238. Claes van Driessche, genoemd Barou, Marcus du Hameau en Franchois Heerman,
respectievelijk kanonniers op Lillo, Liefkenshoek en Frederik Hendrik, zullen naar het leger
vertrekken volgens de toegezonden opdracht.
2-6-1643.
244v. Wanneer er een groter aantal raadsheren aanwezig zijn dan zal er besloten worden
over de aanstelling van een predikant voor Liefkenshoek.
11-6-1643.
246. De schippers die in Biervliet en Lillo zijn gearresteerd zullen worden vrijgelaten als zij
ervoor zorgen dat schipper Jan Pieterssen, die gevangen heeft gezeten, zowel in Hulst als in
Brussel, schadeloos wordt gesteld. Daarnaast dienen zij de kosten voor hun eigen
gevangenneming te vergoeden aan de rechthebbende personen.
13-6-1643.
246v. De traktementen van de predikanten van Lillo, Axel, Terneuzen, Mauritsfort en
Biervliet zullen met 100 guldens per jaar worden verhoogd, per ingang van 1-1-1643.

350

248. De klacht van Leendert Gerritssen en Davidt Jacobssen, schippers van het kleine veer
van Lillo naar Doel, over Hans Vaen en Adriaen Goverssen zal worden behandeld door de
heren die naar Lillo reizen.
19-6-1643.
250v. Philips Wassij wordt vermeld als luitenant van kapitein Seijs.
251. De scherprechter meester Aelbrecht Brosius krijgt £ 7:10 voor een door hem
voltrokken executie op Lillo.
251v. Willem Preden, afkomstig uit Engeland, voormalig soldaat van kapitein Cabellau, nu
in dienst van het land, dusdanig verminkt zodat hij op twee krukken moet lopen, heeft
verzocht om een toelage als soldaat om in zijn onderhoud te kunnen voorzien, welk verzoek
in handen is gesteld van de kapitein.
25-6-1643.
254. Commies De Brouw zal samen met commandeur Buvrij het aangenomen werk op
Lillo, Liefkenshoek, Oud-Lillo en Blauwgaren inspecteren.
9-7-1643.
260. Hans Willemssen wordt vermeld als soldaat van kapitein Cabelliau op Liefkenshoek.
260v. De gedelegeerde rechters op Lillo hebben de voogden van de wezen van de overleden
Cornelis Janssen van Assendelft toegestaan zijn ‘sterfhuijs te mogen aanveerden onder
benificie van inventaris’.
21-7-1643.
262. Isaacq de Mulder krijgt £ 4:6:8 voor het ‘zanden ende vermaecken van de bancquetten’
door Hendrik Papou aangenomen van Pieter de Gomme.
1-8-1643.
264. Anthonis Janssen Barouw, waard op Lillo, verzoekt de heren toestemming te verlenen
voor het verhalen van de kosten van de detentie van de schippers van Antwerpen en
Mechelen op de voornoemde schippers. De GR bepalen dat hij een declaratie moet
overbrengen, alvorens verdere beslissingen te nemen.
265v. Op het advies van de Rekenkamer krijgt de schoolmeester van Liefkenshoek,
Abraham van der Leen jaarlijks een last turf.
14-8-1643.
270. Anthonis Janssen Barouw, waard van de Florentijnse Lelie op Lillo, verzoekt de heren
de schippers van Antwerpen en Brussel de opdracht te geven voor het betalen van hun
mondkosten. Daarop verklaren de GR bij de vorige resolutie te blijven.
25-8-1643.
272v. Jan Camerlinck wordt vermeld als oude en gebrekkige soldaat onder kapitein de
Ridder.
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1-9-1643.
276v. Meester Johannes Bosschaert, predikant van Lillo, krijgt een zelfde toelage als de
andere getrouwde predikanten zonder kinderen, en dat voor het lopende jaar 1643.
3-9-1643.
277v. Davidt van der Straeten wordt vermeld als ‘schuijtman’ uit Doel.
14-9-1643.
281v. Een uitspraak in de kwestie over de bevelvoering van Lillo tijdens de afwezigheid
van commandeur Buvrij wordt uitgesteld tot de aanwezigheid van meer raadsheren. Majoor
Baillaert was ondanks de aanwijzing als zijn vervanger door Buvrij, gedwongen door
luitenant Pirole om zijn positie aan hem af te staan.
17-9-1643.
282. De GR zijn van oordeel dat commandeur Buvrij de bevelvoering bij zijn afwezigheid
had moeten overlaten aan de eerste hoofdofficier. Mocht hij deze niet bekwaam achten dan
dient hij zich te richten tot de GR. Het wordt luitenant Pirole kwalijk genomen dat hij de
autoriteit van majoor Baillaert heeft ondermijnd door hem te dwingen zijn functie als
bevelvoerder op te geven. Hij had zich eveneens tot de GR moeten richten. Vandaar dat de
luitenant de bevelvoering weer moet overdragen aan de majoor. Tevens zullen de GR de
kwestie met de luitenant bespreken.
21-9-1643.
285. Commies Coorne is geautoriseerd om zorg te dragen voor de inkopen voor de
wintervoorraad van Lillo, Liefkenshoek en de andere forten.
1-12-1643.
320v. Licentiemeester van Alphen dient een onterechte tolheffing van 55 guldens op
beddengoed voor de ambassadeurs van Frankrijk die afreizen naar de
vredesonderhandelingen in Munster, terug te betalen aan Daniel Dierkens.
17-12-1643.
327v. Timmerman Adriaen Janssen Vlam is aangenomen als buitengewoon konstabel,
zonder loon, gedurende de tijd dat er geen plaats vrij is. Hij zal echter niet boven een ander
staan bij de invulling van een vrije plaats.
18-12-1643.
Bastiaen Cortebeque, genoemd als schipper van Heijnsdijck die door de vloot van Lillo
landbouw gewassen van de Pauluspolder in het Hulsterambacht naar Antwerpen mag
vervoeren.
22-12-1643.
329. De gepermitteerde schippers van Doel, Geert Foppen, Davidt Verstraeten, Davidt
Jacobssen en Leenert Gerritssen (= Stoop) beklagen zich bij de GR dat Adriaen Govertssen,
met een akte van de GR, zich niet alleen beperkt tot het vervoer van stro. De commiezen op
de vloot van Lillo, en commies De Brauw zullen om advies worden gevraagd.
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31-12-1643.
333. Het verzoek van Gillis le Fevre, die verklaard heeft geen betaling te hebben ontvangen
van 119 guldens en 19 stuivers van commandeur Buvrij of van solliciteur Gallissie, is in
handen gesteld van voornoemde solliciteur om binnen acht dagen te regeren.
334. Het verzoek van de erfgenamen van schipper Cornelis Thomassen Paulier, schipper
van Lillo, om de betaling van scheepsvrachten uit 1640 is in handen gesteld van de heren
van de Rekenkamer.
Inv.nr. 500, Resoluties Gecommitteerde Raden 1644 en 1645
In deze band ontbreken de folionummers, alleen de data zijn vermeld.
8-1-1644.
Luitenant Kiest is door de GR gehoord inzake de kwestie over de bevelvoering bij
afwezigheid van commandeur Buvrij. De luitenant zal geen straf worden opgelegd, maar
dient wel voortaan de orders van de GR te respecteren. Verder delen zij hem mede dat zij
de aanwijzing van een plaatsvervanger bij afwezigheid van commandeur Buvrij nauwlettend
in de gaten zullen houden. De heren geven commandeur Buvrij te verstaan dat hij niet
zonder mededeling aan de GR uit het garnizoen van Lillo mag vertrekken. Als zij op de
hoogte zijn gesteld zullen zij zorgdragen voor de plaatsvervanger om verdere onlusten en
moeilijkheden te voorkomen.
Willem Adriaensen, smid op Lillo, heeft verzocht tot een arrest op de gage van konstabel
Marcus van Wolffenaer, een bedrag 237 guldens.
De GR schrijven aan schoolmeester Munsterman van Lillo dat hij de gelden die onder hem
berusten van het kleinzegel van de Generaliteit dient te verantwoorden, aangezien hem dit
door de Staten-Generaal zal worden opgelegd.
15-1-1644.
Soldaat Jacob Linterman uit de compagnie van commandeur Cabelliau wordt ervan
verdacht een correspondentie met de vijand te onderhouden. De krijgsraad en de
commandeur dienen, als er maar iets wordt ontdekt, de bewegingen van Linterman scherp in
de gaten te houden, om kwade gevolgen voor het gewest te voorkomen.
De heren zullen zich buigen om het verzoek van commies De Brauw of de heren hem de
‘gorsettinge’ van de contrescarpen rondom Lillo en Liefkenshoek te vergunnen, zoals dat
aan zijn voorgangers was vergund.
De commiezen van vivres en ammunitie wordt te kennen gegeven dat zij, vanwege de
reductie van de omvang van de compagnieën, minder stro, kruit en lood zullen uitdelen.
Commissaris Brau en licentiemeester Van Alphen hebben toestemming gekregen om ervoor
te zorgen dat Jan Pieterssen Smit en de schippersgilden van Mechelen en Brussel tot een
vergelijk komen met betrekking tot een onkostenvergoeding vanwege zijn gevangenschap in
Hulst.
Kapitein jonkheer Jacob Cabeljau heeft de heren gevraagd om een vergoeding van de
interest die hij heeft geleden, vanwege de volgens hem maandelijkse wanbetaling van de
provincie. Hij zal met de heren De Moor en Tienhoven overleggen over een redelijke
tegemoetkoming.
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29-1-1644.
De heren De Moor en Tienhoven verklaren dat kapitein jonkheer Jacob Cabeljau aanspraak
maakt op £ 900 interest. De Rekenkamer zal nazoeken of dit klopt, of wat de interest anders
zou moeten bedragen.
1-2-1644.
De GR verklaren dat alvorens de voogden van de wezen van de overleden solliciteur De
Witte geordonneerd zullen worden om de interest aan jonkheer Cabeljau uit te betalen, er
door de pensionaris van de provincie met hen zal worden gesproken.
9-2-1644.
De kwestie van jonkheer Cabeljau wordt door de GR aan de heren Staten van Zeeland
voorgelegd. Predikant Appolonius, een van de voogden, heeft verklaard dat zij geen
moeilijkheden zullen veroorzaken naar aanleiding van een besluit van de GR.
16-2-1644.
Claes Leenmans, inwoner van de polder van Namen, heeft de GR verzocht om niet vervolgd
te worden, vanwege zijn dienst onder de Spanjaarden. De heren gaande over de
verpachtingen op Lillo en Liefkenshoek zullen zich nader informeren.
Licentiemeester Van Alphen en ontvanger-generaal Brouwer zullen verhoord worden over
het feit dat Brouwer zegt £ 495:0:2 te weinig heeft ontvangen van Van Alphen.
Davidt Jacobssen, schipper van Liefkenshoek, heeft verzocht om het veer tussen Lillo,
Liefkenshoek en Doel te mogen bedienen.
27-2-1644.
Hans Herrinck wordt vermeld als soldaat op Liefkenshoek.
1-3-1644.
Commissaris Brauw dient de overgebleven goederen uit de wintervoorraad terug te zenden
zodat deze verkocht kunnen worden.
Bastiaen Gortebeecke en Guilliame Vuist vermeld als schippers die vier reizen van de
Pauluspolder naar Antwerpen mogen maken.
8-3-1644.
Kapitein de Ridder heeft brief gedateerd op 6-2-1644 over een mislukte aanslag van de
vijand op Liefkenshoek geschreven. De sergeant die de brief kwam overhandigen krijgt 15
guldens onkostenvergoeding. De gedeputeerden in Den Haag krijgen, evenals de prins, een
kopie toegezonden.
15-3-1644.
Vice-admiraal Jan Evertssen meldt dat de hoofden van Lillo te klein zijn en dat deze met
drie roeden verlengd moeten worden, zodat bij storm en ijs de schepen daarachter kunnen
liggen. Het advies wordt in bedenking gehouden.
De commissarissen gaande over de verpachtingen worden uitdrukkelijk gevraagd te letten
op de behoeften van Liefkenshoek, naar aanleiding van de berichten van commandeur
Cabeljau en de krijgsraad. De vraag om versterking van het garnizoen zal aan de Staten van
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Zeeland worden voorgelegd, waarbij gelijk op de zwakheid van de compagnieën in het
gewest zal worden gewezen. Tenslotte moet er gelet worden op personen die met de vijand
in contact staan.
Commies-stapelier Daniel Thijssen zal zeven affuiten en toebehoren naar Lillo zenden.
18-3-1644.
Commies De Brauw zal de metalen ‘slanghe’ op Lillo naar Middelburg zenden zodat er
twee kleinere stukken van gegoten kunnen worden. Verder worden enige reparaties nog in
bedenking gehouden.
24-3-1644.
Commissaris Brauw en licentiemeester Van Alphen zullen het verzoek van Jan Pieterssen
Smit in handen worden gesteld alvorens liquidatie aan Michiel Clarissen zal worden
verleend.
De heren van de Rekenkamer zullen ontvanger-generaal Brouwer verhoren om zijn verhaal
met dat van de licentiemeester te vergelijken.
30-3-1644.
De bevelhebbers van Lillo, Liefkenshoek en de Kruisschans dienen goede wachten uit te
zetten, patrouilles in te stellen en de compagnieën compleet te houden. De commandeurs
mogen zonder toestemming niet vertrekken uit het garnizoen. Uit de compagnie van
kapitein Fama zullen vijftig soldaten worden gelicht, waarvan een helft op Lillo en een
andere helft op Liefkenshoek gelegerd zal worden.
11-4-1644.
Commandeur Cabeljau en commissaris Brauw hebben de GR bericht over de aankomst van
de compagnie van kapitein Mustere op Liefkenshoek. De troepen van kapitein Fama worden
weer ontboden (= verm. teruggetrokken).
18-4-1644.
Er zal met prins Frederik Hendrik overlegd worden of Oud-Lillo niet ontmanteld moet
worden, en daarvoor in de plaats een stenen redoute zal worden gebouwd.
Het oude turfhuis op Lillo zal worden afgebroken, en de GR zullen bedenken of er een
kerkhof op de vrijgekomen plaats zal worden aangelegd.
Op de Engelse punt zullen twaalf nieuwe hutten worden gebouwd. Verder vinden er nog
enkele verbouwingen op Lillo en Liefkenshoek plaats.
Alle commandeurs zullen het bericht krijgen dat zij geen burgers mogen aannemen als
soldaat.
De kwestie tussen Cornelis van Alphen en ontvanger-generaal Brouwer is aan de
burgemeesters en schepenen van Middelburg voorgelegd.
21-4-1644.
Cornelis van Alphen is te kennen gegeven dat als de ontvanger-generaal (van de
Rekenkamer van Zeeland) ‘zich belieft te behelpen met de wegh van justitie, dat zulcx hem
vrij stont’.
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22-4-1644.
Boudewijn Marinissen wordt vermeld als soldaat van kapitein de Ridder.
29-4-1644.
Hendrik Scheede wordt vermeld als sergeant der wapenen van de compagnie van kapitein
Cabeljau.
3-5-1644.
De sergeant van kapitein Buvrij krijgt voor een reis van Lillo naar Bergen op Zoom naar de
prins een bedrag van 8 guldens.
12-5-1644.
Commandeur Cabeljau schrijft dat de konstabels Cornelis Timmers en Amand Hellebuck
zijn ontboden zich bij het leger te voegen. Omdat er weinig konstabels zijn heeft de
commandeur verzocht of zij niet mochten blijven, welk verzoek is afgeslagen.
Van het grote kanon te Lillo dat commies Brauw heeft gezonden aan geschutgieter Michiel
Burgerhuijs (te Middelburg) zullen vier kleinere zesponders worden gegoten, van ieder
1000 pond, acht voet lang.
Lieven Pieterssen Turck, kanonnier te Lillo, is eveneens ontboden om zich bij het leger te
voegen.
21-5-1644.
Naar aanleiding van het rapport van heer Tenijs worden lege erven op Lillo toegewezen aan
kapitein Buvrij, Jan Adriaenssen Bale, David Beijdals, de weduwe Covijn en Pieter Retaen.
27-5-1644.
De molen op Liefkenshoek zal bij een ‘stacketsel’ (belegering) ontruimd worden.
De kerkenraad van Liefkenshoek heeft de GR verzocht om een predikant. Er zal met de
Raad van State worden overlegd over ‘het vinden van het tractement’.
9-6-1644.
Daniel de Savorijn wordt vermeld als luitenant van kapitein De Ridder.
10-6-1644.
Predikant Johannes Bosschaert heeft zijn jaarlijkse toelage uitbetaald gekregen.
14-6-1644.
Vanwege de predikantenkwestie wordt commies De Brauw gevraagd om een overzicht van
de hoeveelheden bier en wijn die op Liefkenshoek en Lillo worden gesleten gedurende de
drie laatste jaren (n.b.: dit hield kennelijk verband met de bekostiging van een predikant te
Liefkenshoek uit de opbrengst van de gemeene middelen van consumptie te Lillo en
Liefkenshoek, waarin de belastingen op wijn en bier een belangrijk aandeel hadden).

356

24-6-1644.
De GR hebben besloten commandeur Buvrij aan te schrijven inzake het veelvuldige en
onnuttige misbruik en de verkwisting van kruit door hem. Hij dient geen saluutschoten te
lossen anders dan voor leden van de regering. Neemt hij de ‘adviezen’ niet ter harte dan zal
hij op zijn gage worden gekort.
14-7-1644.
Metselaar Andries van Willigen is arrest verleend op de gage van kanonnier Michiel
Gillissen.
Majoor Francois Beljaert dient binnen acht dagen te reageren op een verzoek van Jacob
Lust.
26-7-1644.
Gongelken Michiels dient haar verzoek aan de gedelegeerde rechters van Lillo voor te
leggen.
4-8-1644.
Vanwege het feit dat de vijand een groot aantal troepen aan het verzamelen is dienen alle
commandeurs goede wachten uit te zetten en scherp toezicht te houden.
Jacob Winckelman wordt vermeld als appointé onder wijlen kapitein Hoeijmaecker.
19-8-1644.
Charles de Koninck is arrest verleend op de gage van kapitein Buvrij. De hoogte van het
bedrag is niet vermeld.
29-8-1644.
Vermelding van het overlijden van Mathijs Hoemaecker.
30-8-1644.
Kapitein de Buvrij verzoekt de heren zijn gage uit te betalen, met uitzondering van het
ingehouden bedrag voor Charles de Koninck.
20-9-1644.
Een klacht van de vletters over het passeren van de vloot van Lillo is in handen gesteld van
kapitein Cock, die daarover zijn visie zal weergeven.
29-9-1644.
Thobias Coorne zal weer zorgdragen voor de inkoop van de wintervoorraad van Lillo en
Liefkenshoek.
4-10-1644.
Commies Brouw krijgt 20 tonnen ‘pulver’ (kruit), vier nieuwe kanonnen, nieuwe affuiten
voor de kanonnen als er geen meer in het magazijn zijn, en twee affuiten voor twee
kanonnen ‘groot aen de ooren negen duijm’.
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De GR hebben na het verhoor van vice-admiraal Jan Evertssen en kapitein De Cock over de
vletters van Stoppeldijcke ‘over t’gene de zelve hooft voor hooft in gelde was afgeeijscht
ende betaelt’ geconcludeerd dat er verkeerd is gehandeld.
7-10-1644.
Matthijs Meertenssen is arrest toegestaan van 400 guldens op de gage van kapitein Buvrij
voor geleverde waren.
13-10-1644.
Bernardt de Gomme is arrest toegestaan op de gage van vaandrig Cromstrien.
Jan Maertenssen, schipper, zal een vergoeding uitbetaald krijgen door commies Brouw voor
verleende diensten.
David Florin wordt vermeld als soldaat uit de compagnie van wijlen kapitein Hoemaecker.
Benjamin Raule is arrest verleend op de gage van kapitein Buvrij.
8-11-1644.
Konstabel Lieven Pieterssen Turck is toegestaan terug te keren naar Lillo vanuit zijn
huidige (niet vermelde) residentie. Commandeur Ferens zal door de GR worden ingelicht.
Jan Hubrechtssen de Haese, Abraham Michielssen, Thomas Janssen en Abraham Proefal en
burgemeester Eefsdijck (Eeffdijck) worden vermeld als leverancier van respectievelijk
tarwe, kaas, beschuit en twee okshoofden wijn voor Lillo en Liefkenshoek.
De GR zullen in beraad nemen of de verzorging van de wintervoorraad voor de forten niet
kan worden aanbesteed.
18-11-1644.
Commandeur Buvrij zal door de GR worden geschreven dat hij zijn compagnie dient
compleet te maken.
De heren die naar Den Haag vertrekken zullen de prins de klachten van de bevelhebbers van
Sluis, Axel en Liefkenshoek over de zwakte van hun compagnieën voorleggen.
19-11-1644.
Adriaen Jobssen Dronckers mag naast de functie van kanonnier de functie van roeier blijven
beoefenen.
Marcus du Hameau wordt vermeld als aannemer op Blauwgaren; zijn werk is gecontroleerd
door de commandeur en de commies van Lillo.
24-11-1644.
Kapitein Christiaen de Buvrij vertrekt voor twee weken uit Lillo voor het afhandelen van de
‘zaecken vant’ sterfhuijs’ (de nalatenschap) van zijn overleden schoonvader.
Jacomijntjen Schrijvers, inwoonster van Lillo, heeft toestemming verzocht om naar
Antwerpen te mogen varen ‘tot voorzieninge van de forten daer omtrent’ van groenten en
andere waren. De heren gaande over de verpachtingen zullen het verzoek nader bekijken.
27-11-1644.
De prins heeft de volgende vier personen benoemd tot kapitein van de vier compagnieën
van het Zeeuwse regiment met een vacante plaats. Johan Seijs, luitenant van kapitein
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Cromstrien tot kapitein van de compagnie van Maurits de Mauregnaut. Tot kapitein van de
compagnie van Jan de la Bussiere is de luitenant van dezelfde compagnie Gelijn
Borrendamme bevorderd. Philips Wassij, luitenant van kapitein Anthonij Seijs, wordt
kapitein van de compagnie van Pieter van den Varent en Melchior Winckelman wordt
kapitein van de compagnie van kapitein Matthijs Hoemaecker.
6-12-1644.
Jacob Pirole, luitenant van kapitein Buvrij, dient met zijn vertrek te wachten tot de
terugkeer van kapitein Buvrij.
8-12-1644.
Lambert Janssen wordt vermeld als ‘glaesmaecker’ op Oud-Lillo.
Het overlijden wordt vermeld van kapitein Simon Cromstrien, commandeur van Terneuzen
en voormalig commandeur op Lillo.
Licentiemeester Cornelis van Alphen dient op last van de Staten-Generaal te wachten met
het betalen van 8080 guldens aan de schout van Roosendaal. Er zal namelijk nog nader over
de zaak gesproken worden.
9-12-1644.
De raadsheren Van der Straeten en Tienhoven hebben over Lillo het volgende
gerapporteerd. Er is op de middelen van Lillo een som verloren van £ 143, een tekort dat is
veroorzaakt door de vrije passage van personen door de vloot, zoals de officieren van de
prins. Onder hun naam zijn er in totaal 400 personen vrij gepasseerd.
De heren melden ook dat er niets wordt gedaan aan de vervallen werken, wat zeer ten
nadeel zal zijn voor het gewest.
De commandeur heeft op eigen autoriteit een galg, een wip en een houten paard laten maken
door timmerman Michiel Gillissen voor £ 60.
Verder is de klacht ter ore gekomen dat de commandeur de Vlaamse en Brabantse schippers
in een herberg onderbrengt, wat zeer nadelig is voor de andere herbergen.
Michiel Gillissen krijgt £ 19:0:10 voor het maken van bovengenoemde werktuigen.
Op de pretentie van de schilder over het schilderen van het logement van de commandeur,
op zijn eigen order, daarop zal niet worden ingegaan.
Er is met de Raad van State gesproken over de beroeping van een predikant voor
Liefkenshoek
Er zullen diverse werkzaamheden aan Lillo worden verricht, waaronder
schilderwerkzaamheden aan de brug, alsmede reparaties op Liefkenshoek.
Er wordt overlegd of er een houten kade zal worden aangelegd.
Wederom is er gesproken over een eventuele ontmanteling van Oud-Lillo.
Kapitein Richart wordt vermeld als kapitein op Oud-Lillo.
De Antwerpse vissers die door het gat van Couwesteijn passeren en ‘op dese stroomen
commen visschen’ zullen dat verboden worden, waarover de commandeurs en de viceadmiraal geschreven zullen worden.
Abraham van der Leen wordt vermeld als bediener van het ‘auditeurschap’ op
Liefkenshoek.
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23-12-1644.
Hans Willemssen wordt vermeld als schipper van Lillo.
29-12-1644.
Franchois Bailliaert, majoor van Lillo, vraagt de GR orders te geven inzake de
messentrekkers. De heren die afreizen naar Lillo zullen zich nader over de zaak informeren.
Aantekeningen betreffende het jaar 1645
3-1-1645.
Kapitein De Ridder krijgt verlof voor een periode van een half jaar.
10-1-1645.
Majoor Beljaert dient binnen acht dagen te reageren op het verzoek van arrest op zijn gage
door Charles de Coninck.
26-1-1645.
De heren Van Alpheren en Gruijs hebben een rapport opgesteld over de beroeping van een
predikant op Liefkenshoek.
30-1-1645.
Commandeur Cabeljau heeft de GR geschreven dat de derde compagnie op Liefkenshoek is
gearriveerd.
31-1-1645.
Het verzoek van Arent Janssen Vlam wat betreft de betaling van pektonnen en andere
goederen is in handen van commissaris Brouw gesteld, om zo de GR van advies te kunnen
voorzien.
7-2-1645.
Naar aanleiding van een brief van commandeur Willem Jan Cabeljau over Isaack de Brauw
heeft de GR doen besluiten de commies te horen.
Vanwege de kwestie is een eventueel verlof voor kapitein Cabeljau uitgesteld.
Govert en Hendrik Spel hebben de GR verzocht om benoemd te worden tot konstabels in de
plaats van Michiel Gillissen. Er zal onderzocht worden waar Gillissen verblijft en of hij
naar de vijand is overgelopen.
17-2-1645.
Floris Michielssen wordt vermeld als soldaat onder kapitein De Ridder.
Digna Benedictus, vrouw van Michiel Gillissen, heeft de GR verzocht een bekwame knecht
aan te stellen gedurende de afwezigheid van haar man.
Commandeur Cabeljau en commies Brauw zijn verhoord over de klachten van de
commandeur over de commies. De commies krijgt 14 dagen de tijd om te reageren op twee
brieven van de commandeur. De GR geven beide heren te kennen dat zij naar alle behoren
hun taken dienen te vervullen.
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Jan Souvrij, Maes Thijssen, Adriaen Janssen Vlam en anderen willen graag de functie van
Michiel Gillissen als konstabel en timmerman overnemen.
18-2-1645.
Commandeur Cabeljau heeft de GR verzocht enkele personen te schrijven die kunnen
getuigen in de kwestie tussen hem en de commies. Hij zal bij zijn garnizoen blijven totdat
commies Brauw heeft gereageerd.
3-3-1645.
Volgens de heren Schotte en Berchem dient de kerkenraad van Liefkenshoek zich tot de
Staten van Zeeland te wenden over de kwestie van de predikant. Hierop hebben de GR
besloten dat heer De Knuijt tijdens zijn verblijf in Den Haag privé zal spreken met enkele
leden van de Raad van State over de beroeping van een predikant.
Naar aanleiding van het antwoord van commies Brauw op commandeur Cabeljau hebben de
GR besloten om beide heren naar Middelburg te ontbieden ‘ende haer te vermaenen tot
haere respective devoiren ende onderhoudinghe van onderlinge vrientschap’.
6-3-1645.
Naar aanleiding van het bericht van kapitein Martin de Ridder wordt het verzoek van Floris
Michielssen, om uit dienst ontslagen te worden, nog in bedenking gehouden.
12-3-1645.
Commandeur Cabeljau en commies Brauw zullen terugkeren naar het garnizoen en hun
taken oppakken. Zoals eerder gesteld is de commandeur verlof vergund.
13-3-1645.
Commies Coorne zal de wintervoorraad uit Lillo ontbieden (terughalen?).
20-3-1645.
De ‘opgezetenen’ van Liefkenshoek hebben om ‘serviciegelt’ verzocht.
De heren gaande over de verpachting van gemeene middelen zullen zich buigen over het
verzoek van commandeur Cabeljau, die de GR gevraagd heeft de grond waar zijn
wagenhuis en stalling op gebouwd zijn in het Middelburgse bolwerk op Liefkenshoek, aan
hem te schenken.
Er wordt nog gewacht met het vervangen van Michiel Gillissen totdat de heren gaande over
de verpachting met zijn vrouw hebben gesproken.
21-3-1645.
Het verzoek van kapitein Cabeljau dat de huislieden passerend van en naar Antwerpen hem
moeten aanspreken is in bedenking gehouden.
Een tweede verzoek over het ‘in ende uijtschieten vande sluijskille etc.’ wordt op zijn
beloop gelaten. Wat betreft de deuren van de sluis en of deze niet dicht behoren te blijven,
dat zal worden nagezien door de heren die naar Liefkenshoek reizen.
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22-3-1645.
Een brief, geschreven in naam van Digna Benedictus, met een verzoek om de helft van het
loon van haar man te krijgen, wordt genegeerd. De heren besluiten het ‘te laeten bij de
retroacten voor desen gestreckt’.
28-3-1645.
De GR hebben besloten maatregelen te nemen tegen de veelvuldige afwezigheid van
officieren. De solliciteurs zullen een open akte ontvangen waarin gesteld wordt dat zij de
kapiteins dienen aan te zeggen dat zij bij hun garnizoen moeten blijven. De commandeurs
van de garnizoenplaatsen en de forten dienen scherp in de gaten te houden dat niemand
zonder toestemming uit zijn garnizoen vertrekt.
31-3-1645.
De heren van de Rekenkamer hebben hun bevindingen aan de GR voorgelegd. Zij melden
onder andere dat Pieter de Gomme ‘sijne onderhebbende amonitien’ niet verder heeft
gerekend tot 1637. Commies Van Alphen weigert een rekening of bewijs van de ammunitie
voor te leggen aangezien hij maar kort verantwoordelijk is geweest over het magazijn na de
arrestatie van De Gomme. Ondanks de stukken van Daniel Thijssen en Thobias Coorne
blijft het moeilijk om de distributie te controleren, waarop de Rekenkamer adviseert de zaak
zijn beloop te laten gaan. De GR besluiten hierop de stukken na te zien over het ontzetten
van De Gomme uit zijn functie en het committeren van Van Alphen als opzichter van het
magazijn.
Omdat de Rekenkamer heeft ontdekt dat commies Coorne de mogelijkheid heeft om bij de
verkoop van de wintervoorraden geld achter te houden, omdat de verkoop in het voorjaar
plaatsvindt en vanwege de toezending in het najaar adviseren zij de voorziening uit te
besteden, aan de hand van een opgestelde begroting. Zij schrijven dat er op Liefkenshoek
een vrouw bereid is bevonden de voorziening te verzorgen voor de zolderhuur van de kerk.
Hierop hebben de GR besloten dat commies Brauw na dient te gaan of er betrouwbare
personen zijn die dit willen doen en tegen welke voorwaarden.
3-4-1645.
De commandeurs van Lillo, Axel en op de vloten zullen bericht worden over de vletschuiten
die willen passeren naar Stoppeldijcke en daarbij een lijst met namen krijgen toegestuurd.
18-4-1645.
De commandeur van Lillo zal worden geschreven dat de vletters met niet meer dan zes per
keer mogen passeren, terwijl de ingelanden van Stoppeldijcke zo snel mogelijk een lijst met
namen opsturen.
21-4-1645.
Cornelis Albrechtssen en Floris Vergrouwen krijgen als schippers van Stoppeldijcke
toestemming om op Antwerpen te varen.
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27-4-1645.
David van den Straten (= Verstraten) mag in plaats van de overleden Simon Vaen varen van
Doel, Ketenisse en St. Anna op Antwerpen, op de voorwaarde dat hij de vaart ‘van daer
naer dese landen’ verlaat.
1-5-1645.
Er zal een andere timmerman in de plaats van Michiel Gillissen worden aangesteld.
Er is een kwestie ontstaan tussen commissaris Brauw en commissaris Van den Brande,
waarbij de een acht soldaten heeft geroyeerd, terwijl de ander hen bij de monstering heeft
gepasseerd. De heren zullen beide commissarissen laten overkomen voor een verhoor.
2-5-1645.
Michiel Carlier is benoemd tot konstabel op Lillo als vervanger van Michiel Gillissen.
9-5-1645.
Charles de Coninck is een arrest van £ 41:16:4 verleend op de gage van de majoor van
Lillo, Francois Beljaert.
Timmerman Jan Rochel wordt aangesteld als ‘s ‘landtstimmerman’ in de plaats van Michiel
Gillisen
23-5-1645.
Het fort van Oud-Lillo zal worden gesloopt, en vervangen worden door een stenen redoute.
Voordat hiermee begonnen wordt zal eerst een bestek worden gemaakt, alsmede een
overzicht van de kosten.
25-5-1645.
Lieven Pieterssen Turck, kanonnier op Lillo, dient zich bij het leger te voegen.
26-5-1645.
Luitenant Jacob Pirole wordt geschreven dat hij de hofmeester van de graaf van Peneranda
kan laten passeren.
Het werk van Marcus van Wolfelaer zal worden opgenomen door de heren De Maegt en
Reijgersbergen, die tevens het verzoek van Jan Pieterssen over een eventuele benoeming tot
buitengewoon konstabel zullen horen en hun bevindingen aan de GR zullen voorleggen.
23-6-1645.
Alvorens de GR een beslissing nemen over een verzoek van de kapitein van de sloepen,
kapitein Pieter Govertssen Caeckmes, dient commissaris Brauw het volk te monsteren en de
monsterrol aan de GR te laten toekomen.
24-6-1645.
Er wordt een brief van aanbeveling geschreven aan kapitein Buvrij teneinde te bevorderen
dat hij meester Van de Weel, zijn vrouw en juffrouw Maria Hoffer en haar broer Jan Hoffer
alle hulp biedt op hun reis naar vijandelijk gebied.
7-7-1645.
Jan Meertens wordt vermeld als schipper van Lillo.
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Juriaen Roef ‘sergeant d’armes’ en Maes Thijssen, beiden vermeld als inwoners van OudLillo, krijgen ieder toestemming voor het bouwen van een huisje op Lillo.
Het verzoek van Jaquemijntjen Schrijvers, inwoonster van Lillo, om in Antwerpen groenten
te mogen inkopen wordt nog niet ingewilligd.
Kapitein Wittaerts wordt vermeld als inwoner van Lillo.
Commandeur Buvrij krijgt de opdracht te stoppen met het heffen van een dukaat aan
passanten, anders zullen de GR maatregelen nemen.
Jan Pieterssen, metselaar, is aangesteld als buitengewoon kanonnier, zonder gage op
Liefkenshoek.
Commissaris Brauw mag met Cornelis Timmers zorgdragen voor de inkoop van een schuit
voor het breken van ijs.
13-7-1645.
Binnen acht dagen dient commandeur Buvrij te bewijzen dat hij geen geld schuldig is aan
Charles de Coninck, maar dat juist De Coninck een schuld heeft bij hem.
10-8-1645.
Commies Isaacq de Brau krijgt toestemming om op Liefkenshoek, op verzoek van de
krijgsraad, een ‘estropade’ te bouwen, voor de straf van drie weggelopen soldaten, die tot
de galg zijn veroordeeld.
31-8-1645.
Kapitein Richart, garnizoen houdend op Oud-Lillo en Blauwgaren, geeft de GR te kennen
dat of de stenen redoute snel gebouwd dient te worden, of dat Oud-Lillo wordt gerepareerd.
De heren Tenijs en Reijgersbergh zullen zo snel mogelijk afreizen en Oud-Lillo te samen
met de redoutes van Liefkenshoek en St. Anna inspecteren. Er zal dit seizoen nog begonnen
worden met de sloop van Oud-Lillo en de bouw van een redoute.
1-9-1645.
Thomas Velthoven stelt dat kapitein Buvrij aan hem de belofte heeft gedaan een geëiste
schuld te betalen. De kapitein krijgt de eis, te samen met een attestatie van notaris Jan van
Wezel uit 1640, toegestuurd om binnen 14 dagen te reageren.
7-9-1645.
De baljuw van Zierikzee zal worden geschreven dat de scherprechter van Zierikzee naar
Liefkenshoek dient te reizen om daar de executie te voltrekken die hem wordt gelast.
18-9-1645.
Cornelis Adriaenssen de Recht vermeld als gepermitteerd schipper uit de polder van
Namen.
20-9-1645.
Floris Cornelissen Care, molenaar op Liefkenshoek, beklaagt zich over het feit dat enige
bakkers grotere zakken meebrengen dan is toegestaan, en dat de inwoners van Kruisschans
en Frederik Hendrik hun granen laten vermalen in Doel.
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Majoor Francois Bailliaert heeft verzocht om de beslaglegging op zijn gage door Charles de
Coninck, ‘ter oorsaecke van schulden van sijn vader’ op te heffen. Binnen twee dagen dient
De Coninck te reageren.
Schipper Pieter van Westhuijsen wordt volgens zijn bericht aan de GR in tegenstelling tot
de schriftelijke belofte van koopman Francoijs Hoij op Lillo vastgehouden. Binnen twee
dagen dient Hoij hierop te reageren.
Commies Brauw heeft een missive gezonden om de GR te berichten over
bouwwerkzaamheden op Lillo en Liefkenshoek.
26-9-1645.
De kwestie tussen Franchois Hoij en de Gentse schipper Pieter van Westhuijsen zal aan de
gedelegeerde rechters op Lillo worden overgelaten.
Majoor Bailliaert dient de GR voor te leggen dat hij wettig heeft gehandeld inzake de
nalatenschap van zijn vader, in de kwestie tussen winkelier De Coninck en zijn vader.
30-9-1645.
Gelijn van de Heelen, wijnkoper uit Middelburg, krijgt van de GR toestemming om uit het
arrest op de gage van kapitein Buvrij, gedaan door ontvanger generaal Brouwer, £ 52:6:7 te
lichten. De rest van het geld zal gebruikt worden voor de betaling van andere crediteuren.
Op 12 oktober zullen de nieuw te bouwen hoofden van Lillo aan de rivier worden
uitbesteed.
3-10-1645.
Het bouwen van de stenen redoute op Oud-Lillo is uitbesteed aan Gillis Franssen.
13-10-1645.
Johannes Kien is een arrest op de gage van kapitein Buvrij verleend ter hoogte van £
246:18:8.
14-10-1645.
Het uitbesteden van de werken op Lillo wordt tot 26 oktober uitgesteld.
31-10-1645.
Het verzoek van de vrouw van Michiel Gillissen, de voormalige landstimmerman uit Lillo,
om een toelage voor de winter is door de GR afgeslagen.
Naar aanleiding van het antwoord van majoor Beljaert op de eis van Charles de Coninck
zijn de solliciteurs Van den Burcht en Deuvels aangewezen om de kwestie te schikken.
Naar aanleiding van het rapport van raadsheer De Maeght wordt besloten het slechten van
Oud-Lillo tot na de winter uit te stellen.
3-11-1645.
Charles de Coninck is een arrest ter hoogte van £ 34:10:11 op de gage van kapitein Buvrij
verleend.
Een verzoek van Johannes Kiest is in handen gesteld van de kapitein.
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11-11-1645.
In alle kerken zal op woensdag 22 november een dankzegging worden gedaan voor de
verovering van Hulst en de forten in de nabijheid van de stad.
14-11-1645.
Govert de Korte, Andries Lespijne, Marcus du Hameau en Herman Nolkens krijgen voor
hun werk op Lillo respectievelijk £ 51:10, £ 28:10, £ 27:10 en £ 34:10.
Alle commandeurs in dienst van de provincie Zeeland zullen worden aangeschreven door de
GR dat zij met grote regelmaat de heren op de hoogte dienen te houden van nieuws en
gebeurtenissen omtrent hun garnizoenen, waarbij de commandeur van Axel gevraagd wordt
een dagelijkse correspondentie met de GR te onderhouden.
30-11-1645.
Maerten Drijver wordt vermeld als soldaat van wijlen kapitein Cromstrijen.
1-12-1645.
Een verzoek van Digna Benedictus, vrouw van Michiel Gillissen, om over de rest van het
werk van haar man £ 20:10 ‘of so veel min, als haer mochte werde toegelecht’ is door de
GR afgeslagen.
De klacht dat de kanonnier die in de plaats van haar man is gekomen twee van haar hofjes
bezet heeft is in handen gesteld van commissaris Brauw.
5-12-1645.
Bartholomeus de Looper wordt vermeld als bevelhebber van de compagnie van wijlen
kapitein Cromstrien.
9-12-1645.
Cornelis de Witte, commies op de vloot van Lillo, verzoekt om een verklaring dat de
gedelegeerde rechters en de secretaris op Lillo op akte van de GR toestemming krijgen voor
het maken van notariële akten.
12-12-1645.
De ‘twee derde parten’ van de gage van majoor Francois Beljaert worden uit het arrest
ontslagen.
Op het verzoek van commandeur Cabeljau zullen tien tonnen buskruit worden opgestuurd.
Er wordt niet ingestemd met het ‘ponneren’ (openen) van de sluizen (n.b.: kennelijk
bedoeld om de polders van Doel van St. Anna-Ketenisse te inunderen i.v.m. een verwachte
aanval op Liefkenshoek). De GR zijn het er niet mee eens dat de ‘huijslieden’ die naar
Antwerpen gaan of van Antwerpen komen, zich altijd bij de commandeur dienen te melden.
19-12-1645.
Commandeur Cabeljau moet binnen 8 dagen reageren op de klachten van de ingelanden van
de polders van Doel, St. Anna en Ketenisse.
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21-12-1645.
Isaacq de Ridder wordt vermeld als zoon van kapitein Martin de Ridder, dienende onder de
compagnie van zijn vader.
Kapitein Cabeljau heeft de GR verzocht de timmerman te betalen die enige nodige
reparaties heeft gedaan aan de tuin van zijn hof. Mocht de GR dit niet willen dan verzoekt
hij hen het hof aan hem te geven, zoals ook majoor Berckenbosch een hof heeft gekregen
zodat hij de timmerman zelf zal betalen. De heren die naar Lillo afreizen zullen zich nader
op de hoogte stellen van de tweede reparaties. Het verzoek voor het bouwen van een stal
voor zijn paarden op het bolwerk Middelburg is door de GR afgeslagen.
22-12-1645.
Vice-admiraal Jan Evertssen dient een van de binnenschepen van Zuid-Beveland naar
Liefkenshoek te zenden, voor de verzekering van het fort, ‘bij aldien hij oordeelt dat aldaer
bequaemheijt is’, om een schip bij ijsgang voldoende te beschermen en te beschutten.
Inv.nr. 501, Resoluties Gecommitteerde Raden 1646 en 1647
(in deze band zijn weer wel folionummers aangebracht)
2-1-1646.
1. Johan Kien, wijnkoper uit Vlissingen, wordt een arrest verleend £ 46:18:8 op de gage van
kapitein Buvrij.
4-1-1646.
2. Naar aanleiding van het verzoek van Cornelis de Witte hebben de GR verklaard dat het
college van de gedelegeerde rechters van Lillo ‘behoorlijck gequalificeert is om notariale
ende andere wettelijcke acten te despescheren’. De secretaris moet als een publiekelijk en
legaal persoon erkend worden.
Matthijs Jorissen wordt vermeld als schipper ten dienste van Lillo en Liefkenshoek.
6-2-1646.
13. Licentiemeester Van Alphen krijgt van de GR de opdracht bekend te maken in
Antwerpen, Brussel en Mechelen, dat iedereen die een paspoort wilt hebben voor het
vervoeren van goederen over de Schelde als door het land van Waes van een van de
genoemde plaatsen naar een andere, zich tot hem dienen te adresseren.
15, 15v. Op de ingehouden gage van kapitein Buvrij worden de volgende personen een akte
van betaling verleend: Charles de Coninck, arrest verkregen op 19-8-1644 £ 34:10:11,
Beniamin Raule, arrest verkregen op 14-10-1644, £ 36:17:10, Matthijs Maertenssen, £
66:13:4 en Johannes Kien, arrest verkregen op 13-10-1645, £ 231:17.
13-2-1646.
17. Commandeur Cabeliau heeft de GR geschreven en verzocht of de gemeente op
Liefkenshoek van een predikant kan worden voorzien, dat er een opslagschuur voor turf
voor de soldaten komt, en tenslotte of er een regenbak bij de kerk kan worden gemaakt.
Over het eerste punt zal in de Raad van State worden gesproken en zal er gezocht worden
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naar de middelen voor een predikant. Wat betreft het maken van een schuur, dat is
uitgesteld. Met het maken van de regenbak wordt ingestemd.
8-3-1646.
22. Het verzoek van Johannis van Essen, lakenkoopman uit Middelburg, om ervoor te
zorgen dat commandeur Buvrij zijn rekening betaald van £ 29:13:8 is in handen van de
commandeur gesteld om er binnen 14 dagen op te reageren.
13-3-1646.
24. Naar aanleiding van een verzoek van commies Isaacq de Brauw worden er 30 tonnen
kruit gestuurd ter vervanging van onbruikbaar kruit. Aangaande tien nieuwe kanonwielen
zal inspectie worden genomen. Wat betreft het vervangen van slechte en kapotte kanonnen
op Lillo en Liefkenshoek zal met de commandeur worden gesproken.
26v. Kapitein Wernaer wordt vermeld als inwoner van Liefkenshoek.
20-3-1646.
31. Commies Isaacq de Brauw heeft toestemming gekregen op het verzoek van jonkvrouw
Maria de Marignaut (= Mauregnault), weduwe van wijlen jonkheer Jacob Colve, kapitein
van een compagnie voetknechten op de Kruisschans, om op kosten van de weduwe de
wapens van de compagnie door neutrale ‘busmaeckers’ te laten taxeren.
30-3-1646.
36. Na aanleiding van de verklaring van commandeur Buvrij is Johannis van Essen arrest
verleend op de gage van de commandeur een som van £ 29:13:8.
38v. Aeij Hendricx wordt vermeld als soldaat uit de compagnie van wijlen kapitein Simon
Cromstrien.
12-4-1646.
41. Majoor Beliaert moet binnen acht dagen te reageren op het verzoek van Joris Pieterssen
Hardincxfelt om een arrest van £ 25 op zijn gage.
41v. De heer Jasper de Maeght heeft rapport gedaan van zijn bevindingen op Lillo en
Liefkenshoek en erop gelet of een predikant betaald kan worden uit de verhoogde middelen.
De GR zullen eerst nagaan of de gedelegeerde rechters van Lillo ‘haere bedieninge oock
strecken te Liefkenshouck’ en of zij over de beroeping van de predikanten van Lillo
plachten te staan.
Verder zullen er tien nieuwe wielen voor het kanon van Lillo en Blauwgaren worden
opgestuurd. De gebarsten ijzeren stukken kunnen naar de commies-stapelier van Veere
worden gezonden.
42. Een aantal zaken wordt in bedenking gehouden, waaronder de bouw van een nieuwe
school.
13-4-1646.
43. Na aanleiding van het rapport van heer De Maeght wordt besloten het slechten van OudLillo en het besteden van de werken aldaar nogmaals uit te stellen.
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26-4-1646.
47. Er zal zo snel mogelijk een predikant voor Liefkenshoek worden beroepen die een
zelfde traktement zal genieten als de predikant van Lillo.
8-5-1646.
50v. Thomas Velthoven is arrest verleend over de door hem gevraagde som op de gage van
kapitein Buvrij.
51. Commandeur Cabeljau heeft gereageerd op de klachten van de inwoners van de polders
van Doel, St. Anna en Ketenisse. De klagers dienen hun namen op verzoek van de GR
bekend te maken.
51v. Commandeur Buvrij dient binnen 8 dagen te reageren op het verzoek van de weduwe
van Thomas Percker, busmaker (wapensmid), om een arrest op de gage van de
commandeur.
15-5-1646.
53v. Claes Vijne wordt vermeld als kanonnier op de Kruisschans.
18-5-1646.
56. Majoor Beliaert en Charles de Coninck zullen door de gewestelijke secretaris worden
gehoord inzake hun kwestie, waarbij de secretaris zal proberen de heren tot een vergelijk te
laten komen.
24-5-1646.
56v, 57. Franchois Bailliaert dient op verzoek van Joris Pieterssen Hardincxvelt binnen acht
te reageren op het antwoord van kapitein Seijs.
29-5-1646.
60v. In een missive verzoekt commandeur Buvrij de GR aan zijn sergeant der wapenen
Pieter Pauwels te continueren de ‘gewoonlijcke gratuiteteijt’ voor zijn diensten, het
overbrengen van brieven naar de prins, ten tijde van de belegering van Hulst. Een beslissing
hierover is uitgesteld totdat er meer raadsheren aanwezig zijn, alsmede een beslissing over
een declaratie van de commandeur betreffende scheepsvrachten en andere onkosten.
7-6-1646.
61v. Licentiemeester Van Alphen verzoekt de GR commandeur Buvrij de opdracht te geven
om de door de licentiemeester verleende voorschotten terug te betalen, waarop de
commandeur dient te reageren.
62v. De GR schrijven de kerkenraad dat het niet hoort een soort van selectie te maken van
personen waaruit zij een ‘kerckendienaar’ willen kiezen.
21-6-1646.
65v. Een verzoek van de weduwe van kapitein Jaecques Broucqsaut is afgeslagen. Een
datum van zijn overlijden is niet vermeld. Op 11 juni wordt er al gesproken over de verhuur
van een huis aan weduwe Broucqsaut.
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22-6-1646.
66v. Aan de weduwe van wapenmaker Thomas Percker is een arrest op de gage van
commandeur Buvrij verleend ter hoogte van £ 21:2:5.
12-7-1646.
71. Naar aanleiding van een bericht van commissaris Brauw dat schipper Matthijs Jorissen
zijn taken als schipper van Lillo en Liefkenshoek voor £ 48 per jaar niet waarmaakt, wordt
besloten de schipper te ontbieden.
72. De inwoners en schippers van Hulsterambacht en Stoppeldijck is een vrije uitvoer van
gewassen door de vloot van Lillo naar Antwerpen toegestaan, evenals naar de omringende
polders bij Antwerpen. Wat betreft de inwoners van de Spaanse zijde, en een vrije passage
van personen en gewassen, daarvoor zal eerst het octrooi worden nagekeken.
13-7-1646.
73v. Het verzoek van luitenant Walrave van Uffelen betreffende de verwisseling van een
sloep wordt in handen gesteld van kapitein Buvrij om daar binnen acht dagen op te
reageren.
74. Wat betreft de zaak van Joris Pietersen Hardincxvelt is gesteld dat het deel wat majoor
Baeliaert zou moeten betalen geheel voor de rekening van kapitein Seijs dient te komen, als
deze schuldig wordt verklaard.
75. Schoenmaker Davidt Daens heeft om een arrest gezocht op de gages van vier officieren,
waaronder majoor Beliaert.
Majoor Beliaert moet binnen 8 dagen reageren op het verzoek van Charles de Coninck over
het lichten van de ‘penningen gearresteert op’ de gage van de majoor.
14-7-1646.
76. Commandeur Buvrij zal worden geschreven dat de zoon en de neef van de graaf van
Transmandorp door de vloot van Lillo naar Brabant zullen passeren; hij dient ervoor te
zorgen dat zij zonder problemen kunnen passeren.
77, 77v. Commissaris Brauw moet de klacht van roeier Hans Carels onderzoeken van de
overlast van een zekere luitenant.
Het traktement van schipper Matthijs Jorissen zal worden ingehouden.
17-8-1646.
85v. Het traktement van Mathijs Iorissen zal tot 19-7-1646 worden uitbetaald, waarna zijn
dienstverband en de betaling zullen worden opgezegd.
4-9-1646.
90. De GR zullen nagaan bij commissaris Brauw zowel als bij anderen, alsmede bij de
commandeur zelf of hij tijdens de belegering van Hulst altijd expressenschuiten heeft
gebruikt voor de berichten die hij aan Frederik Hendrik stuurde.
25-9-1646.
94. Willem Pieterssen Vriese wordt vermeld als aannemer van zeven hutten op Lillo.
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27-9-1646.
94v. Licentiemeester Van Alphen bericht de GR over een plakkaat van de Admiraliteit te
Rotterdam gezonden naar de vloot van Lillo, waarop de GR de heer Jemanssen verzoeken
het voorschreven plakkaat over te zenden.
96. Naar aanleiding van een remonstrantie van commies Isaacq de Brauw hebben de GR
besloten dat voor de winter begonnen zal worden met het opmaken van het hoofd voor de
contrescarp van Lillo en met het bouwen van een redoute op Oud-Lillo.
97. De heer De Cocq is gehoord naar aanleiding van het rapport over de voorschotten van
kapitein Buvrij inzake het zenden van brieven en adviezen gedurende de belegering van
Hulst. De declaraties zullen mede ten laste worden gebracht van de legerlasten. In de
toekomst dient de commandeur ‘in zulcke ofte diergelijcke saecken beter mesnage betreffe’.
97v. De teer- en onkosten van de verpachtingen op Lillo zijn te hoog en de heren zullen
erover spreken hoe deze teruggebracht kunnen worden.
28-9-1646.
99. Commandeur Buvrij krijgt de tijd om binnen een maand de gepretendeerde schuld die
hij zou hebben aan licentiemeester Van Alphen terug te betalen.
6-10-1646.
101. Leendert Lindemans, zoon van Laurens Lindemans, mag in de plaats van zijn
overleden vader varen vanuit de polder van Namen op Antwerpen.
12-10-1646.
102. De pensionaris heeft de GR bekend gemaakt dat commandeur Buvrij om bepaalde
(niet vermelde) redenen zijn plaats wil verwisselen met kapitein Jan Seijs, in het garnizoen
op Retranchement. De GR stemmen hiermee in, maar laten de bevelschriften pas uitgaan als
commandeur Buvrij persoonlijk of schriftelijk een verzoek indient.
18-10-1646.
103v. Het verzoek van Johannes Kien betreffende de uitbetaling van de gearresteerde
gelden van kapitein Buvrij is in handen gesteld van commies Wijckaert die de GR dient toe
te lichten ‘wat penningen den voors. Buvrij noch te goedt commen ende wat arresten ende
wanneer de selve sijn gedaen’.
23-10-1646.
105. Jan Rebou en Jaecques Rouselon worden vermeld als soldaten onder kapitein Wassij,
tegenwoordig in garnizoen op St. Anna.
29-10-1646.
106v. Kapitein Christiaen de Buvrij, commandeur van Lillo, heeft om ‘sekere importante’
redenen verzocht om met zijn compagnie van plaats te wisselen met kapitein Jan Seijs. Er
zullen de nodige patenten worden uitgegeven voor het verwisselen van de compagnieën,
kapitein Seijs zal worden aangesteld als de nieuwe bevelhebber op Lillo en de prins zal van
de verwisseling op de hoogte worden gesteld.
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30-10-1646.
108. Licentiemeester Van Alphen is arrest toegekend op de gage van kapitein Buvrij.
13-11-1646.
111v. Commies Brauw dient 100 zakken rogge voor Lillo en Liefkenshoek aan te schaffen
en erop toe te zien dat verderf wordt voorkomen. Hij zal mede ervoor zorgen dat er 100
kazen op elk van de forten in voorraad zijn die in geval van nood gebruikt kunnen worden.
112. De commies zal er tevens voor zorgen dat de hutten op Oud-Lillo wind- en waterdicht
gemaakt worden en hen vanwege de toestand van het onderkomen meer turf doen toekomen
dan voorheen.
112v. De lijst van materialen en munitie, verstrekt aan commandeur Cabeliau voor de
verovering en defensie van het fort Boeregat, en de taxatie van de spullen is in handen
gesteld van ontvanger-generaal Brouwer om de rekening op de legerlasten te verhalen.
113. De heren Tenijs en De Maeght melden dat met ‘pluraliteijt’ van stemmen meester
Marinis Huijgens, zoon van burgemeester Huijgens, is verkoren tot predikant van
Liefkenshoek.
20-11-1646.
115. De GR hebben na het rapport van de gewestelijke secretaris besloten dat majoor
Belliaert zijn schuld aan Charles de Coninck dient te voldoen.
23-11-1646.
116v. Meester Johannis Bosschaert, predikant van Lillo, heeft zijn jaarlijkse toelage
verkregen.
6-12-1646.
119v. Kapitein Johan Seijs verzoekt de GR dat acht soldaten die hij met kapitein Buvrij
heeft ‘gemangelt hem souden werden goedt gedaen’.
Govert de Corte, Seger Ianssen en Jan Danielssen, soldaten onder kapitein Buvrij, hebben
verzocht als soldaten van kapitein Seijs ‘goet gedaen te werden’ (= op de monsterrol
geplaatst worden).
De GR hebben besloten een resolutie hierover na te zien omdat zij eerder hebben gesteld
dat bij het verwisselen van een compagnie geen soldaten op de oude plaats achter zullen
blijven.
9-12-1646.
120v. Jan Lauwrier is benoemd tot konstabel in plaats van Lieven Pieterssen Turck,
konstabel op het Sas.
20-12-1646.
121. Anthonij de Heijde en Jan Tielmans worden vermeld als chirurgijns te Lillo.
1-1-1647.
124v. Jan Maertenssen vermeld als metselaar en aannemer van twee regenbakken op Lillo
en Liefkenshoek.

372

4-1-1647.
126v. Het verzoek van roeier Jan Provoost om als soldaat onder de compagnie van
commandeur Seijs te worden aangenomen is afgeslagen.
7-1-1647.
127v. De GR hebben de specificatie gezien van de onkosten gemaakt voor het beroepen van
een predikant op Liefkenshoek en daarom de gedeputeerde van de kerkenraad een
ordonnantie verleend van £ 30:1:11.
10-1-1647.
129. Jacob Cornelissen, auditeur van de garnizoenen van Lillo, wil op de monsterrol van
commandeur Seijs geplaatst worden, ‘is om redenen gedifficulteert’.
29-1-1647.
133. De erfgenamen van kapitein Jaecques Broucqsaut krijgen 208 guldens betaald over het
voorschot van 2 jaar extra-ordinair pensioen voor Marinis Cornelissen a 2 guldens per
week.
133v. Vanuit Liefkenshoek is het verzoek ontvangen voor het gebruik van ‘een gelijcke elle,
maete en gewichte’ alsmede orders over het afmeren van schepen.
1-2-1647.
134v. Johan Barnham wordt vermeld als vaandrig van kapitein Johan Courteneij.
14-2-1647.
140v. Naar aanleiding van het verzoek van de erfgenamen van kapitein Cromstrien, die de
GR verzocht hebben om een vergoeding over de waarde van de wapens van zijn compagnie
die in dienst van het gewest worden gebruikt, hebben de GR besloten na te gaan wat er in
Holland gebruikelijk is.
22-2-1647.
141v. Commissaris Brauw wordt door de GR om advies gevraagd inzake Andries van
Gallissien die verzocht heeft dat ‘zekere vijftien soldaeten van de compagnie van capitein
Buvrij mochten goedt gedaen werden’.
26-2-1647.
142v. Er zal bij de monsterrol van 11 november 1646 van kapitein Buvrij een kanttekening
worden gemaakt betreffende de 15 absente soldaten.
4-3-1647.
144. Kapitein Marten de Ridder verzoekt op drie monsterrollen dat hem ‘gepasseert te
werden’ 118 koppen, ‘volgens t’ getal’ hij heeft gehad, niet tegenstaande dat zijn luitenant
is overleden. De GR stemmen hiermee in voor deze keer. (n.b.: betreft het aantal militairen
in zijn compagnie waarvan hij de gages kan declareren bij de Rekenkamer van Zeeland).
7-3-1647.
145. Willem Pieterssen de Vries is aannemer van zeven stenen hutten op Lillo.
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22-3-1647.
153. Majoor Beliaert moet binnen acht dagen zijn schuld aan Charles de Coninck te
voldoen omdat anders de GR tot zijn last zullen disponeren.
154. Johan van Essen is als vaandrig betrokken geweest bij de aanval op fort Boeregat.
155. Na aanleiding van het rapport van de heren Van der Straeten en Tienhoven zal er voor
een corps de garde en het leggen van een stenen straat in het nieuwe kwartier van Lillo een
bestek en een kostenraming worden opgesteld. Daarnaast zal de opslagplaats van de turf
gerepareerd worden. Er zal overlegd worden over de aanleg van een nieuw bierhoofd. Er zal
nog eens zes weken worden gewacht met het opmaken van een stenen redoute voor OudLillo. Verder vinden er nog enkele kleinere projecten plaats, evenals op Liefkenshoek.
2-4-1647.
156. Jan Hamerlingen, Willem Willemssen de Ionge en Jan Iacobssen worden vermeld als
schippers van Ossenisse.
4-4-1647.
158v. Claes Janssen wordt vermeld als schipper.
5-4-1647.
159. De wezen van Franchois Wilsoet hebben verzocht om een arrest op de gage van
kapitein Buvrij.
159v. Claeis Vine wordt als kanonnier op de Kruisschans afgelost door Cornelis
Speldestraete.
11-4-1647.
160. Cornelis Crieckaert wordt vermeld als schipper van Heijnsdijcke, Pieter en Arnout
Adriaenssen worden vermeld als kinderen van Hans Adriaenssen en als schippers van
Hontenisse.
12-4-1647.
162. Johannes Kien zal zijn deel van de gearresteerde gage van kapitein Buvrij ontvangen.
23-4-1647.
163v. Cornelis Noorman wordt vermeld als inwoner van de St. Annapolder, wiens
timmerhout voor een schuur aan de contrescarp van Liefkenshoek gelost dient te worden.
164. Inzake de kwestie rond de onbekwame kanonnier Claeis Vine zullen de GR de
beslissingen nakijken over het verminderen en afschaffen van ondienstige officieren. In de
tussentijd dient hij op zijn post te blijven.
165. Predikant Marinis Huijgens heeft een remonstrantie geschreven aan de GR en de heren
verzocht om over een aantal zaken orders te stellen.
De suppliant ziet graag zijn traktement voor het jaar 1647 ingaan op het moment dat hij zijn
woning zal betrekken, waarop de GR zeggen dat hij zijn traktement krijgt als de predikant
van de Kruisschans ‘heeft commen te cesseren’.
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De heren gaande over de verpachtingen hebben een plaats in het zuidoosten van het fort
bekwaam geacht voor een woning, de GR geven de predikant 100 guldens voor huishuur tot
het moment hem een onderkomen wordt toegewezen.
De predikant wilt de vrijheid om in de aangrenzende polders te verkeren en zou graag zien
dat de commandeur verbiedt dat er Roomse geestelijken aldaar verkeren, tenzij hij dezelfde
vrijheden mag genieten als zijn Roomse evenknieën. Hierop hebben de GR verklaard dat
commandeur Cabeliau de pastoor van Calloo dient te laten weten dat deze niet meer in de
polder van Doel mag komen, mits hij ervoor zorgt dat de predikant van Liefkenshoek een
paspoort krijgt voor de omliggende polders.
9-5-1647.
169v. Michiel Carlier wordt vermeld als kanonnier te Lillo.
21-5-1647.
175. Isaacq van Ortegem wordt vermeld als inwoner van Lillo.
24-5-1647.
177. Majoor Bailliart van Lillo heeft de GR verzocht het arrest van Charles de Coninck op
zijn gage op te heffen, waarop de GR besloten niet direct op in te gaan, om zo het verzoek
aan De Coninck te kunnen voorleggen.
177v. Hendrick Ceulenaer wordt vermeld als inwoner van Doel.
18-6-1647.
182. Een verzoek van de voormalige burgermeester van Hulsterambacht, Everardt Bocquelt,
alsmede van de huidige magistraat om resterende gewassen door de vloot van Lillo te
mogen voeren, is afgeslagen.
24-6-1647.
185. De GR hebben besloten om commandeur Seijs aan te schrijven opdat hij zal beletten
dat een sergeant genaamd Guarant en enige soldaten op Lillo zich bemoeien met ‘tappen en
wijnneeringe’; dit is alleen weggelegd voor de burgers.
29-6-1647.
186v. Kapitein de Ridder heeft de GR geschreven dat hij de pastoor van Calloo zo snel
mogelijk op de hoogte zal brengen over de bedoelingen van de heren omtrent de vrijheid
van de predikant van Liefkenshoek. Hij wil daarbij de missive overhandigen, waarop de GR
verklaren dat een mondelinge toelichting voldoende is.
4-7-1647.
191v. Het verzoek van sergeant Willem Grandt om nog gedurende drie weken te mogen
tappen is afgeslagen.
192. Maerten van der Loon is aannemer van de reparaties aan de wallen en borstwering van
Lillo.
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9-7-1647.
195. De plaats van Davidt Beijdaels als een van de gedelegeerde rechters van Lillo is
ingenomen door de lakenkoper Matthijs Maertens.
S. van Ockema, commandeur van de Kruisschans, wilt een vervanger voor zijn kanonnier,
aangezien deze een zeer oud en blind man is.
11-7-1647.
195v. Herman Eltiens wordt vermeld als aannemer op Lillo.
196. Het verzoek van Willem Grand, sergeant onder kapitein Buvrij, om ontslagen te
worden van zijn dienst is in handen van de voornoemde kapitein gesteld; hem is gevraagd
binnen 8 dagen zijn goedkeuring te geven.
25-7-1647.
200. Equipagemeester Daniel Thijssen stuurt vanuit Veere twaalf nieuwe wielen naar Lillo,
zes voor halve kartouwen en zes een slag kleiner voor de ‘saeckers’.
201. De GR hebben besloten een akte aan commandeur Seijs te zenden met betrekking tot
het logeren van vreemde schippers en passanten. De akte is reeds in 1642 verstrekt op het
vertoog van commandeur Buvrij, maar werd niet nageleefd. Kapitein Seijs dient erop toe te
zien dat de akte wordt nageleefd en dat Anthonij Ianssen Brauw als waard van de
Florentijnse Lelie ‘het effect van dien naer behooren te genieten’.
16-8-1647.
209. Querijn Willemsen wordt vermeld als schipper uit Ossenisse.
27-8-1647.
212v. Marinis Huijgens, de predikant van Liefkenshoek, krijgt een ordonnantie voor zijn
traktement ingaande op 1 januari.
Daniel de Vriese wordt vermeld als soldaat onder kapitein Anthonij Seijs.
12-9-1647.
214v. Een verzoek van commandeur Cabeljau en de krijgsraad van Liefkenshoek om het
plein van Liefkenshoek op te hogen en om met een uurwerk voorzien te worden, wordt door
de GR in bedenking gehouden.
215. Op het bevel van de prins is de compagnie van kapitein Hendrick Richardt vertrokken
uit Lillo en Blauwgaren. Kapitein Cabeljau dient uit zijn compagnie en de compagnie van
kapitein de Ridder 24 mannen aan te wijzen tot versterking van de garnizoenen.
Wat betreft de aanstelling van een schoolmeester op Lillo, daarover zal eerst worden
uitgezocht door wie in het verleden de schoolmeesters zijn aangesteld.
3-10-1647.
222. De GR hebben naar de prins van Oranje een aanbevelingsbrief voor commandeur
Cabeliau laten uitgaan inzake de vacante positie van commandeur op t’ Sas door het
overlijden van commandeur Ferens.
Het verzoek van commandeur Cabeliau om vanuit Lillo en de omliggende forten het volk
van zijn compagnie samen te trekken op Liefkenshoek wordt voorlopig nog in bedenking
gehouden.
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10-10-1647.
225. De heer Tenijs wordt door de GR geautoriseerd tot het kiezen van een schoolmeester
voor Lillo.
12-10-1647.
227. Op het vertoog van licentiemeester Van Alphen is een ‘seker patriot’ uit Antwerpen
toegestaan om met kennis van de commiezen op de vloot zes lasten turf van Lillo naar
Antwerpen te mogen voeren.
7-11-1647.
232v. Commandeur Cabeliau heeft nogmaals verzocht aan de GR om zijn soldaten bijeen te
mogen trekken. Hierop is gezegd dat de voorgaande resolutie van kracht blijft. Wat betreft
zijn klachten over de roeiers, die zullen aan commies Brauw worden voorgelegd.
8-11-1647.
234. Kanonnier Cornelis Spelderstraete wordt op de Kruisschans afgelost door Martin
Houdijck.
Commies-stapelier Maerten Thijssen is overleden en zijn plaats is ingenomen door Claes
Cornelissen Brouckaert.
14-11-1647.
236v. De GR stemmen niet in met het beroep van Jan Bodel als schoolmeester van
Liefkenshoek in de plaats van de vertrokken Abraham van der Leen. Dit omdat het buiten
de kennis van de gedeputeerde uit de Raden is gebeurd.
De heer Tenijs is verzocht het beroep van een schoolmeester van Liefkenshoek ‘te willen bij
wesen’. (n.b.: kennelijk was de burgerlijke overheid nog niet betrokken geweest bij de
benoemingsprocedure; de benoeming werd uiteindelijk toch geëffectueerd; zie inv. 502, fol.
4 v).
19-11-1647.
237v. Jan Rochel, timmerman op Lillo, heeft verzocht ‘ongemolesteert te mogen wesen’ in
verband met de passage van Davidt Hendricxen ‘over sijn erfken gepretendeert’.
21-11-1647.
238. Abraham van der Leen dient zo snel mogelijk, op kosten van het gewest, naar
Middelburg te reizen om £ 50 aan de ontvanger-generaal te betalen.
238v. Marinus Huijgens, de predikant van Liefkenshoek, krijgt jaarlijks ‘soodanige somme
van penningen tot verval der classicale vergaederinge’ gelijk als die van de predikant van
Lillo, daarnaast krijgt hij £ 4 voor het transport van zijn meubels.
3-12-1647.
243v. De GR hebben besloten na het bericht van commies Wijckaert dat Willem le Grand,
wijnkoper op Lillo, arrest vergund wordt op de helft van de gage van kapitein Buvrij, een
som van £ 70:8:3. Het geld zal worden ingehouden zodra de personen volgens de akte van
9-2-1646 zijn voldaan.
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14-12-1647.
245. De GR hebben vaandrig Van Essen overhoord, gelegerd op de Kruisschans, over
ontvangen klachten over soldaten die Bergen op Zoom nadeel doen ondervinden in de
commercie. Zo hebben zij een landman 112 guldens borg laten betalen voor droge haring.
De vaandrig dient het gedrag van zijn soldaten nader te onderzoeken en zijn bevindingen
aan de GR te rapporteren.
17-12-1647.
246v. Commandeur Cabeljau heeft nogmaals toestemming verzocht om zijn soldaten op
Blauwgaren naar Liefkenshoek te laten komen, wat de GR nog in bedenking houden.
248. Adriaen Ianssen Vlam, timmerman, is betaald voor werkzaamheden op Liefkenshoek.
248v. Jan Meertssen, metselaar, is betaald voor werkzaamheden op Lillo en Liefkenshoek.
24-12-1647.
252v. Het verzoek van Cathelina Munsterman (= Catharina Valcke), weduwe van Willem
Munsterman, betreffende een toelage voor drie maanden, is in handen gesteld van heer
Tenijs die zich op Lillo nader zal laten informeren.
Inv.nr. 502, Resoluties Gecommitteerde Raden, 1648 en 1649
9-1-1648.
4v. Johannis Stroobandt en Jan Bodel zijn verkoren tot schoolmeesters en voorzangers op
Lillo en Liefkenshoek, tegen hetzelfde traktement als hun voorgangers, voor Stroobandt
ingegaan per 1-1-1648 en voor Bodel per 12-4-1647.
5. De Middelburgse koopman Jan de Loo ‘als procuratie hebbende van Matthijs Maertens
woonende tot Lillo’ heeft verzocht om de betaling van 117 guldens en 13 stuivers die
kapitein Buvrij hem nog schuldig is. Solliciteur Andries van Gallissen heeft de schuld
aangenomen en de koopman verzoekt of de solliciteur geordonneerd kan worden om de
schuld te betalen, welk verzoek door de GR in handen is gesteld van de solliciteur.
14-1-1648.
6. De predikant Johannis Bosschaert heeft zijn jaarlijkse toelage uitbetaald gekregen voor
het jaar 1647, een bedrag van £ 33:6:8.
16-1-1648.
6v. Herman Meijer wordt vermeld als een oud en impotent soldaat onder de compagnie van
kapitein Cabeliauw.
24-1-1648.
9v. Adriaen Metten Eije, inwoner van Lillo, heeft arrest verzocht op de gage van vaandrig
Jaecques Mesgates, een som van 103 guldens voor geleverde winkelwaren.
De wezen van Franchois Wilsoet is arrest verleend op de gage van Christiaen Buvrij, £ 17
en £ 11:19:4 voor geleverde wijnen en bijkomende kosten, in te gaan ‘soo haest de
geprefereerde crediteuren’ van de kapitein zijn voldaan.
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10. De kerkenraad van Lillo heeft verzocht om en krijgt van de GR door commies de Brauw
£ 3:6:8 als compensatie voor het loon dat zij aan Michiel Carlier hebben betaald als
waarnemend schoolmeester voor de periode van drie maanden.
31-1-1648.
12v. Jan Verbulck wordt vermeld als schipper uit Doel.
11-2-1648.
14. De GR hebben een klacht ontvangen van jonkvrouw Maria de Marignaut (=
Mauregnault), weduwe van Jacob Colve, dat vaandrig Van Essen weigert het geld te betalen
voor de getaxeerde wapenen van de compagnie van haar man.
15. Een verzoek van de visser Hans Ianssen uit Wilmerdonck om tussen Lillo en
Blauwgaren te mogen vissen en de vis door de vloot van Antwerpen te vervoeren is
afgeslagen.
15v. Johan Stroobandt is verkoren tot secretaris van de gedelegeerde rechters van Lillo.
13-2-1648.
18. Daniel Gillissen wordt vermeld als soldaat onder de compagnie van wijlen kapitein
Cromstrijen.
14-2-1648.
19v. Kapitein Buvrij krijgt van de GR £ 50 voor de door hem onderhouden correspondentie
vanuit Lillo ten tijde dat de prins zich met het leger in Vlaanderen bevond.
28-2-1648.
26v. Predikant Marinis Huijgens krijgt voor classicale onkosten £ 6-8-4. Daarnaast krijgt hij
een toelage van £ 22-10 voor het jaar 1647.
5-3-1648.
29. Commandeur Ferens (blijkbaar niet overleden) geeft te kennen aan de pensionaris niet
te willen vertrekken alvorens hij zijn dienst aan de GR heeft gepresenteerd.
12-3-1648.
34. Maria du Camp wordt vermeld als weduwe van luitenant Jacob Pirole.
27-3-1648.
37v. Jean Pieter Retaen, factoor van Lillo, heeft verzocht om enkele reparaties aan zijn
woning op kosten van de provincie. De GR stemmen onder enkele voorwaarden met het
verzoek in.
38. Jan Suijrij (ook vermeld als Soury) is konstabel op Oud-Lillo.
De commies te water zal de GR adviseren over het verzoek van Tanneken Pieters en
Guilliaem Geesers, om de ‘gemeijnte van Lillo’ te dienen met groenten en andere
behoeften ‘van Antwerpen te haelen’.
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4-4-1648.
41. Commandeur Cabeliau heeft om een paspoort verzocht voor een ‘seker onbekent
persoon’ wat de GR voorlopig weigeren.
9-4-1648.
43. Arent Jacobssen uit Lillo heeft om een eigendomsakte verzocht van een zeker erf.
43v, 44, 44v en 45. Naar aanleiding van een remonstrantie van commies Brauw geven de
GR toestemming voor reparatiewerkzaamheden op Lillo en Liefkenshoek en zullen de
gedeputeerden gaande over de verpachtingen enkele verzoeken uit de remonstrantie nader
onder de loep nemen.
16-4-1648.
46. De GR hebben besloten om licentiemeester Van Alphen, commandeur Seijs en commies
De Witte naar Middelburg te ontbieden om hen te horen over de klacht van de
licentiemeester ‘wegens de excessen ende violente beiegingen aen hem ende eenige andere
officieren’ door commandeur Seijs.
21-4-1648.
48. Commandeur Seijs, licentiemeester Van Alpen en commies De Witte zijn alle drie apart
verhoord inzake de klacht en de beschuldiging van de licentiemeester aan het adres van de
commandeur. De GR hebben de drie gelast ‘elck binnen de paelen van haeren dienst ende
ingoede correspondentie’ te blijven ten dienste van het gewest.
5-5-1648.
50v. Het verzoek van Marcus van Wolvelaer, kanonnier op Blauwgaren, om bij het
overlijden van Pieter Lievenssen zijn plaats te mogen innemen als konstabel op Lillo wordt
in bedenking gehouden.
Een soortgelijk verzoek van Jan Hermansz. Bitter om de plaats van Maerten Houdijck te
mogen innemen wordt eveneens in bedenking gehouden. Ondertussen wordt commies
Vrijbergen gelast Houdijck te schrijven en opdracht te geven onmiddellijk zijn positie op de
Kruisschans in te nemen op straffe van ontslag en inhouden van zijn gage.
7-5-1648.
52v. Er zal worden gevraagd aan de heren van de Rekenkamer om uit te zoeken of het
maken van een nieuw scheepshoofd bij Lillo niet ten laste van de admiraliteit kan worden
gebracht. Zij dienen de GR te adviseren of dat niet ‘uut eenige rekeninge off andersints
blijcken en can’.
12-5-1648.
55v. Het verzoek van Isaacq van Ortegem om ‘ordre op den indracht in de pacht’ van de
brandewijn door Willem le Grand begaan, wordt in handen gesteld van commies Brauw om
de betrokken partijen te horen en de GR van advies te dienen.
27-5-1648.
58v. De GR hebben commies Brauw geschreven dat hij er strikt aan Willem le Grand dient
te gelasten dat deze geen brandewijn verkoopt ‘bij cleender maete als van ses stoopen’.
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Overtreedt hij de order dan zullen er strafmaatregelen genomen worden. Als hij
bedenkingen heeft mag hij zicht tot de GR richten.
2-6-1648.
59v. Vaandrig Van Essen dient de verschuldigde interest aan de weduwe van kapitein Colve
te betalen.
5-6-1648.
60v. Besloten is maandag ‘het stuck van de licenten’ te behandelen. De licentiemeesters
Van Alpen en Weijts zullen zich daarvoor naar Middelburg begeven. De Rekenkamer is
verzocht om de heren van de stukken en lijsten te voorzien die over het onderwerp gaan,
alsmede materiaal over de Grafelijke tol van Zeeland, dat eveneens behandeld zal worden.
8-6-1648.
De licentiemeesters hebben de heren van weinig advies kunnen dienen wat betreft de
veranderingen van het licent omdat zij bij de vorige vrede niet in dienst waren. De schepen
die naar Antwerpen zullen varen zullen op de oude manier behandeld worden. In geval er
inderdaad veranderingen zullen plaatsvinden zal een deel van het betaalde licent worden
gerestitueerd.
9-6-1648.
61v. Besloten is het afvorderen van licent en het betaling van accijns door schippers,
alsmede het betalen van hoofdgeld door passagiers, door de Staten van Zeeland behandeld
zullen worden.
7-7-1648.
71v. Commandeur Seijs dient erop toe te zien dat particulieren geen dammen leggen door
de beken in de verdronken landen rondom Lillo. Zij dienen zich eerst te richten tot de GR.
Verder is besloten dat de delen van de compagnie van kapitein Cabeljau die op Blauwgaren
en Oud-Lillo gelegerd zijn weer naar Liefkenshoek dienen te trekken.
16-7-1648.
78. Het verzoek van Jan Adriaenssen Dronckaert om het veer van Liefkenshoek op
Antwerpen te mogen bedienen, is in handen gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo
om de GR van advies te voorzien.
30-7-1648.
81v. Herman Eltiens wordt vermeld als aannemer op Lillo.
11-8-1648.
83v. Op verzoek van commies Brauw stuurt stapelier en ammunitiemeester Claes
Cornelissen Broucker 150 bossen lonten naar Lillo.
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13-8-1648.
87v. Raadsheer De Knuijt zal naar Antwerpen reizen om daar te spreken met de heer Johan
Baptista Cassiopijn die de heerlijkheid van Calloo heeft gekocht. Hij verzoekt om zijn
rechtmatige bezittingen te mogen opeisen nu de vrede is getekend.
25-8-1648.
93. Commandeur Seijs moet zich nader verklaren waarom Matthijs Stevens, een 78 jaar
oude sergeant, niet als dusdanig is vermeld op het slot van de monsterrol. De sergeant wil
graag een toelage en zich in het Oudemannenhuis van Middelburg vestigen.
15-9-1648.
100. De GR zijn van mening dat de heer van Calloo de veren van Lillo op Liefkenshoek en
van Liefkenshoek op Antwerpen, alsmede de visserij, ten onrechte heeft verpacht. Alles
behoort bij het oude te blijven en de GR zullen deze resolutie daarom ook aan de pachters
en de commandeurs voorleggen ‘ten eijnde dese nieuwicheijt gesteuijt ende verhindert
werde’.
29-9-1648.
106v. Jeman Jacobssen, roeier uit Lillo, acht zich onschuldig van een delict waarvan hij
beschuldigd is, vandaar dat de GR de gedelegeerde rechters hebben gevraagd hen van
advies te dienen.
1-10-1648.
107v. Gezien een overzicht van de kannonnen op Lillo en de nabijgelegen forten is besloten
dat op Lillo zullen blijven elf metalen stukken. Op vier bolwerken 2 kanonnen en op het
vijfde aan de rivier 3 kanonnen. Op Liefkenshoek blijven 10 kanonnen, namelijk 3 op de
voorste 2 bolwerken en 2 op de achterste 2 bolwerken. In Veere zullen opgeslagen worden
8 ijzeren stukken, 6 stenen stukken en 12 kamers van Lillo, 10 ijzeren stukken, 4 stenen
stukken en 8 kamers van Liefkenshoek en ook nog een aantal wapens van Blauwgaren en
Oud-Lillo. Een aantal van 10 tonnen kruit zal eveneens worden verstuurd om gedroogd en
vermaald te worden.
108. De batterijen op Lillo verkeren in een slechte staat, verder zijn er nog
reparatiewerkzaamheden op Liefkenshoek nodig.
De heer van Calloo is vrij om omtrent Lillo of Liefkenshoek ‘alzoodanige veren’ te leggen
als hij wilt, op de voorwaarden dat deze buiten de hoofden en contrescarpen blijven.
108v. De gedelegeerde rechters dienen op te treden tegen de roeiers van Lillo die
regelmatig gebruikt worden voor het veer op Antwerpen, waardoor soldaten en passagiers
nadeel ondervinden. Daarnaast is de rechters gevraagd om advies ‘door wat middel het veer
aldaer best in ordre gehouden’ kan worden.
6-10-1648.
110v. Op last van de Raad van State wordt er een generale monstering gehouden onder het
krijgsvolk.
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16-10-1648.
114. Jeman Jacobssen is beschuldigd door Jacob Centen ‘over seker enorm delict’ door hem
begaan aan de persoon van de vrouw Dingne Roeijers. Het onderzoek is in handen gesteld
van de gedelegeerde rechters van Lillo die door de GR gelast worden ‘met corte ende goede
expeditie tegen de voors. delinquanten te procederen gelijck de selve naer rechte ende
billigheijt sullen bevinden te behooren’.
20-10-1648.
114v. Joris Focks, soldaat onder commandeur Seijs, heeft de GR verzocht om onder de
impotente (= arbeidsongeschikte) soldaten geplaatst te worden. Het verzoek is aan de Raad
van State gezonden.
115. Matthijs Stevens wordt vermeld als soldaat onder kapitein Anthonij Seijs.
30-10-1648.
120. Johan de Lannoij, voormalig kapitein van een compagnie waardgelders en nu adelborst
onder kapitein Seijs, heeft de magistraat van Middelburg verzocht om vrijgelaten te worden.
Hierop stellen de GR dat hij zich mag behelpen als soldaat met de militaire privileges ‘voor
den gerechte aldaer’.
6-11-1648.
112v. Maria du Camp, weduwe van luitenant Pirole, is uit goede consideratie ‘voor eens
toegelegt’ een som van 75 guldens toegekend.
10-11-1648.
Een beslissing over het verzoek van Matthijs Stevens om buiten het garnizoen in stilte te
mogen gaan leven en daarbij zijn gage te mogen blijven genieten is uitgesteld.
123. Over het verzoek van commandeur Johan Seijs om een mandement in ‘cas d’appel’
tegen de gedelegeerde rechters van Lillo in de zaak van Jeman Jacobssen is gezegd ‘curia
non desert, ende sal den remonstrant sich reguleren naer de interlocutoire uuijtspraecke’.
18-11-1648.
123v. Jeman Jacobssen heeft de GR verzocht dat commandeur Seijs gelast wordt de
‘interlocutoire sententie’ van de gedelegeerde rechters van Lillo na te komen. De
commandeur zal worden aangeschreven dat hij zich dient te reguleren naar de beslissing van
10 november en dat hij de beslissing van de gedelegeerde rechters dient na te komen. Als
hij nog steeds bezwaar heeft mag hij dit binnen 4 dagen bekend maken aan de GR.
10-12-1648.
131. Willem Janssen wordt vermeld als voormalig soldaat onder kapitein Buvrij, die hem
vanwege zijn armoede 30 guldens dient te betalen.
131v. De gedelegeerde rechters wordt geschreven dat zij erop toe dienen te zien dat zij
Jemen Jacobssen ‘cort ende onvertogen’ recht zullen doen en aan commandeur Seijs zal
worden geschreven dat hij niet voor verder oponthoud van de kwestie zorgen zal, en dat het
recht zijn voortgang moet krijgen.
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12-12-1648.
132v. Omdat de heren van de Admiraliteit hebben aangegeven dat zij tot het weren en
voorkomen van allerhande fraude de opdracht hebben gegeven aan de commiezen om alle
schepen en personen te visiteren van 5 tot 7 uur, als de poorten gesloten zijn, schrijven de
GR dat de commandeur erop toe moet zien dat de commiezen zonder oponthoud de poorten
van Lillo kunnen passeren.
14-12-1648.
133. De pensionaris van de provincie heeft de GR laten weten dat de inwoners van Doel, St.
Anna en Ketenisse, ondanks hun gereformeerde religie, zijn gedwongen alle heiligendagen
van de Roomse kerk te moeten vieren. Commies Brauw en de commandeur van
Liefkenshoek zullen worden geschreven dat zij exact uitzoeken hoe het met deze kwestie
gesteld is en de GR hiervan op de hoogte stellen ‘ende met naemen sien te becommen het
gebodt ofte verbodt dat dienaengaende zoude moghen zijn gedaen’.
29-12-1648.
138v. Commandeur Seijs heeft de heren geschreven over de viering van de heiligendagen
waartoe de inwoners van Doel gedwongen worden.
139. Commies Brauw heeft de heren verzocht om toestemming tot het bouwen van een
molen op Lillo en om de wallen, grachten en contrescarpen te mogen gebruiken voor een
hof, plantage en visserij. De heren gaande over de verpachtingen zullen met hem hierover
spreken en wat betreft het oprichten van een molen, daartoe zullen de concessies voor die
van Liefkenshoek en de polder van Namen worden nagezien.
5-1-1649.
2. Commandeur Cabeljau heeft verzocht om een doornhaag te plaatsen rondom de wallen
van Liefkenshoek in plaats van de houten palissaden.
7-1-1649.
3. Commissaris Brauw is gevraagd de heren te rapporteren of het verbod van de heer van
Calloo dat niemand met hun schepen zal laden aan de jurisdictie van St. Anna en Ketenisse
of de contrescarp van Liefkenshoek in de praktijk wordt uitgevoerd.
19-1-1649.
6v. De GR zullen commandeur Cabeljau schrijven dat zij niet kunnen gedogen dat de heer
van Calloo zijn gezag laat gelden over de contrescarpen van Liefkenshoek en dat daarom de
commandeur het laden en lossen op de oude voet voort dient te laten gaan.
De ingezetenen van Doel, St. Anna en Ketenisse zullen met klem worden geschreven over
hun achterstallige recognitie van 200 guldens per maand die zij aan het gewest Zeeland
dienen af te dragen.
7v. Johannis de Lannoij heeft de GR verzocht om uitbetaling van de gelden waar hij als
erfgenaam van zijn broer Robert recht op meent te hebben, alsmede een maand gage die
zijn moeder zou zijn toegezegd. Dit alles conform de resolutie van 6-6-1634. De GR
verklaren dat de suppliant alles behoorlijk dient te verifiëren en te bewijzen.
22-1-1649.
8v. Op het verzoek van Johan de Lannoij hebben de GR verklaard dat zij vasthouden aan de
voorgaande resolutie.
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26-1-1649.
11. Een verzoek van Davidt Sijmonssen van der Louffs om uitbetaling van gelden afkomstig
uit de nalatenschap van Samuel de Lannoij, voormalig majoor van Liefkenshoek, wordt
door de GR in bedenking gehouden.
29-1-1649.
11v. Het houten hoofd van Lillo, aangenomen door Adriaen Janssen Vlam en Jasper
Hendricxen, zal worden opgenomen door landstimmerman Cornelis Hildernisse, ‘ende den
jongen Lindthoudt’ te samen met de commandeur en de commies.
2-2-1649.
12v. Johannis de Lannoij dient te bewijzen dat hij het ‘sterfhuijs van sijn vader Samuel de
Lannoij heeft geabandonneert ende te buijten geghaen’.
9-2-1649.
16, 16v. Op het verzoek van de erfgenamen van Franchois de Wispelaer, in zijn leven
‘erffgrifier’ van Terneuzen, bezitters van het octrooi voor het oprichten van een molen op
de forten, dienen de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek ‘met den trommelslach’ te
verbieden dat ingezetenen of soldaten van de forten graan laten malen op andere plaatsen of
om brood te verkopen, zonder dat dit bekend is gemaakt aan de molenaar van de
dwangmolen en de pachter van de impost ‘op het gemael’. Zij dienen af te dragen wat hoort,
op verbeuren van meel en brood en het betalen van een boete, in het octrooi bepaald.
23-2-1649.
18. De klacht van IJman Jacobsen, roeier te Lillo, over de commandeur aldaar is in handen
gesteld van de gedelegeerde rechters.
12-3-1649.
22v. De commissarissen gaande over de verpachtingen zullen zich nader informeren over
het verzoek van de pachters van de gemeene middelen van Lillo. Zij beklagen zich over het
feit dat zij de pacht hebben aangenomen op de oude voet en dat zij niet konden weten dat de
doorvaart van schepen ‘op eenen bodem’ zou worden toegestaan. Zij verzoeken de heren
daarom om een mindering van de som, of de overname van de pacht.
16-3-1649.
23. Thomas Boeulardt wordt vermeld als oud soldaat onder de compagnie van kapitein
Buvrij.
23-3-1649.
24. Jacob van Roijen wordt vermeld als nieuwe kapitein van de compagnie van kapitein
Jaecques Broucqsaut.
16-4-1649.
32. Na aanleiding van het verzoek van Jeman Jacobssen en een missive van Johan
Stroobandt, secretaris van de gedelegeerde rechters van Lillo, hebben de GR besloten
commies Brauw te verhoren.
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32v. Er zal een bestek worden opgemaakt van reparaties aan de wallen en contrescarpen van
Lillo. Een houten batterij zal vervangen worden voor een stenen. Op Liefkenshoek zal
eveneens het bestek worden gemaakt van verschillende reparaties aan een courtine,
borstweringen en contrescarpen.
33. Het houten hoofd van Liefkenshoek is door kruiend ijs in de winter zwaar beschadigd en
dient te worden gerepareerd.
33v. De doorhaag zal tot op een halve voet van de grond worden gesnoeid opdat deze
dichter zal groeien.
34.De GR zullen nadenken of het gewest niet zal profiteren als de besteding van reparaties
voor enige jaren tegelijk zal worden uitbesteedt.
Kapitein Ham wordt vermeld als inwoner van Liefkenshoek.
36. Commies De Brauw is gehoord door de GR over de kwestie tussen commandeur Johan
Seijs en roeier Jacobsen. Binnen vier weken dient de commandeur de stukken en geschriften
aan de gedelegeerde rechters van Lillo te overhandigen, waarmee hij zich tijdens het proces
wilt behelpen. De GR schrijven de gedelegeerde rechters de zaak zo kort mogelijk te
behandelen en de oudste rechter van het college krijgt de toestemming om bij weigering van
de commandeur om zich te schikken naar de uitspraak, de zaak voor het college van de
gedelegeerde rechters te leggen.
Johan Stroobandt heeft in zijn functie van secretaris van de gedelegeerde rechters een
missive aan de GR gezonden met klachten over commandeur Johan Seijs. Die moet binnen
acht dagen reageren.
1-5-1649.
43v. De heren die de eerstvolgende keer naar Lillo en Liefkenshoek afreizen zullen
zorgdragen voor de verkiezing van een opvolger voor schoolmeester Jan Bodel van
Liefkenshoek.
6-5-1649.
45v. Het verzoek van juffrouw Petronella van Parijs om de betaling van £ 4 per jaar over
‘estimatie’ (schatting, taxatie) van een stuk land op de dijk van Lillo is in handen gesteld
van de heren van de Rekenkamer, opdat zij de GR van advies voorzien.
11-5-1649.
47. Franchois Bailliaert heeft de GR verzocht om £ 40 te mogen lichten op zijn gage, welk
verzoek in handen is gesteld van Charles de Coninck, die het arrest heeft verkregen, en die
gevraagd wordt binnen 8 dagen te reageren.
13-5-1649.
50. Luitenant Walrave van Nuffelen heeft de GR verzocht om de compagnie van
commandeur Johan Seijs te mogen verruilen voor die van kapitein Vermuijden. De
suppliant dient eerst een schriftelijke instemming van een van de kapiteins over te leveren,
alvorens er op zijn verzoek zal worden ingegaan.
14-5-1649.
52. De GR hebben kapitein de Ridder gevraagd een wakend oog te houden op de werken op
Lillo en regelmatig rapport uit te brengen van de toestand van zaken.
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27-5-1649.
54. Thomas Davids wordt vermeld als voormalig soldaat onder kapitein Cats.
Commies Melchior Franssen dient op Lillo te inspecteren welke bouwmaterialen nodig zijn.
1-6-1649.
54v. Johan Cooman is verkoren tot commissaris van de monstering in plaats van de
overleden Isaacq de Brauw.
55. Het commiesschap over de vivres, ammunitie en fortificatiën van Lillo en Liefkenshoek
zal worden vervuld door Jacob Galierus.
Nicolaas Berckenbos, majoor van Liefkenshoek zal toezicht houden op het magazijn,
waarvoor hij uit de gage van commies Galierus 25 guldens per jaar zal ontvangen.
57v. Soldaat Hans Geerardt dienende onder kapitein Buvrij zal door de GR niet onder een
andere compagnie gesteld worden.
10-6-1649.
58. De borgtocht voor de administratie van Jacob Galierus als commies van de vivres,
ammunitie en fortificatiën van Lillo en Liefkenshoek is ‘gepresteert voor schepenen der
prochie van Capelle’ en de schout Cornelis Kouck en zijn vrouw is ‘geadvöveert ende
voorgoedt erkendt’, en Galierus heeft de eed als commies afgelegd, ‘alsmede in qualiteit
van ontfanger der gemeene middelen aldaer’.
24-6-1649.
59. De commandeur van Liefkenshoek mag zich bedienen met een sloep die in Vlissingen
ligt.
13-7-1649.
67. De erfgenamen van kapitein Cromstrijen hebben de GR verzocht om kapitein De Hubert
te laten betalen een som van 895 guldens voor de getaxeerde wapens van de compagnie. De
kapitein dient binnen acht dagen te reageren of anders de betaling te voldoen.
15-7-1649.
68v. Michiel Carlier is verkoren tot schoolmeester en voorzanger van Liefkenshoek.
Daarnaast is besloten dat bijscholen, die niet gepermitteerd zijn door de GR, niet
getolereerd zullen worden.
27-7-1649.
75v. Anthonis Abrahamssen wordt vermeld als leverancier van rijshout voor Lillo en
Liefkenshoek.
78. De GR hebben besloten de gages van een aantal officieren te verminderen. Zo krijgen
Franchois Bailliart, wachtmeester van Lillo in plaats van 50 guldens 30 guldens per maand
en Nicolaas Berckenbosch van Liefkenshoek 30 gulden in plaats van 40 guldens per maand.
78v. Officieren van de krijgsraad krijgen voortaan 20 guldens.
79. De ammunitiemeester van Lillo en Liefkenshoek krijgt per maand 30 guldens.
De kanonniers krijgen in plaats van 16 guldens een bedrag van 12 guldens.
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5-8-1649.
81. Kapitein Cabeliau schrijft dat de ingelanden van Calloo bezig zijn met het leggen van
enkele dammen in de schorren, en dat met enkel eenzijdige toestemming van de andere
zijde. Hij vindt dat ‘desen staet’ gekend moet worden en vraagt de GR om hun intentie
kenbaar te maken. De GR nemen de missive ter kennisgeving aan.
6-8-1649.
82. Een verzoek van Johannis Bosschaert is in handen gesteld van commies Galierus om de
GR van advies te voorzien.
24-8-1649.
85v. Cornelis Danckerts wordt vermeld als aannemer op Lillo.
86. Het verzoek van commandeur Seijs om een ‘mandement d’appel’ tegen de gedelegeerde
rechters van Lillo in de zaak van de van ‘vrouwecracht’ beschuldigde roeiers wordt in
bedenking gehouden tot de aanwezigheid van een groter aantal raadsheren.
2-9-1649.
92. Adriaen Metteneije, winkelier op Lillo, is arrest verleend op de gage van Jaecques
Mesgates, vaandrig van kapitein Christiaen de Buvrij, een som van 103 guldens voor
geleverde winkelwaren.
16-9-1649.
97. Commandeur Cabeliau meldt dat ‘die van de religie’ in Melsen en Calloo gedwongen
worden de ‘paepsche vierdagen te onderhouden’. De kwestie zal door de GR aan de Staten
van Zeeland worden voorgelegd.
28-9-1649.
98. De gedelegeerde rechters op Lillo dienen de ‘questieuse sacke’ tussen timmerman
Rochelle en zijn buurman ‘in staete houden’ totdat enige gedeputeerden van de GR naar
Lillo zullen afreizen.
99. Jacob Brouw volgt zijn vader op als portier van Lillo.
4-10-1649.
100. Commandeur Cabelliau krijgt op verzoek van de erfgenamen van Franchois Wispelaer,
eigenaars van de molen van Liefkenshoek, de opdracht de molenaarsjongen vrij te laten,
‘sullende te sijnertijt gelet worden op het stellen van een staecketsel ofte hecken’ rond de
molen.
7-10-1649.
101. Johannis Bosschaert is toegestaan een zekere woning op Lillo te betrekken. Daarnaast
wordt hem gevraagd de GR te informeren over de gang van zaken in het fort.
102. Commies Gallieris krijgt toestemming ervoor te zorgen dat de nodige reparaties voor
de winter op Lillo en Liefkenshoek worden uitgevoerd. Daarnaast zal de commies-stapelier
gevraagd worden de nodige materialen, zoals wielen en assen voor de kanonnen, aan
commies Gallieris te zenden.
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19-10-1649.
106v. Er wordt een aantal functies afgeschaft en de betreffende bekleders zullen ontslagen
worden, waaronder Pieter Gillissen als commies van de fortificaties.
107. Op het verzoek van Willem Grand om een vermindering van de pacht op de grote
impost van bieren te Lillo hebben de GR verklaard daar niet in te kunnen treden.
Licentiemeester Cornelis van Alphen is toegestaan £ 2:13:4 (zijnde een maandgage) aan de
vrouw van Marcus Wolvelaerts te betalen.
Op het vertoog van commandeur Cabeljau zal de prins worden gevraagd vaandrig Olijphant
toe te staan om van de compagnie van kapitein De Ridder naar de compagnie van de
commandeur over te stappen.
30-10-1649.
109v. Meester Marinis Huijgens, predikant van Liefkenshoek, krijgt de helft van de toelage
van 25 gulden, gezien het feit dat hij dit jaar een kind heeft gekregen, dat echter kort na de
geboorte is overleden.
11-11-1649.
111v. Het bericht van kapitein De Ridder over de voorbereidingen van de andere zijde om
het gat van Peerel ‘te vloeren’ zal aan de Staten van Zeeland worden voorgelegd.
112. Jan de Waele, geweldige tot Lillo, Liefkenshoek etc., beklaagt zich over het feit dat
zijn traktement ‘hier ten comptoir gedifficulteert werdt’. Commies Wijckaert dient de
redenen daarvoor aan de GR voor te leggen.
17-11-1649.
114. Commandeur Cabeliau laat weten dat ‘die van d ‘andere sijde’ het voornemen hebben
om een vloer te leggen op het schor van Calloo, waarvan hij een model heeft opgestuurd.
Zij verklaren dat het grondgebied is van de koning [van Spanje], tot aan de contrescarp toe,
vandaar dat de huislieden gedwongen worden de heiligendagen in acht te nemen, waardoor
zij in hun dagelijkse werkzaamheden belet worden. De heren die afreizen naar Lillo zullen
zich hier nader over inlichten, evenals over de voorgenomen werkzaamheden, en daarbij in
acht nemen dat de rechten en privileges van de provincie niet worden geschonden en de
Staten van Zeeland daarover rapporteren.
6-12-1649.
117. Commies Wijckaert heeft gemeld dat de naam van Jan de Waele niet was vermeld op
de lijst van traktementen. De geweldige van Lillo, Liefkenshoek en Blauwgaren etc. krijgt
daarom gewoon zijn traktement van 16 guldens per maand uitbetaald.
17-12-1649.
121v. Meester Marinis Huijgens, predikant van Liefkenshoek is ordonnantie verleend van
zijn jaarlijkse toelage van £ 25. Evenzo aan meester Marinis Bosschaert, predikant van
Lillo, £ 50 ‘wegens drie kinders’.
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24-12-1649.
123. De inwoners van Lillo hebben de GR verzocht om de afschaffing van impost op wijn,
vis en haring. De commissarissen gaande over de verpachtingen zullen de GR hierover
informeren.
31-12-1649.
125. Jan Portier (Poitier) wordt vermeld als luitenant van kapitein Martin de Ridder.
Inv.nr. 503, Resoluties Gecommitteerde Raden 1650
22-1-1650.
12. Jacob Gaillerus, ontvanger van de gemeene middelen op Lillo en Liefkenshoek, krijgt £
166:13:4. Daarnaast is hij ontlast van £ 100 over een schuld van zijn voorganger commies
De Brauw.
25-1-1650.
13. Commies Gallierus krijgt toestemming om commandeur Seijs van buskruit te voorzien
voor de bandeliers van de soldaten. Daarnaast zal de put van Liefkenshoek van alle
vuiligheid worden ontdaan op kosten van het gewest.
29-1-1650.
22. Middels een akte van de Staten van Zeeland krijgt commandeur William Cabeljauw van
Liefkenshoek de opdracht om ‘de pauselijcke diensten’ op het eiland van Doel te storen en
te beletten. Verder dient hij niet toe te staan dat de ingezetenen van de gereformeerde kerk
gedwongen worden de heiligendagen en andere ceremonieën na te komen. Mocht iemand er
toch besluiten er tegen in te gaan, dan wordt van de commandeur verwacht maatregelen te
treffen.
8-2-1650.
26. Maria du Camp, weduwe van luitenant Pirole, krijgt £ 12:10, betaald door Andries van
Gallissien, welke som op de compagnie van kapitein Christiaen de Buvrij gesuppleerd zal
worden.
3-3-1650.
37v. Het verzoek van Jan de Veerman en Jan Zuvrij om de voortzetting van de betaling
door commissaris Gaullerus van £ 3 per half jaar voor de verdeling van turf op Blauwgaren
en Oud-Lillo, is in handen gesteld van de Rekenkamer om de GR van advies te dienen.
11-3-1650.
45. Vermelding dat meestertimmerman Jan Rochel is getrouwd met de weduwe van
Pouwels Janssen Assendelft. Marijke van Borselle wordt vermeld als weduwe van Gillis de
Waele.
Willem Grand, pachter van bier, wijn en andere middelen op Lillo, verzoekt om uitstel van
de verkoop van zijn meubelen. Er wordt aan hem een half jaar ‘atterminatie’ toegestaan, op
de voorwaarde dat hij ‘de selve wel verburghe tot contentement’ van ontvanger Jacob
Gaillierus.
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45v. Op het vertoog van de erfgenamen van Franchois de Wispelaer hebben de GR besloten
dat de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek worden aangeschreven, alsmede dat er
biljetten worden uitgegeven, dat niemand het octrooi van deze mensen onrecht mag
aandoen, waartegenover zekere strafmaatregelen zullen worden gesteld.
22-3-1650.
47. Cornelis Stoffelsen verzoekt ordonnantie over een som van £ 15 voor het vervoer van
enige gotelingen [= kanonnen] en steenstukken van Lillo naar Veere. De GR zullen navraag
doen bij equipagemeester Brouckert.
24-3-1650.
48. Adriaen van Bulstraete, inwoner van Middelburg, krijgt toestemming voor het gebruik
van een erf op Lillo, grenzend aan het huis genaamd ‘den Riedtsnijder’, op de voorwaarde
dat hij de vervallen hut zal slopen en bruikbare materialen aan de commies zal overdragen.
Pieter Retaen krijgt eveneens toestemming voor het gebruik van een erf op het fort.
Pieter de Haes, controleur van het halve Hollandse licent, krijgt eveneens een erf
toegewezen, grenzend aan dat van controleur Beijdals.
49. Herman Janssen, soldaat onder kapitein Gerrit ten Ham op Lillo, heeft tevergeefs
verzocht om een verbetering van zijn loon voor het schoonhouden van de straten.
5-4-1650.
57. Het verzoek van kapitein en commandeur jonkheer Willem Jan Cabeljauw om de
bandeliers van zijn soldaten te laten vullen is in handen gesteld van commies Gaillieris,
zodat hij de GR van advies kan voorzien.
26-4-1650.
68v. Een verzoek van Matthijs Meertens, inwoner van Lillo, is in handen van de commies
Gallieris gesteld.
27-4-1650.
70. De heren die naar Den Haag afreizen zullen prins Willem op de hoogte stellen van het
advies van ingenieur Wichman betreffende de aanstaande bedijking (dijckagie) van de
gebieden rondom Lillo.
13-5-1650.
75v, 76. De declaratie voor een vergoeding van reiskosten van Jacob Gallieris zal worden
uitbetaald. Op het advies van commies Gallieris heeft Matthijs Meertens een stuk grond
toegewezen gekregen, grenzend aan het huis van Willem Grande.
24-5-1650.
80v. De erfgenamen van commies De Brauw krijgen een bedrag van £ 765:4:2 ‘meer
uijtgegeven dan ontfangen’.
81. Commies Gallieris is geautoriseerd de bandeliers van de soldaten van de compagnie van
kapitein Willem Jan Cabeljauw te voorzien van buskruit.
Gezien de attestatie van de commies krijgt predikant Bosschaert een toelage van £ 50.
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81v. Hij krijgt eveneens toestemming om de woning van kapitein Rijckaert en Roobol die
verleden jaar vergund is aan de predikant nu daadwerkelijk ter beschikking te stellen aan
meester Bosschaert.
82. Cornelis Stoffelsen krijgt voor het vervoer van steen-stukken van Lillo naar Veere £ 12.
2-6-1650.
87. Gezien een extract van de rekening van Isaacq de Brauw over reparatiewerkzaamheden
aan de sluis van Liefkenshoek, hebben de GR besloten dat de kosten van £ 15 op de
gelanden zullen worden verhaald aangezien de reparaties zonder medeweten en ordonnantie
van de GR zijn voltrokken.
7-6-1650.
90. Gezien het advies van de Rekenkamer krijgen Jan de Veerman en Jan Sivrij hun toelage
voor de verdeling van turf op Oud-Lillo en Blauwgaren. De forten zullen allebei bedijkt
worden, waardoor het gebruik komt te vervallen. Daarom zullen De Veerman en Sivrij hun
dienst niet voort kunnen zetten en komt hun toelage van £ 6 voor de continuatie van hun
dienst te vervallen.
9-6-1650.
91. Op verzoek van de vier classes van Zeeland krijgen meester Joannis Regius en Marinus
Huijghens, respectievelijk predikanten van Nisse en Liefkenshoek, toestemming om naar
Den Haag af te reizen om aldaar de ‘Authographa Nationalia’ te bestuderen.
92. Commies Gallieris is toegestaan reparaties aan het verouderde logement van de
commandeur uit te voeren, maar het verzoek om buskruit voor het oefenen van de soldaten
wordt door de heren nog in bedenking gehouden.
14-6-1650.
94v. De erfgenamen van Isaacq de Brauw krijgen op het comptoir van de weduwe van
ontvanger- generaal Willem Brouwer £ 3 wegens vacatiën en reiskosten.
16-6-1650.
96v. Abraham de Baene heeft de GR verzocht om een aanstelling als meestermetselaar op
Lillo. Het verzoek wordt afgeslagen. (102)
21-6-1650.
101. Jan van der Heijde wordt vermeld als controleur op het Sas.
31-6-1650.
107v. Commandeur Kabeljauw schrijft dat het tegengewicht van de brug van Liefkenshoek
‘met stil weder was gevallen’. De commissarissen gaande over de verpachtingen zullen dit
voorval met de commies bespreken, alsmede andere reparaties aan het fort.
7-7-1650.
114. Op het verzoek van kapitein De Ridder heeft commies Gallieris toestemming om de
bandelieren van zijn compagnie van buskruit te voorzien.
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Volgens oud gebruik krijgen de schoolmeesters van Lillo en Liefkenshoek, Johannis
Stroobandt en Michiel Carlier, een last turf.
14-7-1650.
121. Willem Grande dient op het vertoog van klerk Cornelis Coorne aan de voogden en
wezen van commissaris Brauw £ 41 te voldoen. Hij dient dit pas over zes maanden te doen.
2-8-1650.
130v. Majoor Bailliard krijgt £ 35 voor zijn werkzaamheden aan een batterij op Lillo.
16-9-1650.
147v. Alvorens commies Gaillierus toestemming krijgt voor het bouwen van een nieuw
magazijn op Lillo en het jaarlijks vernieuwen van de batterij van Lillo en Liefkenshoek zal
er eerst een inspectie plaatsvinden. Het repareren van de brug en van het sekreet op de
oostzijde van Liefkenshoek is toegestaan.
22-9-1650.
157v. De heer Joan van der Stringe, ontvanger-generaal van Zeeland, heeft enkele
voorstellen aan de GR voorgelegd. Hij schrijft onder andere dat hij de classicale onkosten
van de predikanten van Lillo en Liefkenshoek heeft betaald. Gezien het feit dat commies
Galieris zorgdraagt voor de betaling van de traktementen van beide predikanten stelt de
ontvanger-generaal voor dat de commies voortaan alles betaald en de kwitanties daarvan
aan hem zal voorleggen.
23-9-1650.
159, 159v. De heren De Knuijt en Reijgersberge hebben de kohieren van de verpachtingen
van Lillo, Liefkenshoek, Terneuzen en Biervliet voorgelegd en hun bevindingen
gerapporteerd, onder meer over de besteding van reparaties op Lillo en Liefkenshoek. Zij
hebben de GR eveneens een bericht voorgelegd van de predikant van Lillo, die de Staten
verzoekt hem in possessie te stellen van Doel, dat onder Ketenisse valt en daarmee onder
het gebied van de Republiek. Hij is bang dat anders de ‘paepen lichtelicken haere
superstitie’ in Doel zullen verspreiden.
13-10-1650.
169v. De Raad van State zal van de GR een lijst krijgen van de kanonniers die op de
betaallijst van de provincie staan.
170. Kapitein Du Buvrij heeft de GR verzocht om £ 40 van de gearresteerde som van
licentiemeester Van Alphen op de gage van de kapitein te minderen, omdat de kapitein dit
bedrag heeft betaald, waarop de licentiemeester is gevraagd te reageren.
18-10-1650.
175v. Een verzoek van majoor Berckenbosch van Liefkenshoek of zijn zoon bij ziekte of
afwezigheid van de suppliant in het bijzijn van een hoofdofficier de poort van het fort mag
bedienen, alsmede dat zijn vrouw na zijn overlijden de distributie van turf en kaarsen mag
behouden en in het logement mag blijven wonen, wordt door de GR in bedenking
gehouden.
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25-10-1650.
176, 176v. Commandeur Seijs meldt de GR dat er maar één kanonnier op Lillo gelegerd is,
terwijl er volgens hem twee of drie gewenst zijn. Het verzoek van Jacob Gerbendonck om
een vacante plaats te mogen invullen, zal pas behandeld worden door de GR als de nieuwe
staat van oorlog is ingebracht.
De weduwe van Charles de Coninck heeft de GR verzocht om de achterstallige gelden op
het arrest van kapitein Du Buvrij te mogen lichten, welk verzoek in handen is gesteld van de
kapitein.
28-10-1650.
178v. Thomas Boelaert wordt vermeld als oude soldaat onder de compagnie van kapitein
Du Buvrij.
1-11-1650.
180. Er zal worden nagezien wat de redenen en oorzaken zijn van het feit dat raadsheer
Frederick van Dorp, ‘staende geappoincteert’ op de compagnie van kapitein Cabeljauw, per
maand een som geniet van 20 guldens.
181. Licentiemeester Van Alphen wordt verzocht de GR van advies te dienen over het
verzoek van Jacobus Barrouw, portier van Lillo, om een zelfde traktement als zijn vader
genoten heeft.
8-11-1650.
181v. Na het lezen van het advies van licentiemeester Van Alphen hebben de GR besloten
ontvanger generaal Van der Stringhen te schrijven en hem opheldering te vragen over het
feit dat hij portier Jacob Barrouw £ 2 per maand betaald in plaats van £ 2:13:4.
11-11-1650.
186. Het verzoek van Jacobus Barouw om in plaats van 12 guldens 16 guldens per maand te
mogen ontvangen voor het vervullen van de functie van portier en de distributie van turf op
Lillo is in handen gesteld van de heren die naar het fort zullen afreizen om na te gaan
waaruit de eventuele verhoging vergoed zal worden.
8-12-1650.
196v. Het antwoord van licentiemeester Van Alphen is in handen gesteld van kapitein
Buvrij om daar binnen acht dagen op te reageren.
197. Commies Gallierus heeft de GR geschreven dat de contrescarp aan de zuidoostelijke
zijde van Lillo door de zuiderstorm bijna is doorgebroken en dat deze voor de winter
gerepareerd moet worden. Commies en dijkgraaf Melchior Franssen wordt gevraagd van
Tholen naar het fort te reizen hoe de contrescarp het best en tegen de laagste kosten
gerepareerd kan worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de toekomstige
indijking van het gebied rondom het fort.
197v. Charles de Broucqsaut wordt vermeld als vaandrig onder kapitein Pottij.
199. Op het verzoek van Jacob Gerbedonck, inwoner van Biervliet, diendende onder de
compagnie van kapitein Johan Seijs, om aangesteld te worden als konstabel op Lillo,
hebben de GR verklaard hierop niet in te kunnen gaan.
Een van de drie konstabels op Liefkenshoek zal zich op Lillo dienen te vervoegen.
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199v. Een verzoek van commandeur Seijs om buskruit voor de bandeliers van zijn soldaten,
waarbij het volgens hem 7 maanden is geleden dat hij van kruit is voorzien is in handen
gesteld van commies Gallieris.
200. Commandeur Johan Seijs schrijft dat de soldaten van de compagnie van kapitein Gerrit
ten Ham gedurende 24 weken geen soldij meer hebben gehad. De armoede onder hen kost
de armenzorg te veel geld, een last die zij niet meer kunnen dragen, waardoor de kans op
ongeregeldheden groot is. De GR besluiten hierop een kopie te zenden aan de
gedeputeerden in de Raad van State om ervoor te zorgen dat er prompt orders zullen
worden gegeven voor de betaling van de compagnie.
De ingelanden van de geïnundeerde polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht
is toegestaan hun officieren in de hutten van Blauwgaren onder te brengen.
201. Vanwege de klachten van de pachters van de gemeene middelen op Lillo en
Liefkenshoek dat de bierstekers tot grote nadelen van de pacht en de gemeente de plaatsen
vaak niet voorzien van bier. Daarop hebben de GR besloten dat majoor Berckenbosch bij
wijze van proef de functie van biersteker mag vervullen tot de aanstaande verpachting in
maart. Er mogen geen binnenlandse bieren worden binnengebracht en de voorraad die de
majoor over heeft na het verlopen van de periode zal eerst verkocht worden voordat een
nieuwe voorraad mag worden binnengebracht. Nog een belangrijke voorwaarde is dat de
majoor genoeg bier levert, van maand tot maand, of naar wensen van de inwoners binnen
kortere tijd, ‘ende dan niet te overtollich, off in te grooten quantiteijt’.
21-12-1650.
210v. De drie kanonniers van Liefkenshoek hebben een voorstel bij de GR ingediend. Zij
willen gedrieën op Liefkenshoek blijven en zijn bereid om in de plaats van een van hen op
Lillo een bekwaam persoon aan te stellen op hun kosten. De GR stemmen hiermee in als dit
inderdaad geschieden zal zonder kosten voor het gewest en tot tevredenheid van de
commandeur van Lillo.
29-12-1650.
213. Na het lezen van de resolutie van 18-11-1647 en de verklaring van kapitein de Ridder
krijgt Geertruijt Joossen, weduwe van Pieter Janssen Kaeck, metselaar op Liefkenshoek,
een som van £ 15 in verband met het bouwen van een kelder in het huis van de kapitein.
Inv.nr. 504, Resoluties Gecommitteerde Raden 1651
24-1-1651.
20v. De heren Cock en Van der Straten hebben de GR gerapporteerd over David Sijmonsen
van der Louff en Jan de Lannoij, betreffende £ 50 afkomstig uit de nalatenschap van Samuel
de Lannoij, in zijn leven majoor op Lillo. Voordat er verder over de zaak zal worden beslist
zal het bericht van de gewezen commies De Gomme over de kwestie worden afgewacht.
31-1-1651.
23v. Op het verzoek van Andries van Gallissien om ‘op de gagie van den capitain de Buvrij
geprefereert te werden’ voor de anderen die op 24 januari arrest is toegestaan, hebben de
GR verklaard dat de suppliant een gelijke behandeling zal genieten: ‘pond ponds gelijcke’.
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24. Het verzoek van Jacobus Brauw om een oud huisje op Oud-Lillo ‘omme een keete op te
slaen tot zoetelinghe’ is in handen gesteld van commies Jacob Gallierus om de heren van
schriftelijk advies te voorzien.
2-3-1651.
52. Majoor Nicolaes Berckenbosch heeft verzocht om het biersteken voor Lillo en
Liefkenshoek te mogen continueren. De heren commissarissen gaande over de
verpachtingen zullen zich nader informeren en de GR hierover rapporteren.
Kapitein Christiaen de Buvrij heeft de GR gevraagd een nieuwe solliciteur te mogen
aanstellen. Als hij ‘met sijnen solliciteur Galissien sal hebben geliquideert’ en hem heeft
voldaan dan is hij vrij een ander aan te nemen.
10-3-1651.
62v. Commies Gallieris heeft de GR op de hoogte gesteld van de stormschade aan Lillo,
Liefkenshoek en Blauwgaren.
14-3-1651.
71. Thomas Claeijsen heeft de GR verzocht om aangesteld te worden als provinciaal
metselaar op Lillo in plaats van de overleden Jan Meertensen. De heren gaande over de
verpachtingen zullen zich informeren of een dergelijke aanstelling gewenst is.
16-3-1651.
73. Commandeur Seijs heeft verklaard dat door het bedijken van de gebieden rondom Lillo
de fortificatiën verzwakt zullen worden. Het probleem zal aan de Raad van State worden
voorgelegd; de heer Thibaut zal daar zorg voor dragen.
25-3-1651.
76. Na aanleiding van het rapport van heer Cocq krijgt commies Gallieris de opdracht de
doornhaag van Liefkenshoek te ‘zuijveren, omme spitten ende tot den grondt toe afsnijden’.
De GR vinden het verdacht dat luitenant Potier en de majoor hebben geopperd de taak op
zich te nemen, ‘omme het houdt alleene daer van kommende’ en dat zij de haag nog voor
een jaar of twee ‘zullen zuijver onderhouden’. Vandaar dat de commies het verzoek krijgt
dit tot het meeste profijt van het gewest aan iemand uit te besteden.
28-3-1651.
78. Het is majoor Berckenbosch voor een jaar toegestaan om de functie van biersteker te
vervullen, conform de akte van 18-12-1650.
78v. Jonkheer Willem van Boshuijsen wordt vermeld als vaandrig van kapitein de Ridder,
in garnizoen op Liefkenshoek.
79. Thomas Claijssen is voor een jaar aangesteld als de provinciale metselaar op Lillo in
plaats van wijlen Jan Meertens.
79v. Het octrooi voor de bedijking van de schorren onder Lillo is verleend door de koning
van Spanje. Er heerst onduidelijkheid over de verzekering van het fort. Het uitleggen van de
Antwerpse punt voor het verbreden van de gracht is niet gedaan door de bedijkers. De
kwestie zal met hen besproken worden.
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80. De klachten van kapitein Christiaen de Buvrij en Blaes Leendertssen Leerbrouck over
solliciteur Andries van Gallissien zijn in handen gesteld van de solliciteur.
82v. Er is fraude gecontstateerd met de convooien en licenten. Het betreft een zaak voor de
Generaliteit, en er zal een nader onderzoek worden gedaan.
84. De GR hebben bepaald dat solliciteur Andries van Gallissen het geschil ‘raeckende de
particuliere schulden ende interesten’ tussen hem en kapitein Du Buvrij moet oplossen, in
het nabij zijn van twee solliciteurs. Mocht Van Gallissen bezwaren hebben dan worden de
commissarissen geautoriseerd om de rekening van het gewest te sluiten ‘als niet gemeens
met de andere particuliere schulden hebbende’.
84v. Een verzoek van Lijsabeth Cornelissen betreffende het gebruik van de zolder van de
kerk van Liefkenshoek is in handen gesteld van commies Jacob Gallieries.
6-4-1651.
85. De gedeputeerden van de gelanden van de bedijking omtrent Lillo is aangezegd dat zij
een akte moeten doen uitbrengen en aan de GR overleveren waarbij zij beloven de
vestingen van de contrescarp te zullen uitleggen gelijk als de andere grachten. Mocht de
fortificatiën door de bedijking worden verzwakt dienen de gelanden dit op hun kosten te
voorkomen.
86v. Vanwege de wanbetaling aan zijn compagnie door kapitein Ham hebben de GR de
Raad van State verzocht zijn compagnie met een andere Zeeuwse compagnie te wisselen.
14-4-1651.
92v. Cornelia Morreel wordt vermeld als weduwe van Gerrij Weijers, in zijn leven soldaat
onder de compagnie van kapitein Wassij, commandeur op fort St. Anna.
18-4-1651.
94v. De heer De Kock heeft een formulier van de heer van Calloo voorgelegd betreffende
de verpachting van het dwarsveer van Liefkenshoek op Lillo. Commies Jacob Gallieris zal
samen met de commiezen van de vloot de kwestie onderzoeken en de GR van advies
voorzien.
22-4-1651.
100v. De Raad van State heeft een brief over kapitein Ham aan de GR gestuurd betreffende
zijn slechte betaling. Aangezien de kapitein een schuld heeft uitstaan aan het landschap
Drenthe zal de gewestelijk pensionaris met de gedeputeerden uit Drenthe en zijn
bevindingen aan de raadsheren voorleggen.
8-5-1651.
108v. De gedeputeerden van de bedijking, de heren Balliu, Borreel, Fama, Wachtmans en
Clarisse, hebben bezwaren kenbaar gemaakt betreffende de eisen van de GR over de
bedijking en de kosten voor de verzekering van de forten Lillo en Frederik Hendrik. Hierop
hebben de GR te kennen gegeven dat zij de resolutie niet zullen veranderen, maar dat zij er
geen bezwaar tegen hebben dat het werk aan de gracht van de contrescarp een of twee jaar
wordt uitgesteld.
109. Voor de aanpassingen aan de contrescarp dienden de inwoners 20000 guldens aan het
land toe te laten komen en gedurende de tijd van het octrooi dienden zij 3000 guldens per
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jaar af te dragen, hiervan zullen zij worden ontlast en deze kosten zullen door het gewest
worden betaald.
9-6-1651.
126. Commies Gallieris krijgt £ 3:16:8 over vacatiën, met de waarschuwing dat hij dat gene
hij van de GR te goed heeft bij missive zal melden, zonder vacatiën ‘van overcommen te
maecken’.
13-6-1651.
128v. Meester Paulus Vesard wordt vermeld als voormalig predikant in de polder van
Namen, nu beroepen tot Ritthem.
129. De weduwe van Jan Maertenssen, in zijn leven provinciaal metselaar op Lillo en Jan
Rochel, timmerman op hetzelfde fort, krijgen allebei ordonnantie van betaling voor
verrichte werkzaamheden aan het huis van predikant Bosschaert.
15-6-1651.
134v, 135. Jan le Fevre, konstabel op de schans van St. Catharina onder kapitein Du Buvrij,
heeft verzocht om een aanstelling in Vlissingen of op Lillo, welk verzoek door de GR niet
zal worden ingewilligd.
136. Meester Marinis Huijgens krijgt 200 carolusguldens als augmentum over 1651,
volgens de schriftelijke attestatie van commies Gallieris, waaruit blijkt dat de predikant een
kind heeft.
137. Meester Johannis Bosschaert heeft de GR een brief geschreven namens de kerkenraad
van Lillo. Hierin meldt hij dat Louijs Cocquijt, penningmeester van de dijkage van de
geïnundeerde polders bij Lillo, op bevel van het kapittel van Michielsheren in Antwerpen
de landen van de Heilige Geest van Lillo heeft verkocht voor het onderhoud van de armen.
De GR verklaren hierop dat zij de dijkgraaf en de gezworenen op de hoogte zullen stellen
van de onwettelijkheid van de procedure, met het verzoek dit terug te draaien. Verder
dienen zij de armen van Lillo toe te staan deze ‘armenlanden’ zonder hinder te gebruiken.
Zo niet dan zullen de GR maatregelen ondernemen.
138. Daarnaast wordt hen medegedeeld dat zij eerdaags zelf naar Middelburg moeten
komen, of afgevaardigden dienen te sturen, om met de heren te overleggen over de
aanpassingen voor Frederik Hendrik en Lillo ten bate van de defensie van de forten.
24-6-1651.
149. De burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen hebben de GR een brief
gezonden met het verzoek een schip met bagage en meubelen voor Joan de Borger,
gouverneur van het kasteel van Antwerpen en door de Spaanse koning benoemd tot
ambassadeur ‘aen den Coninck ende Respublijcque van Sweden (: segge Polen :)’, te laten
passeren door de vloot van Lillo zonder afdracht van het licent. Hierop hebben de GR
verklaard dat de Admiraliteit de commiezen en de controleurs van Lillo de opdracht hebben
gekregen het verzoek te eerbiedigen.
150. Meerten van Loon wordt vermeld als aannemer van de reparatiewerkzaamheden aan de
wallen van Lillo.
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27-6-1651.
151. De GR hebben het schriftelijk advies ontvangen van de vlootcommiezen Jan
Bevelander en Pieter van der Eijcken over de verpachting van het dwarsveer van
Liefkenshoek op Lillo. Een beslissing wordt nog uitgesteld tot ontvangst van het advies van
commies Gallieris, die daartoe bij expressenbericht gelast zal worden.
155. De GR hebben een brief ontvangen van de dijkgraaf en de gezworenen over het
aanwijzen van enkele afgevaardigden die met de GR zullen overleggen over Lillo en
Frederik Hendrik. Zij melden eveneens dat zij met de verkoop van de armenlanden, oftewel
de landen van de Heilige Geest van Lillo nadeel hebben berokkend aan de inwoners van het
fort. Volgens de supplianten komen deze landen niet toe aan de armen van het fort maar aan
de armen die in de heerlijkheid van Lillo leven. De opbrengsten zullen na de bedijking nog
steeds aan deze armen toekomen. De dijkgraaf en de gezworenen stellen dat het gebruik
door de armen van Lillo niet gedoogd kan worden, niet tegenstaande dat het land sinds 1612
in bezit is van de Republiek en dat de armen ook niet van de rechten kan worden gestoten
dan door een wettelijk vonnis, ‘diergelijck geene alhier can worden geallegueert’. De
bezetting van het land door de ingelanden van de dijkage is tegen alle redelijke manieren
van doen uit eigen autoriteit. Overleg over deze zaak, betreffende de rechten van de armen
van Lillo, zal worden uitgesteld tot een compleet college, om de kwestie puntsgewijs te
behandelen en te bespreken met de gecommitteerden van de dijkage. Intussen zal predikant
Bosschaert worden verzocht om op te zoeken het ‘gemeter intentie vanden voorschreven
armen ten desen eenichsints zoude connen dienen’ en dit zonder uitstel naar Middelburg te
zenden.
6-7-1651.
165. De GR hebben een brief ontvangen van de dijkgraaf en gezworenen met de melding
dat het hen nog niet gelukt is geschikte afgevaardigden te vinden om naar Middelburg te
reizen om daar te praten over het gebruik van de armenlanden alsook over de verzekering
van Frederik Hendrik, wat zeer nodig is betreffende de voortgang van de bedijking. Zij
vragen of de GR geen bezwaar willen maken dat de komst van de afgevaardigden met enige
dagen wordt uitgesteld tot na de vergadering van de hoofdingelanden. De GR schrijven dat
zij erop vertrouwen dat deze zaken de eerste onderwerpen op de vergadering zullen vormen,
en dat vervolgens de mensen worden heengezonden.
16-7-1651.
174v. De GR hebben besloten dat de kapiteins en hoofdofficieren niet meer absent mogen
zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van de GR, evenals lagere officieren en soldaten.
18-7-1651.
175. De GR schrijven als reactie op het bericht dat over enige dagen enkele gedeputeerden
naar Middelburg zullen reizen dat het overleg zal worden uitgesteld vanwege het kleine
aantal raadsheren dat aanwezig is en men geen zekerheid heeft over de precieze dagen van
terugkomst van de andere leden. Zij zullen over een geschikt moment verwittigd worden.
177v. Commies Gallieris heeft zijn advies over het concept van de verpachting door de heer
van Calloo van het veer aan de GR gezonden, welke kwestie pas behandeld zal worden bij
een compleet college.
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25-7-1651.
180. Joannis Bosschaert schrijft dat de toeloop van gelovigen bij de dagelijkse diensten zo
groot is dat de kerk van Lillo hen niet meer kan herbergen. De predikant stelt voor om een
opbergplaats van materialen te gebruiken voor de uitbreiding van de kerk. De heren gaande
over de verpachtingen zullen de kerk en het magazijn inspecteren en hun bevindingen aan
de GR rapporteren.
27-7-1651.
186. Uit een particulier schrijven van de raadspensionaris aan de gewestelijk secretaris
hebben de GR begrepen dat het overgeven van de steden en forten Axel, Terneuzen,
Biervliet, Lillo en Liefkenshoek door de Raad van State volgens het bekende
‘Committimus’ onder de bezetting van de provincie Zeeland op grote bezwaren stuitte van
met name Utrecht en Overijssel. Zij voerden aan dat zij niet konden begrijpen dat ‘ten
respecte van ’t selve committimus’ enige macht aan de provincie Zeeland zou worden
gegeven. De Staten-Generaal hebben besloten dat het gewest Zeeland in de ‘langduijrige
ende vreedsame possessie van dien’ zal worden gecontinueerd. De heer Van Reijgersbergen
zal naar de steden en forten afreizen om daar de officieren te beëdigen op het formulier van
de Generaliteit over deze kwestie verkregen. Daarnaast zullen de compagnieën in garnizoen
worden gemonsterd.
1-8-1651.
190v. De heer Van Reijgersbergen heeft gerapporteerd dat hij alle officieren tot en met de
sergeanten, voor zover zij aanwezig waren, van de garnizoenen van het Committimus de
eed heeft afgenomen. De GR hebben besloten dat de afwezige officieren zullen worden
geschreven om de eed alsnog af te leggen.
9-8-1651.
193-194. Enkele Spaanse officieren en 1300 tot 1400 Napolitaanse soldaten zijn bij
Rammekens gearriveerd en hebben verzocht om de troepen over de Schelde door de vloot
van Lillo naar Antwerpen te mogen brengen. De GR verklaren de troepen zo snel mogelijk
uit de territoriale wateren van het gewest te willen hebben en zijn van mening dat zij maar
naar Oostende of het Sluise Gat moeten reizen en daar aan land moeten gaan. Dit om onrust
onder de bevolking van de provincie te voorkomen.
194v. Daarnaast wordt de kwestie bij de Staten-Generaal voorgelegd omdat de GR van
mening zijn dat de Spaanse officieren in overtreding zijn volgens het 23ste artikel van het
vredesverdrag door met een groot aantal troepen zonder toestemming in de territoriale
wateren zijn gekomen, en daarnaast het volkerenrecht hebben overtreden. De StatenGeneraal wordt gevraagd de kwestie bij de Spaanse koning aan te kaarten en hem te vragen
excessen als deze in de toekomst te voorkomen.
10-8-1651.
198. Marcus d’Ameau wordt vermeld als aannemer van het ophalen en repareren van de
wallen van Liefkenshoek.
199v. Commandeur Cabeljauw schrijft dat hij de katholieken in Doel nadrukkelijk heeft
gewaarschuwd voor het publiek uitoefenen van de godsdienst, maar zij nemen de
waarschuwing niet ter harte. Verder meldt hij dat het nodig is de contrescarpen van
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Liefkenshoek te verhogen tegen de hoge waterstanden bij vloed, omdat de contrescarpen bij
de hoge vloed van maart door het water werden overspoeld. Over beide kwestie is geen
besluit genomen.
11-8-1651.
205. De Middelburgse koopman Jacob Mahieuw heeft de GR verzocht om ten behoeve van
licentiemeester Van Alphen 640 carolusguldens op het arrest van kapitein Du Buvrij te
mogen lichten. De GR willen zeker weten dat de som inderdaad rechtmatig mag worden
gelicht en of er nog andere rechthebbenden zijn.
205v. Wat betreft de verpachting van het dwarsveer van Liefkenshoek op Lillo, gewenst
door de heer van Calloo, hebben de GR bepaald dat de veerman voor elke korf met bijen
een stuiver zal ontvangen. De heren gaande over de verpachtingen die naar de forten zullen
afreizen, zullen zorgdragen voor de verpachting van het veer.
22-8-1651.
220. De GR hebben bericht ontvangen van de heer van Calloo dat hij tevreden is met de
resolutie betreffende de verpachting van het veer. Zijn recht wordt niet tekort gedaan, de
pachters krijgen een behoorlijk loon. De daadwerkelijke verpachting wordt uitgesteld tot de
heren naar Lillo vertrekken.
29-8-1651.
239. De Staten-Generaal zal gevraagd worden naar de intenties betreffende het vervoer van
zout via de Schelde naar Brabant en naar de orders die de Admiraliteit inzake het vervoer
heeft gesteld.
7-9-1651.
251v. De kerkenraad van Liefkenshoek vraagt de GR nadere orders te stellen op de
publieke uitoefening van de katholieke godsdienst in Doel, ondanks het verbod van
commandeur Cabeljau namens de Staten van Zeeland. Waarop de GR besluiten na te zien
wat er tussen de afgevaardigden van beide zijden hierover is besproken.
253v. Ingenieur Wichman is door de Staten-Generaal aangesteld als opzichter van de
fortificatiewerkzaamheden bij Lillo en Frederik Hendrik tijdens de dijkagewerkzaamheden
in de omringende polders. De GR geven de ingenieur de opdracht een compleet plan te
maken en het daarna aan hen voor te leggen.
8-9-1651.
254v. Een brief van licentiemeester Van Alphen betreffende de belasting op de schepen
wordt later behandeld.
14-9-1651.
262. Ontvangen een brief van de heer Yemantssen betreffende de uitvoer van grof zout. Hij
schrijft dat het college van de Admiraliteit in Rotterdam om een advies gevraagd was en
zich bij het formeren daarvan ‘sich hadde geconformeert met het verstandt ende goede
meeninghe van dese provincie ende van het collegie ter admiraliteijt alhier’.
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26-9-1651.
267v. Jacob van der Tombe de Jonge wordt vermeld als facteur op Lillo.
268v. Cornelis van Alphen, kapitein van de burgers van Lillo, heeft de GR verzocht om een
vaandel. Alsmede dat de boetes voor onwillige burgers worden vernieuwd.
270. Sijmon van Alteren heeft de GR een brief gezonden betreffende het advies van het
admiraliteitscollege van Amsterdam over het vervoer van grof zout. Het advies zal worden
overgenomen in de vorm dat deze het meest dienstbaar is voor de provincie.
275. Er zal in Maaseik worden onderhandeld over een afschaffing van de tol en andere
vormen van belastingheffing op de Schelde. De Staten-Generaal zien graag de mening over
een egale belasting voor de rivier en de havens in Vlaanderen van de provincie zodat de
delegatie deze met zich mee kunnen nemen.
276. Uit de compagnieën in dienst van de provincie zal een dusdanig aantal soldaten
worden getrokken voor dienst op de 36 schepen ter beveiliging van de zee als de
Admiraliteit nodig acht.
29-9-1651.
277v. Thomas Boelaert wordt vermeld als oud soldaat onder kapitein Du Buvrij.
5-10-1651.
285v. Ingenieur Wighman heeft een plan uitgewerkt voor de forten Lillo en Frederik
Hendrik vanwege de bedijkingwerkzaamheden.
6-10-1651.
288. Dina Pironne, vrouw van sergeant Jacob Rijmssen onder kapitein Wassij en moeije van
de wezen van wijlen luitenant Marinus van Zuijdlandt, heeft de GR gevraagd om Justus van
Zuijdlant, 16 jaar oud, als soldaat onder kapitein Van Roeijen te Hulst te laten dienen.
12-10-1651.
307v. De heren Kock en Reijgersbergen zullen ten overstaan van ingenieur Vleugels en
Melchior Franssen of andere experts controleren of het werk bij Lillo en Frederik Hendrik
volgens het plan van ingenieur Wichman is voltrokken en of de defensie en de verzekering
van de forten inderdaad gegarandeerd is.
13-10-1651.
310. Marcus d’Ameau en Meerten van Loon zijn beiden ordonnantie verleend voor het door
hen gedane werk op respectievelijk Liefkenshoek en Lillo.
17-10-1651.
314. Hendrik van Houteborg, soldaat in de compagnie van commandeur Johan Seijs, zal
zorgdragen voor de nieuw aangelegde sluis in het nieuwe ravelijn van Lillo.
316. Commandeur Seijs heeft de GR gewezen op fouten ‘ende grieven’ omtrent de nieuwe
fortificatiewerken van Lillo en Frederik Hendrik, met name over de nieuwe sluis en het
nieuwe ravelijn bij Lillo.
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18-10-1651.
318. Vanwege vier kinderen krijgt predikant Bosschaert £ 58:6:8, ‘sulcx alsmen in gelijcke
occurentien gewoon is te doen’.
31-10-1651.
328. De GR hebben besloten een einde te maken aan het dispuut tussen kapitein Du Buvrij
en solliciteur Gallissie. Zij vragen rekenmeester Eversdijck zich over deze zaak te buigen
teneinde de heren van advies te kunnen dienen.
1-11-1651.
329. Franchois Blequin wordt vermeld als sergeant op fort St. Anna in de polder van
Namen.
3-11-1651.
330. Jan de Waele, geweldige provoost op Lillo, Liefkenshoek en Blauwgaren, krijgt 96
guldens, over 55 maanden traktement, ‘in minderinge ende op reckeninghe van ’t gene dien
aengaende alreede is verschenen’.
13-11-1651.
331. Er zullen de nodige aanpassingen worden gedaan aan een contrescarp dat veel te lijden
heeft van hoog water. Het komende voorjaar zal er verder overlegd worden over een
verhoging van de contrescarp. Wat betreft een verzoek van de ingelanden van Doel, daarop
hebben de GR verklaard dat voortaan de commiezen in plaats van de licentiemeester Van
Alphen de annotatie van de schepen en de goederen zullen verzorgen.
334. Abraham van der Weele wordt vermeld als predikant op fort St. Anna in de polder van
Namen.
16-11-1651.
338. Commies Gallieris heeft de GR een brief gestuurd met het bericht van de Rekenkamer
dat hij gelast wordt zijn rekeningen voor de Rekenkamer te verantwoorden. De GR hebben
beslist dat het directe aanschrijven van de commies door de Rekenkamer niet strookt met de
dispositie en de praktijk van het Committimus. De Rekenkamer zal dit worden gemeld,
terwijl eveneens bepaald is dat de commies gehoor moet geven aan het verzoek van de
Rekenkamer.
24-11-1651.
344. Thomas Boelaert wordt vermeld als bezoldigde onder kapitein Du Buvrij.
344v. Andries van Gallissien wordt toegestaan de kapitein ten behoeve van zijn compagnie
een maand soldij uit te betalen.
1-12-1651
354. Jacob Brauw is vaandrig onder de compagnie van kapitein Orleans. Thomas Huijssen,
controleur op Aardenburg heeft arrest verzocht op zijn gage. Op 19-4-1653 (fol. 113)
verzoekt kapitein Andries den Boer arrest op het traktement van vaandrig Jacob Brauw, een
som van £ 745:8 ‘banckgelt, hem van den selven competerende’.
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3-12-1651.
355. De gewestelijk pensionaris heeft de GR op de hoogte gesteld van de klachten van de
krijgsraad en de commandeur van Lillo jegens kapitein Gerrit ten Ham. De GR zijn van
mening dat het noodzakelijk is zijn compagnie te verplaatsen. De Raad van State zal
aanbevolen worden om in te stemmen met het plaatsen van de compagnie onder het
gouvernement van de heer Van Wijnbergen, gouverneur van Sluis. De vrijgekomen plaats
zou dan kunnen worden ingenomen door de compagnie van kapitein Gedeon Pottij, nu
garnizoen houdend op Aardenburg.
8-12-1651.
362. De solliciteurs dienen een akte aan de kapiteins in dienst van de provincie te
overhandigen waarin nadrukkelijk wordt vermeld dat zij en andere hoofdofficieren bij hun
compagnieën dienen te verblijven en niet te vertrekken zonder kennis en toestemming van
de GR. Verder wordt er gevraagd ‘alle goede ordre te houden in tocht ende wacht te doen’
volgens de eed.
12-12-1651.
365v. De GR hebben besloten aan de commandeurs van de garnizoenen van Axel,
Terneuzen en Biervliet, mitsgaders Lillo en Liefkenshoek ter hand te stellen een behoorlijke
akte van commissie, ‘gedresseert mutatis mutandis’ naar de akte van 1597 verleend aan
kapitein Buvrij als commandeur van het fort Lillo.
366. Willem Jorissen wordt vermeld als geweldige provoost in de polder van Namen.
14-12-1651.
369. Jacob Gallieris, ontvanger van de gemeene middelen van consumptie en de reparaties
aan de fortificaties op Lillo en Liefkenshoek, krijgt £ 467:18:9 over wat door hem meer is
uitgegeven dan ontvangen bij het slot van zijn rekening van juni tot december 1649.
369v. Hij krijgt over zijn rekening van januari tot en met juni 1650 £ 540:10:5 en over het
deel van juli tot en met december 1650 £ 422:18:11.
19-12-1651.
374v. Arent Janssen Vlam is ordonnantie verleend een som van £ 48:10 voor
werkzaamheden aan de brug van Liefkenshoek. Evenals aan Isaack Sesselaer en Berbilias £
4:16. Cornelis Timmers is ordonnantie verleend £ 12:13:4 voor werkzaamheden aan het
verhogen en egaliseren van de contrescarp van Liefkenshoek.
22-12-1651.
383v. Nicolaes Janssen Prince wordt vermeld als inwoner van Liefkenshoek.
386, 386v. De Raad van State heeft de GR medegedeeld dat het voor hen niet mogelijk is
bevelen uit te vaardigen betreffende het verplaatsen van de compagnie van kapitein Ten
Ham van Lillo onder het bevel van kolonel Wijnbergen. Het verzoek van de verplaatsing
van kapitein Pottij is voorgelegd aan de vergadering van de gedeputeerden van de
provincies ‘ter Generaliteijt’. De GR besluiten het verzoek voor te leggen aan de StatenGeneraal.
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Inv.nr. 505, Resoluties Gecommitteerde Raden 1652
4-1-1652.
7. De GR hebben besloten dat solliciteur Andries van Gallissie van kapitein Du Buvrij dient
te ontvangen een som van £ 651:7:6 en zich daarmee tevreden moet stellen. De kosten die
gemaakt zijn gedurende de kwestie, zoals het inschakelen van twee onafhankelijke
boekhouders, zullen door beiden worden gedeeld.
11-1-1652.
17v. De Staten-Generaal hebben besloten opdracht te geven voor het verplaatsen van de
compagnieën van kapitein Gerrit ten Ham van Lillo naar Aardenburg en de compagnie van
Gedeon Pottij van Aardenburg naar Lillo. De GR worden gevraagd de nodige patenten uit
te vaardigen.
16-1-1652.
25. Jacques Fasceau wordt vermeld als majoor en commies op fort Frederik Hendrik.
17-1-1652.
29v. Leendert de Grootte wordt vermeld als majoor en wachtmeester op de Kruisschans.
22-1-1652.
35. Alle gouverneurs, commandeur en andere militaire officieren worden door de GR
verzocht terug te keren naar hun garnizoen.
30-1-1652.
38. Catharina Janssen Cock , vroedvrouw binnen Lillo en de omliggende forten, is
ordonnantie verleend voor een som van £ 10 vanwege de goede diensten die zij verricht
heeft.
1-2-1652.
42. De Staten-Generaal hebben een verbod aangekondigd op het ronselen van krijgsvolk
voor buitenlandse mogendheden uit de garnizoenen in dienst van de Verenigde Nederlanden
in steden en plaatsen buiten het grondgebied van de Republiek.
8-2-1652.
47v. Een verzoek van commandeur Cabeljauw om continuatie van zijn verlof is afgeslagen.
Zijn solliciteur dient hem erop te wijzen dat hij zich zo snel mogelijk bij zijn garnizoen
dient te voegen.
20-2-1652.
62v. Kolonel Van Wijnbergen heeft een brief geschreven met het verzoek de compagnie
van kapitein Pottij in Aardenburg te houden en de compagnie van kapitein Loncke met die
van kapitein Ten Ham te verwisselen. De GR verklaren echter het verzoek niet te kunnen
inwilligen, mede omdat de patenten al zijn uitgevaardigd, en de Raad van State op de
hoogte is van de verwisseling.
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29-2-1652.
74v. De GR achten het nodig de fortificatiewerken bij Lillo, Liefkenshoek en Frederik
Hendrik te bezoeken in verband met de ‘merckelick abuijs’ bij het maken van de nieuwe
sluis en het ravelijn. De Raad van State zal van de voorgenomen inspectie op de hoogte
worden gebracht.
8-3-1652.
84. Commies Gallieris heeft de GR ingelicht over het feit dat de ingelanden van Doel enkele
personen hebben aangewezen om met de gedeputeerden gaande over de verpachtingen te
spreken over het verder verhogen van de contrescarp van Liefkenshoek.
12-3-1652.
95v. Nicolaes Berckenbosch mag voor nog een jaar de tappers van bier voorzien
(biersteken) op dezelfde voorwaarden zoals die zijn opgesteld op 8 december 1650.
26-3-1652.
100. De heer Haersolte heeft de GR vanuit Lillo geschreven over de aanstaande inspectie
van de fortificatiën van Lillo en Frederik Hendrik. Hij verzoekt de heren tot het zenden van
een originele kaart. Zonder zo’n kaart is het niet mogelijk een goede inspectie uit te voeren.
30-3-1652.
108. De heren die de fortificatiën zullen inspecteren zullen tevens kennis nemen van de
toestand van zaken in Lillo en Liefkenshoek na aanleiding van een remonstrantie van
commies Gallieris. Hij heeft verzocht te mogen maken drie stenen bakken voor het
verbranden van vuil, alsmede materialen voor het in orde maken van de kanonnen op Lillo.
Wat betreft Liefkenshoek dient de voorgevel van de poort te worden gerepareerd en
verlangt de commandeur nieuwe palissaden bij de redoutes van Doel en Ketenisse.
2-4-1652.
109v. Molenaar Cornelis Jacobssen heeft toestemming verzocht voor het mogen ‘stellen’
van een molen op Lillo. Er zal met advocaat Wispelaer worden gesproken betreffende het
octrooi voor het oprichten van een molen op Liefkenshoek.
Kapitein Ten Ham zal naar Aardenburg vertrekken en zijn plaats op Lillo zal door kapitein
Pottij worden ingenomen. Op 8 april zijn de patenten verstrekt.
110. Naar aanleiding van het rapport van de heer Tenijs hebben de GR besloten dat het
nodig is na te gaan of het niet wenselijk is het oude scheepshoofd te doen verlengen.
(onduidelijk of hier Lillo of Liefkenshoek mee wordt bedoeld)
110v. Daarnaast zijn de heren die de visitatie van de fortificatiën zullen uitvoeren gelast tot
het besteden van 2 nieuwe batterijen op Lillo en 1 op Liefkenshoek, het verkopen van de
materialen van het oude magazijn en na te gaan of het huis waarin kapitein Ten Ham
logeerde niet als magazijn dienst kan doen. Er zal tevens worden overlegd met de dijkgraaf
en de gezworenen van Doel over het verhogen van de contrescarp van Liefkenshoek.
9-4-1652.
117. Caspar van der Burcht wordt vermeld als luitenant van de compagnie van kapitein
Pottij.
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11-4-1652.
120. Vier grote metalen kanonnen uit Axel, alsmede vier gelijken uit Lillo en twee uit
Liefkenshoek, zullen worden vervangen door geschut van een wat minder kaliber, aangezien
de eerder genoemde wapens beter ter zee gebruikt kunnen worden.
12-4-1652.
124. Naar aanleiding van het rapport van raadsheer Reijgersbergen is besloten dat het
vervangen van de batterijen op Lillo en Liefkenshoek binnen acht dagen zal worden
uitbesteed, commies Gallieris zorg dient te dragen voor de besteding voor de bouw van een
kamer voor kapitein Pottij, dat controleur Beijdaels twee lege erven mag gebruiken, dat
meestertimmerman Arend Vlam het bestek en een kostenraming zal opmaken voor de
palissaden bij Liefkenshoek, Melchior Franssen een onderzoek zal richten naar het verschil
tussen het oude en nieuwe hoofd van Lillo en hoe grote ongemakken kunnen worden
voorkomen, dat er nog gewacht wordt met het vastleggen van een akkoord met de inwoners
van Doel betreffende het verhogen van het contrescarp van Liefkenshoek en dat de fouten
betreffende de ravelijnen en de sluis ongedaan gemaakt moeten worden.
128. De heer Reijgersberge legt de vergadering voor dat meester Johannes Bosschaert niet
twijfelt aan de soevereiniteit van de Staten-Generaal over de nieuw bedijkte landen rondom
Lillo. Daarmee dienen de armenlanden ten goede te komen aan de armen van Lillo. De
gewestelijk secretaris zal zich over de kwestie buigen.
18-4-1652.
135. Het rapport van de gewestelijk secretaris over de gebieden bij Lillo zal aan de Staten
van Zeeland worden voorgelegd, alsmede aan de Generaliteit, vanwege de importantie van
deze kwestie tot verdediging van de staat.
19-4-1652.
138. Huijbrecht Snouck wordt vermeld als soldaat in de compagnie van kapitein Gideon
Pottij.
23-4-1652.
141. Op een brief van commandeur Seijs, waarin hij vraagt of kapitein Pottij van een zelfde
soort woning kan worden voorzien als gebruikelijk voor de kapiteins hebben de GR
verklaar te zullen vasthouden aan de resoluties van 2 en 12 april.
25-4-1652.
144v. Melchior Franssen heeft een rapport overgeleverd van zijn bevindingen bij het
inspecteren en peilen van de diepten tussen het oude en het nieuwe hoofd van Lillo, alsmede
een kostenraming. Een deliberatie is uitgesteld tot een compleet college aanwezig is.
11-5-1652.
149v. Commies Jacob Gallieris is geautoriseerd om de compagnie van kapitein Pottij van
zoveel buskruit te voorzien als hij gewoon is te doen bij de compagnie van commandeur
Seijs.
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23-5-1652.
165v. Predikant Bosschaert mag tesamen met de kerkenraad van Lillo alle goederen die
vanouds hebben toebehoord aan het gasthuis op Oud-Lillo ‘neerstichlijck te ondersoecken’
en deze gebruiken tot ontlasting van de diaconie voor het onderhoud van de armlastige
zieken die zich onder haar district bevinden.
Bij de eerstvolgende mogelijkheid zullen de GR het gezag over de gebieden rondom Lillo
aan de Staten van Zeeland representeren, mede om te voorkomen dat er een ‘godtshuijs off
richthuijs’ in naam van de Spaanse koning zal worden gebouwd.
166. Commies Gallieris dient de ingelanden van Doel erop te wijzen dat zij hun afspraken
met betrekking tot het onderhoud van de contrescarp op Liefkenshoek dienen na te komen.
24-5-1652.
168. Gezien de verklaring van dokter Joannis Haijman, als van chirurgijn Joannis
Ruijschbroeck, zal kapitein Pottij gevraagd worden de soldaat Huijbrecht Snouck uit zijn
dienst te ontslaan en in zijn plaats een ander bekwaam persoon aan te stellen.
Jan de Visscher en Heijndrick Korthals zijn aannemers van het verzwaren van het
contrescarp van Lillo.
6-6-1652.
176. Na overleg hebben de GR besloten de schriftelijke rapportage van commies Melchior
Franssen over het peilen van de diepte tussen het oude en het nieuwe hoofd van Lillo aan
Cornelis Hildernisse te overhandigen. Hem wordt gevraagd een kostenraming en een bestek
op te maken voor de benodigde werkzaamheden.
7-6-1652.
179. Huijbrecht Snouck wordt uit zijn dienst onder kapitein Pottij ontslagen.
12-6-1652.
188. Er is een concept ontworpen met betrekking tot de egalisatie in de belastingheffing
voor de Vlaamse havens met de Schelde. Deze zal aan de gedeputeerden van de koning van
Spanje worden overhandigd.
18-6-1652.
192. Commandeur Seijs heeft nogmaals uitgebreid gewezen op de bedenkelijke staat van de
fortificatiewerken bij Lillo en Frederik Hendrik. De Raad van State zal over de kwestie
worden geïnformeerd, en de gewestelijk pensionaris zal naar Den Haag reizen om de zaak
aan te kaarten.
19-6-1652.
196. Vanwege de huidige toestand krijgen kapitein Gedeon Pottij en vaandrig Charles
Broucxsault geen toestemming voor een verlof.
24-6-1652.
205. Cornelis Taeijaert krijgt £ 47:4:8 voor reparaties aan bressen in de wallen van Lillo.
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207. Vanwege het overlijden van licentiemeester Van Alphen is er binnen het college van
gedelegeerde rechters op Lillo een plaats vacant geworden. De GR hebben besloten
licentiemeester J. Bevelander te benoemen in de plaats van de overleden Van Alphen.
25-6-1652.
209. De Raad van State zijn tot de conclusie gekomen dat de fouten bij de nieuwe
fortificatiewerken van Lillo en Frederik Hendrik, door ingenieur Wichman begaan,
verholpen moeten worden. De twee sluizen moeten worden verlegd, twee halve manen op
de dijk van Lillo en Stabroek moeten worden gesloopt, en de dijk moet worden
rechtgemaakt.
27-6-1652.
215. Commandeur Cabeljauw heeft de GR verzocht orders uit te vaardigen voor enkele
broodnodige reparaties aan Liefkenshoek, welk verzoek in handen is gesteld van de heren
Kock en Reijgersbergen. Zij zullen de nodige voorzieningen treffen en tevens met de
ingelanden van Doel spreken over het jaarlijkse onderhoud van de contrescarpen.
28-6-1652.
221v. De Staten-Generaal hebben het bevel uitgevaardigd dat de ‘capiteijnen te voet’ zo
spoedig mogelijk hun compagnieën met 25 man dienen te versterken, met uitzondering van
soldaten afkomstig uit Frankrijk, Engeland of Schotland.
225v. Pierre de Memocrancij Francq wordt vermeld als appointé onder de compagnie van
kapitein Christiaen du Buvrij.
11-7-1652.
229. Commandeur Seijs is reeds begonnen met het slopen van de nieuwe ravelijnen van
Lillo, terwijl hij daarvoor nog geen toestemming heeft gehad. Hij dient de werkzaamheden
te staken. De verzochte affuiten zullen pas verzonden worden als de commissarissen een
inspectie hebben uitgevoerd. Het gevraagde buskruit wordt nog niet overgezonden.
229v. Johannis de Putter vermeld als bezoldigde onder de compagnie van kapitein Seijs op
Lillo.
16-7-1652.
231. Jan Camerlinck, appoincté onder kapitein Marten de Ridder, heeft toestemming
gekregen om zich in Middelburg te vestigen.
6-8-1652.
246. Op het verzoek van commies Jacob Gallieris wordt commies stapelier Brouckaert
gevraagd 1000 ponden buskruit naar Lillo te zenden.
247. Commandeur Cabeljauw is ‘tot recouvrement van sijn gesontheijt’ toegestaan om naar
Den Haag te reizen.
30-8-1652.
269. Commies Bevelander wordt ‘acte in forma’ verleend tot de ontvangst van de tol op de
wacht van Lillo.
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20-9-1652.
279. De GR hebben besloten dat de belastingheffing op de Schelde en de Vlaamse havens,
mede volgens het 15e artikel van het vredesverdrag, niet te hoog of te laag dient te zijn. De
GR opperen tevens de optie voor het aanstellen van een controleur in de Vlaamse havens,
waar tegenover staat dat de andere partij eveneens een controleur mag aanstellen.
24-9-1652.
283. Commies Gallieris heeft de GR verzocht om toestemming te geven voor het verdeling
van buskruit onder de officieren naar behoren, tevens voor het verdeling van kruit voor de
wekelijkse oefening, en het verdelen van lonten en stro. Verder heeft de commies
toestemming gevraagd voor het monteren van het kanon op Lillo en Liefkenshoek. De GR
vragen de commies hoeveel kruit, lonten en stro hij denkt te gebruiken, alsmede wat voor
kanon en van welk kaliber en grootte benodigd is.
3-10-1652.
297. Commies Gallieris krijgt toestemming de bandelieren van de musketiers 2 maal per
jaar voor ¾ deel met buskruit te voorzien, en krijgt per 2 maanden 25 pond lonten en 300
bossen stro.
Daarnaast zal commies stapelier De Broucker de benodigdheden voor de kanonnen van
Lillo en Liefkenshoek aan Gallieris zenden, die de volgende lijst heeft overgezonden.
Voor Lillo:
- Vier halve kartouwen, schietende 24 pond ijzer.
- Twee zware mandvelders, 6 pond.
- Drie lichte metalen mandvelders, 6 pond.
- Vier wielen voor affuiten van lichte mandvelders.
Voor Liefkenshoek:
- Twee ijzeren zakers van (?) pond ijzer.
- Drie metalen stukken, 10 pond.
- Vier zware metalen mandvelders, 6 pond.
19-10-1652.
303. Martinus Cromstrijen wordt vermeld als vaandrig onder de compagnie van
commandeur Seijs.
11-11-1652.
326v. Adriaen van Tiel, inwoner van Lillo, heeft de GR verzocht om ‘tot recouvrement van
seecker sijn achterstal’ te mogen arresteren ‘soodanich persoon off persoonen’ als van de
ingelanden van Doel en aangrenzende polders binnen Lillo aanwezig zijn.
28-11-1652.
346. Willem Janssen, soldaat onder kapitein Du Buvrij, heeft om een verbetering van zijn
toelage verzocht voor het oplopen van een verwonding bij de belegering van Bergen op
Zoom in 1622.
346v. Op een remonstrantie van commandeur Seijs wordt commies-stapelier Claes
Cornelissen Brouckert aangeschreven dat hij zo spoedig mogelijk de benodigde affuiten
voor Lillo en Liefkenshoek opstuurt.
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3-12-1652.
355. Er zal met de gedeputeerden van de ingelanden van Doel overlegd worden over het
verleggen van de nieuwe suis.
5-12-1652.
356v. Leendert van Uffelen wordt vermeld als sergeant onder de compagnie van
commandeur Seijs. Johannis de Putter wordt vermeld als bezoldigde van dezelfde
compagnie.
10-12-1652.
361. Jasper Hendricx wordt vermeld als meestertimmerman op Lillo.
17-12-1652.
370. De GR schrijven een aanbevelingsbrief aan de gedeputeerden bij de Generaliteit ten
faveure van commandeur Willem Jan Cabeljau, gelegerd op Liefkenshoek, om hem aan te
stellen als opvolger van de overleden commandeur Lyons op IJzendijke.
27-12-1652.
374v. Commies-stapelier Cornelis Brouckert dient zich voor de GR te verantwoorden voor
het feit dat hij de benodigde affuiten nog niet aan commies Gallieris heeft gezonden.
Inv.nr. 506, Resoluties Gecommitteerde Raden 1653
10-1-1653.
18. Commies Gallieris heeft verslag gedaan over de schade aan Liefkenshoek en aan de
dijkage van Doel door de laatste hoge vloed opgelopen. Bij nieuw zwaar weer is de kans
aanwezig dat de contrescarp zal breken. Er zal door de GR met gecommitteerden van de
Doelse ingelanden worden gesproken over het verhogen van de contrescarp.
18v. Commies Gallieris wordt door de GR gelast de jaarlijkse pacht van het veer tussen
Lillo en Liefkenshoek te innen en de helft daarvan toe te laten komen aan de heer van
Calloo.
13-1-1653.
20v. De ingelanden van Lillo en aangrenzende polders krijgen een plakkaat toegezonden
met daarop de bepalingen voor de verzekering van Frederik Hendrik en Lillo, die zij na
dienen te komen.
16-1-1653.
30. Er zijn weer een aantal rekeningen van Jacob Gallieris afgesloten, waarover hem
ordonnantie van betaling verleend wordt.
17-1-1653.
32. Pieter Janssen Kack is aangesteld als gewestelijk metselaar op Liefkenshoek in de plaats
van Jan Pieterssen Kack, zijn vader.
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23-1-1653.
44v. Het verzoek van Adriaen van Thiel uit Lillo om arrest te mogen doen ‘tot
recouvrement van seeker sijn achterstal’ op het gewas op de velden in de nieuwe dijkage
van Lillo is door de GR afgeslagen.
45. Er is een verzoek gekomen van de gemene bierstekers en de pachters op Lillo om
Nicolaes Berckenbosch het alleenrecht te ontnemen voor het venten van bieren binnen het
fort van Liefkenshoek. De zaak zal nader onderzocht worden.
20-2-1653.
63v. De heren Kock en Reijgersbergen zullen aan de hand van het advies van ingenieur
Vleugels met de ingelanden van Doel overleggen over het verleggen van de sluis en het
afbreken van twee halve manen. Het werk dient ten meeste voordeel van de provincie te
worden verricht.
Er zal tevens worden gesproken en besloten worden over het verhogen en verzwaren van de
contrescarp van Liefkenshoek.
28-2-1653.
78. Wouter Antheunissen wordt vermeld als inwoner van Lillo.
3-3-1653.
79. Ingenieur Vleugels dient zich wederom naar Lillo te begeven en daar een inspectie af te
leggen in het verband met het verleggen van de sluis, de structuur en de materialen van de
voorgaande sluis en op Liefkenshoek dient hij de contrescarp te inspecteren en op te maken
hoeveel deze verhoogd en verzwaard dient te worden.
13-3-1653.
82. Middels een remonstrantie laat commies Gallieris weten dat er op Lillo twee nieuwe
batterijen nodig zijn, aangezien er twee van ouderdom vergaan zijn, dat de bermen op de
wallen dusdanig vergaan zijn dat de kans bestaat dat de haag in de vest terecht zal komen en
dat er reparaties aan de borstweringen nodig zijn. Er zal een inspectie plaatsvinden waarna
er verder over de bovengenoemde zaken overlegd zal worden.
21-3-1653.
87. Roelandt Kloeck wordt vermeld als commies van de ammunitie van oorloge in de
polder van Namen.
3-4-1653.
95v. Op het verzoek van de schoolmeester van Liefkenshoek, Michiel Carlier, wordt
commies Gallieris geordonneerd de suppliant jaarlijks een last turf toe te laten komen
conform het gebruik. Mocht de commies hier anders over denken dan dient hij zich tot de
GR te wenden.
4-4-1653.
101v. Commies Gallieris krijgt toestemming voor het maken van een zogenaamd
splitshoofd aan de westzijde op de tweede hoek van de contrescarp van Lillo en om
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daarvoor de rijsberm weg te halen om ‘alsoo den stroom daer mede van ’t landt aff te
weren’.
22-4-1653.
117. De GR geven opdracht aan alle commandeurs in de provincie en het Committimus om
zo spoedig mogelijk de sterkte en het aantal koppen van de garnizoenen aan de GR door te
geven, alsmede hoeveel soldaten er op de oorlogsschepen of elders dienst doen.
2-5-1653.
133. Licentiemeester Johan Beverlandt wordt geschreven dat hij dient waar te nemen en te
collecteren het recht van de grafelijke tol over de goederen die naar de bedijkte landen van
Kieldrecht worden vervoerd.
136. Majoor Nicolaes Berckenbosch van Liefkenshoek is voor een jaar continuatie verleend
voor het steken van bier.
6-5-1653.
140. Commandeur kapitein Cabeljau is toegestaan wegens gezondheidsredenen een reis te
ondernemen naar Spa.
13-5-1653.
146. Commandeur Seijs van Lillo wordt gelast vijf bekwame musketiers te legeren op het
schip van vice-admiraal Evertssen.
14-5-1653.
149v. Vanwege de dreiging van een Engelse onderneming in Zeeland dienen de
commandeurs van Lillo en Liefkenshoek ieder een halve compagnie soldaten onder een
officier naar Vlissingen te zenden.
15-5-1653.
154. De GR hebben na het lezen van een brief van licentiemeester Bevelander besloten hem
nogmaals te gelasten tot het waarnemen van de grafelijke tol voor de goederen die naar
Kieldrecht worden vervoerd.
Ingenieur Vleugels wordt gelast zo spoedig mogelijk een bestek voor het verleggen van de
sluis van Lillo voor te leggen aan de GR. Het werk aan de sluis dient zo snel mogelijk te
worden aangevangen.
16-5-1653.
158. Predikant Johannes Bosschaert krijgt als toelage voor het jaar 1653 350 guldens
uitgekeerd. Marinis Huijgens krijgt 300 carolusguldens.
18-5-1653.
163. De commandeurs, ritmeesters, kapiteins en officieren binnen Zeeland zullen worden
aangeschreven dat iedereen zonder een verlof van de GR binnen een maand dient terug te
keren op zijn post.
164. Commandeur Seijs heeft de GR verzocht om de vijf musketiers niet op het schip van
Jan Evertssen te hoeven legeren, waarop de GR besloten ‘daer op noch ‘t een, noch ’t ander
te rescriberen’.
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20-5-1653.
166v. Commies Gallieris dient zich te buigen over het bericht van de erfgenamen van
Franco Wispelaer, houders van het octrooi van de molen op Liefkenshoek, die stellen dat
het octrooi vele malen is overtreden.
David Carels is toegestaan om personen afkomstig uit de bedijkte landen van Lillo binnen
het fort vast te houden totdat de verschuldigde kosten aan hem zijn voldaan.
23-5-1653.
174. Voordat de GR verder zullen ingaan op het verzoek van Louijs Cocquijt uit
Antwerpen, die vraagt te mogen hebben een mandement ‘in cas d’appel, met clausule van
inhibitie in communj formâ’ tegen een zeker vonnis van de gedelegeerde rechters van Lillo
jegens hem, ten voordeel van Adriaen Willemssen Thiel, wordt besloten dat beide partijen
zullen praten met de heren Tenijs en Van der Straeten. Mocht er daarna niet tot een
vergelijk gekomen worden dan zullen de GR de kwestie behandelen.
24-5-1653.
175v. Doordat de Staten-Generaal enkele compagnieën ter versterking naar de provincie
hebben gezonden, is door de GR besloten de troepen afkomstig uit Lillo, Liefkenshoek,
Axel, Terneuzen en Biervliet, die zijn gebruikt voor het versterken van de garnizoenen van
respectievelijk Vlissingen, Veere, Brouwershaven en fort Den Haeck, terug te laten keren
naar hun garnizoenen.
27-5-1653.
177. Johan Pottiers, luitenant van kapitein De Ridder, krijgt 400 carolusguldens en 16
stuivers vanwege een zekere akte van assignatie aan hem verleend door de Raad van State.
Voordat de som daadwerkelijk wordt uitgekeerd zal de originele akte moeten worden
overgeleverd.
29-5-1653.
178v, 179. Naar aanleiding van een remonstrantie van commies Gallieris hebben de GR met
de volgende zaken ingestemd. Namelijk, dat er vanwege de slechte kwaliteit van het
buskruit er meer kruit is gebruikt voor het lossen van saluutschoten dan normaal het geval
is. Ten tweede dat de voorraad buskruit van Lillo en Liefkenshoek zal worden aangevuld
met in totaal 1000 pond.
180. In plaats van de gevraagde 100 bossen lonten krijgt de commies 50 bossen. De
commies dient ervoor te zorgen dat de ingelanden van Doel met spoed enkele
afgevaardigden naar Middelburg zenden om daar met de GR te spreken over de verzwaring
van de contrescarp van Liefkenshoek. Aanpassing van de gracht van de contrescarp wordt
nog in bedenking gehouden.
180v. Alle commandeurs in dienst van het gewest Zeeland zullen worden geschreven dat zij
geen saluutschoten meer hebben te lossen totdat er toestemming is verleend.
30-5-1653.
182. Er is nogmaals overlegd over het verleggen van de sluis van Lillo. De GR hebben
bepaald dat het werk aan de sluis en de sloop van de halve maan zo spoedig mogelijk dient
te worden aangevangen. De besteding zal plaatsvinden ter overstaan van de heren Cock en

414

Reijgersbergen. Verder dienen de ingelanden van de bedijkte landen van Lillo de gracht van
de contrescarp wederom op zijn oude breedte te brengen.
186. Meester Joannis Bosschaert wenst een onderzoek naar de qualiteijt ende gelegentheijt’
van de tienden in de nieuw bedijkte landen en de aangrenzende polders, zodat er gezorgd
wordt voor het recht van het land en onderhoud van het ‘ministerium devinum’. Mitsgaders
dat de plaats van ‘indicatuijre’ vastgesteld mag worden op Oud-Lillo. Er zal een kopie aan
de heren gedeputeerden van de Generaliteit worden gezonden om zich tot het meeste baat
voor de provincie hierover te buigen en te beslissen.
5-6-1653.
192. De gemene ingelanden van Doel worden gedisponeerd tot het verhogen van in ieder
geval de rechterhelft van de contrescarp van Liefkenshoek. Verder wordt hen medegedeeld
dat zij dienen blijven te betalen de jaarlijkse som van 100 guldens voor het onderhoud van
de voornoemde contrescarp.
7-6-1653.
194v. Wouter Antheunissen van Schuijlen, Hans Wils, Mattheeus de Meeuw, Marten van
Loon worden vermeld als burgers binnen het fort Lillo.
26-6-1653.
222. Kapitein Seijs dient erop toe te zien dat de sloop van de halve maan voor de
contrescarp van Lillo zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Evenals dat de gracht van deze
contrescarp in oude luister wordt hersteld. Tevens dat de contrescarp aan de rivierzijde met
aarde wordt bedekt.
17-7-1653.
235. De ingelanden van de nieuwe bedijkte gebieden dat zij ervoor dienen te zorgen dat de
aannemers van het aanvullen van de contrescarp betalen. Daarnaast dienen zij voor de aarde
voor de contrescarp te zorgen.
28-7-1653.
245. Alle commandeurs, kapiteins en officieren die dienen in de provincie Zeeland of het
Committimus dienen meester Joannis Pilletier in hun krijgsraden als auditeur en griffier te
erkennen en te respecteren.
30-7-1653.
245v. De heren Cock en Reijgersbergen zijn geautoriseerd om samen met de gewestelijk
secretaris te onderhandelen met de gedeputeerden van de ingelanden van de bedijkte
gebieden bij Lillo over de vrije uitvoer van granen, fortificatiewerken ‘ende wat daer meer
van dependeert’.
19-8-1653.
264. Johannis van Bevelander, licentiemeester van Lillo, heeft de GR geschreven over
‘eenige schrupulen en de difficulteijten’ op het bevel van de registratie. Ten tweede vraagt
hij de GR orders te stellen tegen het vervoer van wijnen, brandewijnen, Noors hout, kazen
en wat dies meer zij, het welk dagelijks ‘wort gedaen Braband in selfs buijten de nieuw-
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bedijckte polder’. Op het eerste punt willen de GR de intentie van de heren Staten weten, op
het tweede punt zal het advies van de heren Tenijs en Cock worden geëxamineerd.
11-9-1653.
271. Isaacq de Ridder is verkoren tot plaatsvervanger van de overleden David van
Boshuijsen als majoor en wachtmeester van Terneuzen (zie ook 21-12-1645).
12-9-1653.
276. De gedeputeerden gaande over de aanstaande verpachtingen op Lillo zullen zich
buigen over een verzoek van commies Gallieris met betrekking tot enkele reparaties,
alsmede over een verzoek van niet nader genoemde burgers van Lillo over ‘eenige
gevreesde swaricheden van Brabandt’.
16-9-1653.
283. Na het rapport van de heren Tenijs en Kocq te hebben gehoord hebben de GR besloten
licentiemeester Bevelander aan te schrijven dat hij dient te ontvangen van alle goederen die
in de nieuw bedijkte gebieden worden gebracht het recht van het uitgaande licent alsook van
de grafelijke tol van Zeeland.
De hoofdgecommitteerden van de dijkage van Lillo en de aangrenzende polders zullen
worden gesommeerd zo spoedig mogelijk ‘haere intentie ende resolutie op het bewuste
geconciprieerde accoordt in te brengen’.
11-11-1653.
311. Emanuel Oliphant wordt vermeld als aannemer van het verhogen van de contrescarp
op Liefkenshoek.
311v. Marten van Loon wordt eveneens vermeld als aannemer van het bovengenoemde op
Liefkenshoek.
5-12-1653.
332v. Jan Claeijssen Remeeus, schipper en inwoner van Lillo, heeft een verzoek ingediend
om bier te mogen tappen in een houten huisje op de contrescarp.
333. Adriaen Metteneije en Anthonij van der Heijden zijn curatoren van de nalatenschap
van licentiemeester van Alphen.
9-12-1653.
342v. Er zal een lijst worden opgesteld van het plaatsen en verplaatsen van de compagnieën
die in Zeeland en het Committimus in garnizoen liggen.
23-12-1653.
353. Kapitein Cabeljauw is verlof vergund voor twee maanden naar Brabant te reizen
vanwege gezondheidsredenen.
30-12-1653.
356v. De GR hebben van commies Gallieris en dijkgraaf Melchior Franssen begrepen dat
de contrescarp van Lillo conform de besteding is opgemaakt. De ingelanden zullen worden
geschreven dat zij de aannemers daarvoor zullen betalen. Voor het behoud van de
contrescarp zal er een gording worden gemaakt.
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Inv.nr. 507, Resoluties Gecommitteerde Raden 1654
1-1-1654.
1v. Sara van der Deeckens wordt vermeld als inwoonster van Lillo en weduwe van
Heijndrick Cuijpers.
6-1-1654.
6. Volgens de attestatie van commies Gallieris en commandeur Seijs is Anthonij Barrouw,
bode op Lillo, ordonnantie verleend van £ 4:5, voor verschillende reizen en ‘bestellinge van
brieven’.
8-1-1654.
9. Jacob Brauw, poorter te Lillo, heeft de GR toestemming gevraagd om het een zekere hut
in eigendom van het gewest die door hem wordt bewoond, te mogen verhuren. Het verzoek
zal nader geëxamineerd worden.
15-1-1654.
12. Commandeur Seijs en commies Gallieris hebben de GR gemeld dat de ingelanden van
de nieuwe bedijkte gebieden weigeren de aannemers van de contrescarp van Lillo te
betalen, terwijl de commandeur en de commies hen daar al enkele malen hebben op
gewezen. Dit heeft de GR doen besluiten de ingelanden aan te schrijven met ‘alle serieuse
ende peremptiore termen’.
20-1-1654.
19v. Majoor Franchois Baljaert is te komen overlijden. Zijn functie van majoor en
wachtmeester op Lillo zal worden ingenomen door Severin de Huijbert.
26-2-1654.
27. Op de recommandatie van de hoofdgelande van de nieuwe bedijkte gebieden van Lillo
en de aangrenzende polders zijn aangenomen als gepermitteerde schippers Jan Claessen,
Cornelis Carels en Thomas Poulier de Jonghe, inwoners van de Republiek, en Marten de
Ruijter, Claes van Dieden en Nicolaes de Voordt uit Antwerpen.
3-3-1654.
31. Jan Bruijnincx wordt vermeld als landeigenaar in de polder van Lillo.
12-3-1654.
46v. Vanwege de klachten van de landeigenaren van de nieuwe bedijkte gebieden van Lillo
en de aangrenzende polders hebben de GR besloten de controleurs van de grafelijke tol te
Lillo aan te schrijven dat zij voor het schrijven van biljetten en paspoorten niet meer gelden
mogen ontvangen als volgens de lijst en de orders van het land is bepaald.
47. Emmanuel Oliphandt krijgt £ 10:10 over de helft van zijn bedongen loon voor het
verhogen van de contrescarp van Liefkenshoek met 7 roeden, waarvan de helft door de
gelanden van Doel dient te worden betaald.
48v. Arij Vlam krijgt £ 29:10 voor zijn werkzaamheden aan de oude en nieuwe sluis van
Liefkenshoek.

417

Emmanuel Olijphandt krijgt £ 118 voor het maken en leveren van een nieuwe houten sluis
voor Liefkenshoek.
17-3-1654.
54v. Adriaen Tiberius, secretaris op Zandvliet, is toegestaan een huis te bouwen in de
polder van Lillo.
55. De kerkenraad van Liefkenshoek heeft de GR gevraagd een bekwaam en ervaren
persoon aan te stellen als schoolmeester van Liefkenshoek als opvolger van de overleden
Michiel Carlier.
55v. Op verzoek van de Raad van State zullen alle commandeurs in de provincie Zeeland en
het Committimus worden aangeschreven en gevraagd of alle militaire officieren onder hun
bevel present zijn. Daarbij wordt om een lijst gevraagd van de vaste woonplaats van de
absente officieren, alsmede van officieren die in buitenlandse dienst zijn getreden of zijn
geweest.
9-4-1654.
68, 68v. Commies Coorne wordt gelast Lillo en Liefkenshoek van turf te voorzien. De
grondbezitters de gebieden rond Lillo dienen zo spoedig mogelijk de stenen te leveren voor
de reparatie en het opmaken van het pakwerk en de gording van het contrescarp van Lillo.
28-4-1654.
75v. Dijkgraaf Bernhard de Gomme is toegestaan een huis te bouwen in de polder van Lillo
en zal zijn materialen aan bij fort Frederik Hendrik lossen nadat deze zijn gevisiteerd bij
Lillo.
79. Commandeur Willem Jan Cabeljauw heeft de GR een overzicht gezonden van de
noodzakelijke werkzaamheden aan Liefkenshoek. De aanpassingen aan de contrescarp en de
palissaden zullen worden geïnspecteerd. Voor een ophaalbrug is toestemming verleend.
Batterijen en palissaden onder aan de wal zullen worden geïnspecteerd. De borstweer rond
de wal kan gerepareerd worden.
5-5-1654.
84. Albert van Benthem, controleur van de konvooien en licenten op Lillo alsmede
ontvanger van de grafelijke tol, is benoemd tot gedelegeerd rechter van Lillo.
85. Nicolaes Berckenbosch is voor een jaar continuatie verleend als biersteker.
9-6-1654.
109. Kapitein Willem Jan Cabeljauw is vanwege gezondheidsredenen toegestaan een reis te
maken naar Spa.
11-6-1654.
118. Naar aanleiding van het bericht van ingenieur Percheval worden de ingelanden van de
nieuwe bedijkte grond bij Lillo gelast onmiddellijk aan te vangen met het maken van de
nieuwe sluis.
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9-7-1654.
124v. Op verzoek van commies Gallieris zal er door de heren die naar Lillo zullen afreizen
gesproken worden met de schoonmaker van de straten en de goten over het loon voor het
verwijderen van de as en ander vuiligheid uit de nieuwe stenen bakken.
6-8-1654.
135. Naar aanleiding van een missive van commandeur Seijs zijn de heren Tenijs en Cock
gevraagd de dijk te inspecteren van Blauwgaren naar de oude sluiskil van Lillo, om na te
gaan of dit volgens het bestek is gebeurd. Verder zal er een bestek worden opgemaakt van
de palissaden rondom Lillo; dit wordt gevraagd aan ingenieur Percheval.
11-8-1654.
139v. Meester Joannis Bosschaert is beroepen tot predikant in Vlissingen als opvolger van
de overleden meester Joos van Laeren.
13-8-1654.
144. Jaecques van der Tombe heeft toestemming gevraagd voor het mogen bebouwen van
een zeker erf op Lillo.
144v. Er zal door de gedeputeerden die naar Lillo afreizen onderzoek worden gedaan naar
de dagelijks voorkomende fraude, waarop de pachters van de gemeene middelen van
consumptie middels een brief op hebben gewezen.
14-8-1654.
146. Hans Bastiaenssen wordt vermeld als voormalig soldaat onder de compagnie van
kapitein Christiaen du Buvrij.
18-8-1654.
148. Roelant de Carpentier heeft verzocht om met zijn eigen schip zijn gewassen vanuit de
bedijkte gebieden bij Lillo te mogen vervoeren, welk verzoek is afgeslagen.
20-8-1654.
151. Joannes Vleerbosch is verkoren tot voorzanger en schoolmeester van Liefkenshoek als
opvolger van Michiel Carlier.
21-8-1654.
153. Een verzoek van Pieter Janssen Cack om een leeg erf in Liefkenshoek te mogen
gebruiken is in handen gesteld van de heren Tenijs en Cock.
27-8-1654.
158. Er zal een tolwacht worden aangesteld voor de ontvangst van de grafelijke tol in Sluis,
Sas van Gent en elders waar dit nodig wordt geacht.
1-9-1654.
163. Er zal met de ingelanden van de nieuwe gebieden gesproken worden over de opening
van enkele herbergen aldaar. Daarnaast worden de dijkgraaf en de gezworenen geschreven
de overeengekomen toelage te betalen.
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14-9-1654.
167v. Commies Gallieris heeft de predikanten Bosschaert en Huijgens de jaarlijkse toelage
uitbetaald.
24-9-1654.
171v. Commandeur Cabeljauw vraagt om het sturen van vier kleine stukken [ = kanonnen]
ter vervanging van de twee zware stukken die van Liefkenshoek zijn weggehaald en op
zeeschepen zijn geplaatst. Er zal nagaan of er bekwame stukken in de magazijnen van
Vlissingen en Veere zijn zodat deze naar Liefkenshoek gezonden kunnen worden.
29-9-1654.
176v. De heer van Calloo heeft kapitein de Ridder (bij afwezigheid van commandeur
Cabeljau) een brief geschreven om de vrijlating te vragen van een dienaar die in Doel ‘uit
last vanden heer van Calloo de ingesetenen van den Doele […] soude calengeren over de
on-vieringe van der paepsche heijlige daghen’. Commandeur Cabeljau zal worden
aangeschreven dat de GR erop vertrouwen dat de gevangene wordt vrijgelaten en naar huis
gezonden.
1-10-1654.
177v. Op het verzoek van de kerkenraad van Lillo is meester Levi Engelssen beroepen tot
predikant van Lillo in de plaats van meester Joannis Bosschaert.
6-10-1654.
183. Op een brief van Bernardt de Gomme uit Lillo hebben de GR verklaard dat de
vrijheid tot de uitvoer van gewassen alleen is beperkt tot de nieuwe bedijkte gebieden. De
Gomme wordt daarom gelast dat er op toe te zien dat er geen misbruik wordt gemaakt. De
gewassen mogen alleen vervoerd worden naar anderen, die in het overeengekomen akkoord
tussen de GR en de ingelanden staan vermeld.
8-10-1654.
186. Op het verzoek van de voormalige predikant van Lillo, meester Joannis Bosschaert,
worden de gedeputeerden bij de Staten-Generaal aangeschreven en gevraagd wat er aldaar
is gezegd met betrekking tot het recht van superioriteit ‘ende resort het welck gesustineerd
wert den staedt deser landen te compenteren’ over de nieuw bedijkte gebieden bij Lillo.
De kerkenraad van Lillo alsmede commies Gallieris zullen worden geschreven ‘dat sij
hebben een preuve te nemen’ over welk deel van de tienden voor de ‘gemene saecke’ zal
mogen worden aangewend voor het onderhoud van het ‘ministrium divinium’.
Verder zal aan de gedelegeerde rechters of leden van het college mondeling kenbaar worden
gemaakt de intentie van de raad betreffende de jurisdictie van de staat over de polder van
Lillo.
9-10-1654.
188. Het komende voorjaar zal de bouw van een nieuwe batterij op Lillo en Liefkenshoek
worden uitbesteed. Commies-stapelier Claes Cornelissen Brouckaert heeft toestemming om
25 nieuwe schoppen, 25 spaden en 25 kruiwagens naar Lillo te zenden. Na het rapport van
de heer Engelsen en Reijgersbergen gehoord te hebben de GR besloten majoor
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Berckenbosch zijn vergunning voor het biersteken voor een jaar te verlengen, tegen de
voorwaarden van 1650. Commies Gallieris is geautoriseerd om een kelder de bouwen in het
huis van luitenant Willem van Boshuijsen.
191. De ingelanden van de nieuwe polders bij Lillo zullen andermaal gesommeerd worden
‘op het furnissement van de behoufte sevenentwintich duisend guldens’ met de verzekering
dat men tijdens het voorjaar zonder dralen met de nieuwe werken kan voortgaan.
23-10-1654.
198. Alle solliciteurs dienen de officieren erop te wijzen dat zij onmiddellijk geacht worden
terug te keren naar hun garnizoenen en compagnieën; mocht men in gebreke blijven dan
wordt dit bij het uitbetalen van de soldij verrekend.
19-11-1654.
215. Commandeur Seijs en commies Gallieris hebben mondeling rapport gedaan van
hetgeen gepasseerd was aangaande een zekere verkoop die door de gedelegeerde rechters
van Lillo in de parochie van Oud-Lillo ‘was gelegt en gedecreteert’ en waartegen namens de
Spaanse koning een verbod was uitgevaardigd [dit betreft de verkoop van de ‘armenlanden’
in de polder van Lillo]. De GR verklaren dat de rechters moeten reguleren naar de intentie
van de raad.
11-12-1654.
228. Jacob van Spiegel wordt vermeld als soldaat onder kapitein Christiaen de Buvrij.
24-12-1654.
236v. Bode Anthonij Barauw is ordonnantie verleend een som van £ 2:12:6 voor enkele
verrichte diensten.
237. Matthijs Martenssen, woonachtig te Lillo, heeft de GR verzocht om de toewijzing van
een zeker erf op het fort. Hij dient zich daarvoor te richten tot de heren die gaan over de
verpachting van de gemeene middelen.
241. Commandeur Seijs heeft de GR geschreven dat de mensen van de andere zijde willen
doorgaan met het houden van ‘hare vergaerdagen’ in de polder van Namen. Hij wil graag de
intentie van de GR hierover weten en eventuele orders tot optreden ontvangen. De GR
stellen dat de commandeur de Spaanse officieren met alle mogelijke remonstranties,
inducties ‘en oock ist noodt comminatoiren’ zal trachten te demoveren. Weigeren zij dan zal
de commandeur zich moeten onthouden van een confrontatie en de GR hierover berichten.
De heren van de Staten-Generaal zullen eveneens op de hoogte worden gesteld en gevraagd
worden een beslissing uit te vaardigen.
Inv.nr. 508, Resoluties Gecommitteerde Raden 1655 en 1656
5-1-1655.
Commies Gallieris heeft de GR toestemming verzocht om nog eens zes lasten turf in te
kopen, omdat hij het vermoeden heeft niet toe te komen met de huidige voorraad in Lillo,
waarop de GR besloten hebben een beslissing uit te stellen.
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22-1-1655.
Marinis Adriaensen Verdonck, woonachtig tot Lillo, is door de ingelanden van de polder
van Lillo voorgedragen als gepermitteerd schipper, waarvoor hij zich tot de heren gaande
over de verpachtingen dient te richten.
26-1-1655.
De hoofdgecommitteerde van de ingelanden van de polder van Lillo zal worden
aangeschreven dat hij onmiddellijk de 27000 guldens dient over te zenden voor de
versterking en het onderhoud van de fortificatie van Lillo, zoals overeen is gekomen in het
akkoord van augustus 1653. Blijft hij in gebreke dan zullen de GR de som op een andere
manier verhalen.
29-1-1655.
De GR hebben een brief ontvangen van dijkgraaf De Gomme uit Lillo over Thomas Poulier
de Jonge die gewassen heeft vervoerd vanuit de polder bij Lillo zonder enige toestemming
van de dijkgraaf. De GR antwoorden dat niemand meer in gebreke mag blijven, dat
voortaan alle certificaten ‘die ten comptior van het licent gebracht werden’ door de
licentiemeester moeten worden ondertekend en dat de tol moet worden voldaan.
Dijkgraaf Bernhard de Gomme is toegestaan een huis te bouwen in de polder van Lillo en
zal zijn materialen aan bij fort Frederik Hendrik lossen nadat deze zijn gevisiteerd bij Lillo.
4-2-1655.
Commandeur Seijs heeft de GR nogmaals gewezen op de bijeenkomsten van Spaanse
officieren in de polder van Lillo. Die besluiten een kopie van de missive aan de
gedeputeerden bij de Staten-Generaal te zenden en te vragen om een beslissing te maken in
deze kwestie.
16-2-1655.
Adriaen Janssen Vlam krijgt £ 34 naar aanleiding van een schriftelijke attestatie van
kapitein de Ridder en commies Gallieris voor werkzaamheden aan de brug van
Liefkenshoek.
Hendrick de Kuijper, woonachtig tot Lillo, moet zich voor zijn verzoek om een erf op Lillo
tegen een jaarlijkse cijns, richten tot de gecommitteerde heren die naar Lillo zullen reizen.
18-2-1655.
Arent van Vollenhoven wordt vermeld als wachtmeester en majoor op Lillo.
25-2-1655.
Een verzoek van Jan Bruijnincx, inwoner van Antwerpen, wiens gewas valt onder de
jurisdictie van Lillo, om zijn gewas te mogen verschepen via Frederik Hendrik en het te
laten visiteren op Lillo is afgeslagen.
De ingelanden van de polder van Lillo, Stabroek etc. hebben het verzoek ingediend om voor
het vervoer van hun gewassen te mogen volstaan met een laag bedrag aan accijns. De
gedeputeerde heren zullen zich over het verzoek buigen en disponeren naar behoren,
waaraan de licentiemeester en commiezen zich hebben te houden.
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26-2-1655.
De gelanden van de polder van Lillo hebben de GR gevraagd of de ‘vingerlinc’ [= een
tijdelijke dam] voor de nieuwe sluis aan de zuidzijde van het fort weggehaald kan worden,
zodat de sluis gebruikt kan worden. Zij dienen zich daarvoor te richten tot de heren die naar
Lillo afreizen. Die zullen de supplianten nader horen en hun bevindingen aan de GR
rapporteren.
27-2-1655.
Adriaen Henderijcks. Smit wordt vermeld als gezworene van de bedijkte gebieden van
Lillo.
Commandeur Seijs word gelast de dam voor de sluis van Lillo weg te halen.
9-3-1655.
Jan Duwaert, inwoner van Lillo, wil graag een erf toegewezen krijgen om daar een huis op
te bouwen.
25-3-1655.
De GR hebben een akte ontvangen die betrekking heeft op de betaling van 27000 guldens
door de gelanden van de polder van Lillo, te betalen in drie termijnen. De som moet echter
wel voor half april betaald zijn, anders zullen er maatregelen worden genomen.
Jan Vossaert, inwoner van Lillo, wil eveneens een erf om voor particulier gebruik te mogen
betimmeren.
Het verzoek van Wouter van Schuijlen en Pieter van Assendelft om ‘alleijn en privatelijck’
het veer van Lillo op Antwerpen te mogen bestieren is in bedenking gehouden.
26-3-1655.
Commandeur Seijs moet de soldaten van zijn garnizoen verbieden met schuiten of andere
‘ventwaeren’ zich te laten vervoeren naar Antwerpen.
De roeiers van Lillo vragen om een verbod voor schippers die de vloot passeren om zich
met hun roeiboot naar land te begeven. Zij willen dat de schippers van hun diensten gebruik
maken. De GR verklaren dat de roeiers zich moeten wenden tot de heren die naar Lillo
afreizen, wier conclusies aan de GR voorgelegd zullen worden.
1-4-1655.
De GR delen commies De Gomme en de andere officieren ‘ter recherche’ mee dat in het
overeengekomen contract met de ingelanden van de polder bij Lillo overeen is gekomen dat
gedurende de zes wintermaanden bij de forten Frederik Hendrik en Kruisschans geen andere
goederen of materialen verscheept mogen worden dan graan.
4-4-1655.
De ingelanden van de polder van Lillo krijgen in plaats van april tot eind mei de tijd om de
som van 27000 guldens te voldoen.
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5-4-1655.
De ingelanden van Zuidland, vallend onder de polder van Lillo, hebben de toestemming
gekregen om gedurende de lopende maand hun gewassen te mogen inladen bij Frederik
Hendrik en de Kruisschans.
15-4-1655.
Meestertimmerman Cornelis Hildernisse wordt gevraagd een bestek op te maken van de
noodzakelijke werken voor Lillo, Kruisschans en Blauwgaren, met daarbij een raming van
de kosten.
22-4-1655.
De GR verklaren commandeur Seijs dat bij het weghalen van de dam voor de sluis van Lillo
de sluiskil in een rechte lijn moet worden gegraven. De kosten zullen op de gelanden van de
polder verhaald worden.
30-4-1655.
Hendrick van Houteborch heeft de GR om een octrooi van 14 jaar lang gevraagd om met
uitsluiting van iemand anders op Lillo een brouwerij te mogen beginnen. Het verzoek zal
nader onderzocht worden.
4-5-1655.
Het magazijn van Lillo zal worden aangevuld met 50 spaden, schoppen en kruiwagens en
1000 pond buskruit.
7-5-1655.
Govert de Corte is aangenomen als aarde- en rijswerker in plaats van de overleden Nicolaes
Brouw.
Willemijntgen Pieters wordt vermeld als echtgenote van Pieter Allart, korporaal onder
kapitein de Ridder. Zij krijgt 50 guldens vanwege het feit dat zij gedurende 13 jaar
vroedvrouw is geweest op Liefkenshoek.
28-5-1655.
Een verzoek van de dekens en de kanunniken van de kathedraal van Antwerpen, alsmede de
ingelanden van de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht, om op een zeker
perceel van hun land onder Zandvliet een nieuw huis en een schuur te mogen bouwen is
afgeslagen.
13-7-1655.
Nicolaes de Bitte wordt vermeld als aannemer van een deel van de werkzaamheden aan de
palissaden van Lillo.
16-7-1655.
Nadat de GR de attestatie hebben gelezen van commies Gallieris is aan hem ordonnantie
verleend over de betaling van het augmentum van de predikant Levi Engelssen over de
laatste zes maanden van 1654.
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20-7-1655.
Jacob Hollaert wordt vermeld als aannemer van een gedeelte van het werk aan de palissaden
van Lillo.
Jacob Lambrechts van der Radt (Raet) heeft arrest verzocht op het loon van Michiel de
Witte, aannemer van een deel van het palissadewerk op Lillo. Deze zal binnen acht dagen
moeten reageren.
De ingelanden van de polder van Lillo worden nogmaals geschreven dat zij geen verder
uitstel krijgen voor het betalen van de 27000 guldens. Zij dienen alvast een derde zo snel
mogelijk over te maken aan de ontvanger-generaal Van der Stringe.
24-7-1655.
Commies Jacob Gallieris heeft de GR bericht aangaande de cassatie van de Zeeuwse tol, die
gedurende de oorlog op de werf van Antwerpen werd geheven en die daar tegenwoordig
nog gecollecteerd wordt, sinds het tekenen van de vrede.
3-8-1655.
Cornelis Gijssel is toegestaan materialen voor zijn te bouwen huis in de polder van Lillo te
lossen bij fort Frederik Hendrik.
12-8-1655.
Anthonij van de Brande, commissaris van de monstering, is ordonnantie verleend een som
van £ 9:13:4 over vacatiën en reiskosten voor zijn reizen naar Lillo en Liefkenshoek
vanwege het monsteren van de compagnieën op 10 juni en 27 juli 1655.
Het verzoek van majoor Nicolaes Berckenbosch om gedurende eventuele afwezigheid zijn
functie op Liefkenshoek waar te laten nemen door zijn 18-jarige zoon is afgeslagen.
Mocht Gillis Franssen niet onmiddellijk aanvangen met het door hem aangenomen werk, nl.
het maken van twee beren op Lillo, dan zal het werk ten koste van hem opnieuw uitbesteed
worden.
24-8-1655.
Lijntje Jans Kock wordt vermeld als vroedvrouw op Lillo.
De heren Stavenisse en Engels hebben rapport opgemaakt van hun bevindingen op Lillo.
Daaruit is onder meer gebleken dat Gillis Franssen in gebreke blijft, waardoor zijn werk
opnieuw publiekelijk zal worden besteed.
26-8-1655.
Commandeur Seijs heeft een bedrag van 9000 guldens aan de GR overhandigd, met de
verzekering van de ingelanden van de polder van Lillo dat het resterende bedrag terstond
zal worden voldaan.
28-8-1655.
De GR hebben ondanks het verbod begrepen dat een van de aannemers van het werk aan de
palissaden van Lillo de intentie heeft Munsters hout te gebruiken in plaats van de gewenste
maasbalken. Hierop hebben zij besloten commies Gallieris, of bij zijn afwezigheid kapitein
Pottij, plaatsvervangend commandeur op Lillo, te schrijven dat hij erop dient te letten dat

425

dit voorkomen wordt, en dat hij de aannemer(s) moet ordonneren zich uitsluitend aan het
bestek te houden.
3-9-1655.
Gillis Franssen heeft alsnog toegezegd de beren voor de fortificatie van Lillo te maken. De
GR stemmen hiermee in op de voorwaarde dat het werk voor januari 1656 is afgerond.
7-9-1655.
Eduard Hartsvelt en Gillis Jacobs. Hollaer hebben het werk van Gillis Fransen aan de
fortificatie van hem overgenomen. Commies Gallieris zal samen met Cornelis Hildernisse
het beoogde hout voor de twee beren controleren.
9-9-1655.
Hendrik van Houtenburg is gecommitteerd tot opziener van het werk aan de palissaden van
de fortificatie van Lillo.
28-9-1655.
Maerten van der Loo wordt vermeld als aannemer van de aardewerken rondom Lillo.
Commandeur Seijs, commies Gallieris en de licentiemeester van Lillo dienen de GR van
schriftelijk advies te dienen aangaande het verzoek van de gewone schuitlieden van Lillo,
over het alleenrecht van het vervoer van passagiers naar Antwerpen, en de uitsluiting van
particuliere roeiers.
5-10-1655.
Commandeur Seijs meldt de GR dat de penningmeester van de ingelanden van de polder
van Lillo, de heer Cokuijt, binnen acht of tien dagen naar Middelburg zal reizen met de
resterende 18000 guldens.
13-10-1655.
De ingelanden van de polders rondom Lillo willen na de laatste betaling van 9000 guldens
vrijgesteld worden van de verplichting mee te moeten betalen aan het onderhoud en de
verdediging van de forten. Het akkoord van 1654 blijft echter van kracht en de ingelanden
zullen in de toekomst eveneens hun steentje moeten bijdragen.
14-10-1655.
De ingezetenen van Lillo beklagen zich over het functioneren van Johannes Stroobandt als
schoolmeester van het fort. Zij zien hem graag vervangen worden door Dirck Vleugels. De
heren gaande over de verpachtingen zullen zich nader informeren over het handelen van
Stroobandt en de bekwaamheid van Vleugels.
17-10-1655.
De GR benadrukken nogmaals dat de commandeur en de commies op Lillo erop toezien dat
voor de palissaden geen ander hout gebruik zal worden dan bepaald is in het bestek. Willem
Vinck en N.N. [= Pieter] Annoij zijn vermeld als werkbazen aldaar.
Daarnaast wordt vermeld dat Eduard Hartsvelt uit het gevang mag worden ontslagen maar
er zal nog wel een onderzoek komen naar zijn al dan niet onbehoorlijk handelen.
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22-10-1655.
Commandeur Seijs en commies Gallieris maken melding van moedwillige tegenwerking van
de werkbazen op Lillo. Ter verificatie zijn enkele attestaties meegezonden met de brief.
2-11-1655.
De gedelegeerde rechters van Lillo vragen de GR duidelijkheid over de intentie van de raad
met betrekking tot de verkoop van enige landen op haar orders gedaan in de heerlijkheid
van Lillo en de positie van de rechtsdienaren aldaar. Om de heren rechters van beter advies
te kunnen voorzien verzoeken de GR meer toelichting over de stand van zaken.
8-11-1655.
Vanwege het overlijden van Jan Rochel is Lenart Paulussen van Assendelft aangesteld als
gewestelijk timmerman op Lillo.
9-11-1655.
In een brief melden de gedelegeerde rechters dat door de heren van Lillo in de heerlijkheid
van Lillo reeds lange tijd schout en schepenen aangesteld zijn geweest. De GR schrijven de
gedelegeerde rechters dat zij de schout en schepenen ongemoeid zullen laten in het
uitoefenen van hun functie, en ‘consequentelick hun geentsints mogen aentrecken de
interpositie van het decret over de bewuste landen in de voors. heerlickheijt gelegen’.
Op 12-11-1655 wordt er melding gemaakt van Pieter Annoij, werkbaas en aannemer van
metselwerk te Zierikzee.
16-11-1655.
Abraham van Mil, licentiemeester op het Sas van Gent, is aangesteld als collecteur van de
grafelijke tol van Zeeland aldaar.
30-11-1655.
Commies Gallieris schrijft dat ‘die van de andre zijde’ bezig zijn met het slechten van de
forten van St. Jacob en Stabroek, en dat namens de koning van Spanje ‘aldaer was opgestelt
een licent van alle passerende boten’ en dat daar protesten tegen werden geuit.
2-12-1655.
De GR hebben ordonnantie verleend aan Willemken Pieters, vrouw van soldaat Pieter
Allard op Liefkenshoek, en dat ten laste van commies Gallieris, die vijftig guldens moet
betalen die haar zijn toegezegd vanwege haar functie als vroedvrouw op 6 mei.
7-12-1655.
In een resolutie wordt melding gemaakt van onenigheid met Holland over het betalen van
het halflicent licent. De heren Cocq en Reijgersbergen dienen samen met de gewestelijke
secretaris na te gaan, uit de tekst van het provisionele akkoord als uit de gangbare praktijk,
of goederen door inwoners van Zeeland in Holland gekocht en door hen via de Hollandse
stromen getransporteerd en overgeladen op het Vlake of elders, vervolgens over zee
vervoerd, de licenties hebben af te dragen aan de licentiemeester van Holland of wel aan die
van Zeeland. De heren dienen van de commiezen van het halve licent die namens Zeeland in
Dordrecht, Rotterdam en Amsterdam gestationeerd zijn, te vragen wat zij praktiseren. Uit
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de tekst van het provinciaal akkoord is begrepen dat over de goederen die toebehoren aan
Hollanders of vreemdelingen, ‘herwaerts alsoo passerende’, de afdracht aan de
licentiemeester van Holland voldaan moet worden. Dan rest nog de vraag of ‘soodanige
goederen of coopmanschappen, compenterende in eijgendom’ aan Zeeuwen, om die
redenen niet de afdracht dienen te betalen aan de licentiemeester van Zeeland.
9-12-1655.
Commandeur Seijs en commies Gallieris zullen de door Jacob de Witte gemaakte barrière
op de dijk tegen de contrescarp van Lillo visiteren.
Gezien de schriftelijke attestatie is aan Jan Notinck ordonnantie verleend een som van
£ 42:13:4 voor werkzaamheden op Hoogerwerve.
16-12-1655.
Een verzoek van portier Jacob Barouw om toestemming voor het betimmeren van een aan
zijn huis grenzend erf is doorgeschoven aan de raadsheren die naar Lillo zullen afreizen, die
de plaats zullen inspecteren en daarvan rapport doen.
16-12-1655.
De commies van het halve licent namens Zeeland in Dordrecht gestationeerd D. Elboo (?)
schrijft dat door hem en zijn voorgangers over een tijd van 50 jaar ‘tot sedert eenige tijdt
herwaerts’ zonder tegenspraak altijd is ontvangen de helft van de convooien en licenten van
de goederen, waren en koopmanschappen ‘comende met de Zeelandtsche convooijen van
der zee’ langs de Zeeuwse stromen. Zonder daarbij ‘aenschouw te nemen wie deselve
goederen aengaen of competerende waeren, te weeten vande gene die aldaer hare lasten
quamen te breecken en wat belanckt de goederen of comenschappen’ komend van Zeeland
op een bodem, of te Dordrecht overgeladen van het ene op het andere schip zonder het
‘landt te raken’ en daarna opwaarts de Rijn of de Maas naar vijandelijk of neutraal gebied,
dat daarvan bij ‘hemluijden’ volgens het provinciaal akkoord ‘altoos eenpaerichlick sonder
onderscheijdt ontfangen is geweest’ en ook nog tegenwoordig ontvangen wordt de helft van
de licenties conform de lijst zonder dat ‘geinquireert wert wie deselve goederen of
comenschappen sij Hollanders, Zeelanders of vremdelingen competeerende of aengaende
sijn’. En dat daar nooit volgens de commies enige ‘contentie of dispute is ontstaen geweest,
veel min bij ĳemant gemoveert is geweest’.
23-12-1655.
Gillis Jacobsen Hollaer is ordonnantie verleend een som van £ 209:5 voor het maken van
drie batterijen op Lillo en Liefkenshoek, waarnaast hij nog eens £ 5:10 krijgt voor extra
onkosten. Tevens krijgt hij de resterende helft van het door hem bedongen loon uitbetaald
voor zijn werkzaamheden aan de palissaden van Lillo.
Inv.nr. 508, Resoluties Gecommitteerde Raden 1655 en 1656
20-1-1656.
Adriaen Baeck is beroepen tot predikant op fort St. Anna in de polder van Namen als
opvolger van de overleden Abraham van der Weele.
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25-1-1656.
Pieter Annoij heeft om een betaling van £ 400 verzocht omdat hij reeds 17 roeden af heeft
van zijn werkzaamheden aan de palissaden te Lillo. De commandeur en de commies zullen
het werk inspecteren.
1-2-1656.
Commies Jacob Gallieris heeft in een brief van 27 januari de GR geschreven over het
vertrek van Bernard de Gomme en hij verzoekt in zijn plaats te mogen worden aangesteld
‘tot het verleenen van de certificatien’ aan diegenen die hun gewas willen uitvoeren. De
commissarissen die naar Lillo vertrekken zullen zich nader informeren over het vertrek van
De Gomme en bekijken wat betreft de bediening van zijn functie gewenst is.
29-2-1656.
De werkbazen van de werkzaamheden aan de palissaden van Lillo wordt verstaan gegeven
dat zij hun werk zonder verder uitstel dienen te voltrekken.
3-3-1656.
De Staten van Zeeland hebben besloten uit elke compagnie van 65 of meer man, die door de
provincie betaald wordt, een aantal van twee bekwame musketiers te lichten om in Veere
dienst te doen onder commandeur Maregnault, en wanneer nodig dienst te doen op de
oorlogsschepen.
28-3-1656.
Thomas Huijssen, collecteur van de grafelijke tol van ‘Ĳersieckeroort’ te Aardenburg,
maakt melding van de weigering van de schippers van Dordrecht en elders om tol te
betalen.
30-3-1656.
Op het verzoek van de inwoners van de polder van Lillo om een brug te mogen bouwen
over de sluiskil in de ‘clingelwech’ die loopt om de contrescarp van Lillo hebben de GR
verklaard het verzoek niet te kunnen inwilligen aangezien de brug niet behoort tot de
fortificatie.
31-3-1656.
Naar aanleiding van het rapport van de heer Tenijs hebben de GR besloten de houten hutten
en logementen op Oud-Lillo ten goede van de provincie te verkopen. Het stenen
officierslogement zal zo goedkoop mogelijk worden gerepareerd, waarna het bewoond mag
worden, als de bewoners althans zorgdragen voor het jaarlijkse onderhoud. Verder zullen er
reparatiewerkzaamheden op Lillo plaatsvinden en zullen enkele heren die afreizen naar het
fort inspectie nemen van verschillende zaken, of bepaalde werkzaamheden uitbesteden.
6-4-1656.
De pachters van de bierconsumptie hebben de GR gevraagd of gedurende het verhogen en
verzwaren van de dijken in de polder van Lillo niemand vrijheid van impost wordt
toegestaan tussen de forten Lillo, Kruisschans, Blauwgaren en Oud-Lillo, dan alleen aan de
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arbeiders die bij het dijkwerk betrokken zijn. Commies Gallieris zal de GR van schriftelijk
advies voorzien.
20-4-1656.
De GR besloten dat de respectieve bezoldigden die volgends de resolutie van de Staten van
Zeeland binnen het slot van de rollen zijn gebracht, mogen blijven wonen in de plaatsen
waar zij tegenwoordig woonachtig zijn, en dat de kapiteins zich hiernaar hebben te
reguleren.
21-4-1656.
De GR schrijven dat commies Gallieris en commandeur Seijs erop toe dienen te zien dat
geen herbergen of andere publieke dranklokalen binnen de bedijkte gebieden mogen
worden opgericht ‘dan ter distantie voordesen geordonneert’. De pachters hebben
betreffende de bieren voor de arbeiders vrijheid van handelen naar eigen goeddunken.
De GR hebben na het lezen van een missive van de kerkenraad van Lillo, alsmede van
geloofwaardige attestaties, niet anders kunnen concluderen dan dat de ingelanden van de
polders rondom fort Lillo zich de armenlanden hebben toegeëigend die daar liggen, ten
einde deze vrij te houden van de lasten van de dijkage. Een eventuele verkoop wordt door
de GR als kwalijk en onterecht geacht, zodat ze dit niet kunnen gedogen ‘dat de selve staut
(stant) grijpen en consequentelick den armen bij dusdanige incivile en abusive manieren van
doen van haere goedern soude werden berooft’.
De aannemers Hollaer en Annoij moeten zich verantwoorden voor hun verzuim in het
voltrekken van de werkzaamheden aan de palissaden van Lillo.
16-5-1656.
De pachters van de consumptie van de bieren op Lillo klagen over ‘verscheijden
contraventie’ die op het platteland tegen de impost in 1655 als onlangs zijn gedaan. Zij
dienen zich te wenden tot de gedelegeerde rechters, die hierover geacht worden een
behoorlijke uitspraak te doen, ‘mitsgaders in alles punctuelick mainteneeren bij de
ordonnantie op ’t stuck van de gemeene middelen gemaneert’.
26-5-1656.
Vanwege het vertrek van Bernardt de Gomme is commies Jacob Gallieris in zijn plaats
aangesteld voor het toezicht op de goederen die zowel in de polder van Lillo en de
aangrenzende polders worden gebracht als worden uitgevoerd.
Commandeur Seijs en predikant Levij Engelsen hebben te kennen gegeven dat de
‘drossaert’ (baljuw) van Zandvliet enkele inwoners van de polder van Lillo, ‘sijnde van de
gereformeerde religie’, hebben gedwongen om op katholieke heiligendagen hun werk neer
te leggen. Diegenen die weigerden is een boete opgelegd. Er zal hier met het volledige
college over worden vergaderd, waarbij eveneens de stukken van enkele jaren geleden
worden bekeken met soortgelijke klachten van commandeur Cabeljau.
2-6-1656.
De heer Pieter de Brouwer, waterbaljuw namens de provincie, is geautoriseerd, om wanneer
hij dat voor de provincie dienstbaar acht ‘over de stroom van Zeelant en het district van
sijne jurisdictie’, het schutten van vis en het ophalen van de netten tegen te gaan. Hij zal
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zijn ondervindingen aan de GR rapporteren. De commiezen op de vloot van Lillo zal
eveneens geschreven worden dat niemand uit Antwerpen op de Zeeuwse stromen mag gaan
vissen of gevangen vis door de vloot bij Lillo mag transporteren.
8-6-1656.
Commandeur Seijs dient de klagende pachters van de consumptie van het bier tegemoet te
komen en hen een sterke hand te bieden.
Een verzoek van Willemtje Pieters, vroedvrouw binnen Liefkenshoek, om een jaarlijkse
toelage van vijftig carolusguldens, is afgeslagen.
9-6-1656.
De zoon (naam niet vermeld) van commandeur Cabeljau is toegestaan een zeereis te maken.
Zijn verzoek om een plaats op het schip van commandeur Evertssen zal hij tot de heren van
de Admiraliteit dienen te richten.
23-6-1656.
Meestertimmerman Van Wachtendonck uit Middelburg dient naar Lillo af te reizen om daar
een partij hout te inspecteren die Arent Sonneman uit Dordrecht heeft gezonden aan Pieter
Annoij en zijn consorten. Is het hout in orde dan dient Annoij dit conform het bestek voor
de palissadewerken te gebruiken. Commies Gallieris en commandeur Seijs zullen erop toe
zien dat het hout volgens het overeengekomen contract gebruikt zal worden. Zo niet dan
zijn de aannemers vrij om elders geschikt hout te halen.
27-6-1656.
Commandeur Seijs en predikant Engels hebben de GR te kennen gegeven dat de ingelanden
van de nieuwe polder willen voortgaan met de verkoop van de armenlanden, in tegenstelling
tot de resolutie van de GR van 21-4. Er zal ‘seer serieuse termen’ aan de ingelanden worden
geschreven tot het belet van de gedreigde verkoop. Commandeur Seijs en commies Gallieris
worden eveneens geacht maatregelen te nemen tegen de voorgenomen verkoop.
30-6-1656.
De GR hebben Jacob Barrauw toestemming gegeven om voor tien weken absent te zijn van
het fort. Gedurende deze tijd zal het portierschap op Lillo worden waargenomen door zijn
vader, de voormalige portier van het fort.
Het verzoek van Cornelis van Godebijck, inwoner van de polder van Lillo, tot het mogen
transporteren van zijn gewassen naar Breda is afgeslagen.
7-7-1655.
Commandeur Seijs moet binnen acht dagen reageren op de klachten van Willem van der
Mast, biersteker op Lillo.
11-7-1656.
Dijkgraaf Melchior Franssen dient zich naar Lillo te begeven en aldaar de diepte te bepalen
van de stroom die voorbij de contrescarp van Liefkenshoek loopt en hoe deze het beste
beschermd kan worden tegen het water. Verder dienen commandeur Seijs en commies
Gallieris de ingelanden van de polder van Lillo mede te delen dat als zij nog langer in
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gebreke blijven met het repareren van de gording aan het contrescarp van Lillo, dit op hun
kosten zal worden uitbesteed.
20-7-1656.
Jan Vlimmen is benoemd tot vrijschipper voor de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en
Berendrecht. Laurens Leijssens wordt vermeld als veerman op de Kruisschans.
27-7-1656.
Volgens het extract van de Rekenkamer is Jacob Gallieris ordonnantie verleend over het
eerste halfjaar van zijn rekening van 1654, een som van £ 414:2:1.
28-7-1656.
Gillis Fransen is ordonnantie verleend een som van 533 guldens en 6 stuivers voor het werk
aan de twee houten beren bij fort Lillo. De ontvanger-generaal krijgt de opdracht het geld te
betalen, met dien verstande dat Fransen de som aan Pieter Annoij doet toe komen, die de
beren gemaakt heeft.
4-8-1656.
Dijkgraaf Melchior Fransen heeft zijn bevindingen op schrift gesteld en overhandigd aan de
GR over zijn opdracht om de diepten en stromen bij Liefkenshoek te controleren. Er zullen
enkele heren uit de raad afreizen om de toestand te examineren en daarna zullen Melchior
Fransen en commies van de Nolle de maatregelen nemen ten meeste dienst van het land.
11-8-1656.
Dijkgraaf Melchior Fransen is gevraagd aanwezig te zijn bij de werkzaamheden ter
bescherming van de contrescarp van Liefkenshoek tegen het water, zodat hij de aannemers
en arbeiders kan instrueren en de nodige aanwijzingen kan geven.
17-8-1656.
Majoor Nicolaes Berckenbosch van Liefkenshoek is wederom continuatie verleend voor het
biersteken voor de tijd van een jaar.
5-9-1656.
Predikant Levi Engelsen heeft zijn jaarlijkse toelage mogen ontvangen, ‘soveel aen
ongetroude predicanten gewoon is gegeven’.
7-9-1656.
De pachters van de visserij ‘toecomende de hertog van Aerschot’, gelegen aan rivier de
Schelde, hebben de GR verzocht de schepen van de vissers te laten passeren en te
repasseren en hun vangsten naar Antwerpen of elders te laten vervoeren. Het verzoek is in
handen gesteld van de gecommitteerden die gaan over de verpachting van de gemeene
middelen. Zij zullen de officieren en de commiezen van de vloot horen en hun bevindingen
aan de GR rapporteren.
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12-9-1656.
Vaandrig De Putter wordt vermeld als inwoner van Lillo. De heren gaande over de
verpachtingen zullen zijn woning laten repareren.
14-9-1656.
De gepermitteerde schippers van de polder van Lillo beklagen zich over schuitman Laurens,
die vanaf de Kruisschans dagelijks gewassen vervoert, zonder visitatie of afdracht van de
tol. De kwestie zal nader onderzocht worden.
13-10-1656.
De heren gaande over de verpachtingen hebben hun bevindingen gerapporteerd, waarna is
besloten tot verschillende reparatiewerkzaamheden op Lillo en Liefkenshoek, en de verkoop
van de vervallen houten hutten op Oud-Lillo en Blauwgaren. Zo zullen de ijspalen die voor
het houten hoofd hangen van Liefkenshoek in de grond geheid worden, waarna er drie
nieuwe worden aangebracht. De palissaden van Liefkenshoek worden vervangen door een
op de wal geplante ‘jonge dobbele hage van goeden gesaeijden hollanschen doorn’. De haag
zal voor de komende drie jaren onderhouden worden door majoor Berckenbosch. Het
logement van luitenant Gallieris (broer van de commies) te Lillo mag van een regenbak
worden voorzien. In het zomerseizoen zal er een nieuwe kruittoren op Liefkenshoek worden
gebouwd.
Willem van der Mast, pachter van de bieren en ‘slaen van de beesten’ binnen Lillo, beklaagt
zich over de fraude die met de pacht wordt gepleegd. Commies Gallieris zal zich over de
kwestie buigen en de GR zijn bevindingen rapporteren.
19-10-1656.
Op het verzoek van Anna Jans, vrouw van Laurens de Boo, woonachtig in Middelburg,
worden de gedelegeerde rechters van Lillo geautoriseerd om de ‘pretensien en saken
differentiael’ tussen de suppliant en de boedel van haar overleden broer Gelijn Jansen [in
leven bakker te Liefkenshoek] te behandelen en de verschillenden partijen te horen.
Vervolgens zullen zij een uitspraak doen over de kwestie.
Maria Joris wordt vermeld als weduwe van Cornelis Dingmans, in zijn leven majoor op de
Kruisschans.
Commies Gallieris is toestemming verleend om de nodige reparaties aan de wal van
Liefkenshoek, zo voordelig mogelijk uit te besteden, zodat nadien de nieuwe haag
fatsoenlijk geplant kan worden en geen hinder zal ondervinden.
24-10-1656.
De GR hebben de overeenkomst gelezen met majoor Berckenbosch betreffende het
onderhoud van de doornhaag van Liefkenshoek. Verder krijgt hij toestemming om bij zijn
afwezigheid zijn taken over te dragen aan zijn oudste zoon, in plaats van zijn sergeant.
Blijkt zijn zoon zich van zijn taken naar behoren te vervullen dan zullen de GR hem bij het
overlijden van zijn vader voordragen als zijn opvolger. Tenslotte zal Berckenbosch ook
zorgdragen voor de oude haag.
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10-11-1656.
Commies Gallieris is ordonnantie verleend over het slot van zijn rekening van het tweede
halfjaar van 1654, een som van £ 502:19:4.
23-11-1656.
Jan Piggen wordt vermeld als vaandrig onder commandeur Cabeljau van Liefkenshoek.
1-12-1656.
Lieven Janssen (= Moorman) wordt vermeld als aannemer van de nieuwe kamer en het
nieuwe portaal voor het logement van vaandrig de Putter.
28-12-1656.
Soldaat Hans Wils uit de compagnie van kapitein Seijs is benoemd tot geweldige provoost
op Lillo als opvolger van de onlangs overleden Jan de Wale.
Gezien het verzoek van majoor Severin de Hubert van Lillo, te samen met de
aanbevelingsbrieven van commandeur Seijs, hebben de GR besloten hem in rang en stem in
de krijgsraad naast de kapiteins en de luitenanten te stellen en boven de vaandrigs.
Majoor De Hubert mag tevens twee honderd tonnen bier verkopen naast de bierstekers van
Lillo, Liefkenshoek, Oud-Lillo en Blauwgaren. Hij zal de bieren leveren tegen de prijs die
de commandeur en de krijgsraad ordonneren. Het gaat hierbij om ‘groot’ en ‘klein’ bier.
De commandeur zal er samen met commies Gallieris op toezien dat geen van de bierstekers
er een tapperij op na zal houden.
Inv.nr. 509, Resoluties Gecommitteerde Raden 1657
In deze band ontbreken de paginanummers.
19-1-1657.
Het verzoek van de weduwe van Jan de Wael, in zijn leven provoost van Lillo, om drie
maanden traktement te mogen genieten, is door de GR afgeslagen.
21-1-1657.
De gedeputeerden bij de Staten-Generaal wordt gevraagd de GR een ‘acte declaratoir over
de superioriteijt’ betreffende de landen in de polder van Lillo en aangrenzende polders te
verstrekken. Dit omdat de GR dagelijks met problemen omtrent de polders wordt
geconfronteerd.
Meester Levij Engels heeft commandeur Cabeljau geschreven dat hij door enige inwoners
van de polder van Lillo op last van de magistraat van Antwerpen gevangen werd genomen
en ‘bejegent met proceduijren gansch onbetamelick den dienst die hij bekleet’. De GR
hebben besloten met zeer ‘serieuse en gevoelige’ termen hun beklag te doen bij de
voornoemde magistratuur. Er zal o.a. gewezen worden op de schadelijke gevolgen die deze
handelingen met zich mee kunnen brengen. De predikant dient onmiddellijk in vrijheid te
worden gesteld, waarna de orders dienen te worden uitgevaardigd dat zulk een voorval in
het toekomende wordt voorkomen.
Daarnaast eisen de GR dat de armen volledig kunnen beschikken over de armenlanden, die
al meer dan veertig jaren Staats bezit zijn. Wordt de predikant niet vrijgelaten dan zien de
GR zich genoodzaakt de aan de inwoners van de polders verleende vrijheden in te trekken.
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Daarop zal de predikant zal worden geschreven dat hij zich geen voorwaarden voor zijn
invrijheidstelling dient op te laten dringen.
24-1-1657.
Isaacq Barrauw is aangesteld als portier en conciërge van het magazijn van Lillo als
opvolger van zijn overleden broer Jacob Barrauw.
6-2-1657.
Kapitein de Ridder vraagt of de GR ‘met den eersten’ opdracht willen geven tot het
repareren van de kruittoren van Liefkenshoek.
13-2-1657.
Cornelis Hildernisse zal samen met Jan Carre en Jan Wachtendonck het gedane werk aan de
palissaden door Gilles Jabobs Hollaert controleren.
Commies Rontvis uit Lillo heeft de GR ervan verwittigd dat een ongepermitteerd schipper,
genaamd Philips van der Schreeck, fruitbomen bij de Kruisschans gelost heeft, zonder zich
eerst bij Lillo te melden. Hij heeft het schip aan de ketting gelegd en de GR bepalen dat de
schipper zich voor de raad dient te verantwoorden.
1-3-1657.
Willem van der Mast, beenhouwer op Lillo, vraagt de GR ‘die van ’t guarnisoen’ te
verbieden zich met de eerder genoemde nering te bemoeien. De heren die naar Lillo reizen
zullen de zaak nader examineren en hun bevindingen daarover aan de GR voorleggen.
2-3-1657.
De heren Brunincx en Cocquijt zijn door de GR gehoord in de kwestie van predikant
meester Levij Engels over de belofte dat de armenlanden in de polder van Lillo ‘vrij en
exempt souden werden gehouden van alle geschoten’. De GR kan niet anders verklaren dan
dat de gelanden van de polder in kracht van de toezegging zijn ‘verobligeert den armen van
Lillo ten respecte van de prestatie van de voors. geschoten vrij te houden’. De beide heren
wordt gevraagd ervoor te zorgen dat er tijdens de vergadering van de gelanden gepraat
wordt over ‘alle redelicke satisfactie’ van de diaconie van Lillo.
6-3-1657.
De ingelanden van de polder van Lillo vragen toestemming om zomer en winter te magen
laden en lossen bij de Kruisschans en Frederik Hendrik, waarop de GR verklaren bij de
voorgaande resolutie te blijven. Verder wordt het verzoek om een brug over de singel van
Lillo niet ingewilligd.
Het verzoek van de weduwe van Jacob de Brauw, Geertruijt Monne, om tot mei in de
portierswoning te mogen blijven wonen, is afgeslagen.
Leuntje Jans Cock, vroedvrouw, heeft de GR gevraagd om een toelage voor haar diensten
die ze verleend heeft aan armlastige soldatenvrouwen; dit verzoek is afgewezen.
29-3-1657.
De Antwerpse schipper Willem van de Voorde heeft zijn beklag gedaan betreffende het
verhinderen van de visserij op de Schelde door de commiezen op vloot van Lillo. De GR
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besluiten hierop de hertog van Aarschot te schrijven dat ze hem zijn rechten willen
toekomen, maar graag een duidelijke omschrijving willen hebben van de grootte van het
gebied waar gevist gaat worden en waar het zich exact bevinden zal.
5-4-1657.
Op het verzoek van commandeur Cabeljau zullen de heren Cocq en Reijgersbergen nagaan
of er in het magazijn van Veere geen lichte metalen stukken zijn die de twee zware stukken
kunnen vervangen, die gedurende de Engelse oorlog naar Veere zijn overgebracht.
Op het verzoek van de kerkenraad en de ingezetenen van het fort Liefkenshoek krijgen zij
eenmaal toegezegd een som van 200 carolusguldens voor het oprichten van een uurwerk, op
de voorwaarde dat de supplianten zelf voor de reparaties en het onderhoud zullen zorgen.
27-4-1657.
De gedelegeerde rechters van Lillo beklagen zich over het feit dat de leden van de
krijgsraad onwillig zijn bij het assisteren tot het redden van de geabandonneerde boedel van
Gelijn Janssen. De GR besluiten de krijgsraad ernstig te ordonneren dat zij de gedelegeerde
rechters naar behoren dienen te helpen. Tevens dienen zij ervoor te zorgen dat de
debiteuren onder de inwoners onmiddellijk hun schulden aan de gedelegeerde rechters
betalen. Blijven zij in gebreke en betreffen het soldaten dan dient de krijgsraad de helft van
de soldij in te houden.
Wat betreft het vissen op de Schelde hebben de GR het volgende besloten. De suppliant en
zijn medepachters zijn toegestaan, aangezien zij het recht verkregen hebben van de hertog
van Aarschot, graaf van Arenberg etc., om in rust en vrede te vissen op de Schelde en op
andere wateren daaromtrent, beginnende vanaf de ‘kalckovensche kille’ op de vismarkt van
Antwerpen tot de jurisdictie van Saeftinge. De commiezen van Lillo zijn geordonneerd de
vissers vrij te laten passeren en te repasseren. De namen van de vissers moeten echter wel
bekend worden gemaakt aan de commiezen, terwijl zij voor de gedelegeerde rechters een
eed dienen af te leggen dat zij niet zullen frauderen, en geen verboden want of netten zullen
gebruiken.
28-4-1657.
Johan Stroobandt heeft op 12-3-1657 voor £ 249 de woning te Lillo gekocht waarin
licentiemeester van Benthem heeft gewoond, ten overstaan van de heer Tenijs. Commies
Gallieris zal de woning overdragen aan de koper.
27-5-1657.
De Raad van State heeft de GR gevraagd spaarzaam te zijn met het verstrekken van
verloven voor kapiteins en officieren.
4-6-1657.
Het verzoek van Willem Willemsz. van Thiel om geadmitteerd te worden als gewestelijk
smid en leverancier van nagels op Lillo als plaatsvervanger van zijn vader, die daar
tegenwoordig onbekwaam voor zou zijn, zal onderzocht worden door de heren die naar
Lillo reizen en zij zullen hun bevindingen rapporteren.
Een verzoek van het stadsbestuur van Antwerpen voor Antwerpse mosselvissers om
toestemming om bij Tholen te vissen is door de GR afgeslagen.
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14-6-1657.
De compagnie van kapitein Arent van Tuijl van Serooskerke zal van Axel in Lillo gelegerd
worden, en de compagnie van kapitein Gedeon Pottij zal de omgekeerde weg volgen.
26-6-1657.
Vanwege het overlijden van Nicolaes van Berckenbosch, in consideratie nemend zijn goede
en langdurige dienst en de aanbeveling van kapitein Cabeljau, is Simon Berckenbosch
gekozen in zijn plaats als majoor van Liefkenshoek.
Commies Gallieris wordt ontlast van de jaarlijkse 25 guldens die hij diende af te dragen aan
majoor Berckenbosch.
28-6-1657.
Op verzoek van commandeur Seijs is commies Gallieris geautoriseerd om kruit uit te delen
aan de compagnie van kapitein Serooskercke ‘tot het plegen van haer opgeleijde exercitie’.
5-7-1657.
Anthonij Gallieris en Cornelis de Putter worden vermeld als luitenant en vaandrig onder
kapitein Gedeon Pottij.
12-7-1657.
Naar aanleiding van het bericht van Melchior Franssen Leijdecker hebben de GR besloten
dat het werk bij het ‘houwen en rijsen hooft’ op de westzijde van Liefkenshoek zal worden
uitgesteld tot het nieuwe voorjaar.
19-7-1657.
Meester Levij Engelsen, de predikant van Lillo, die daar woont met zijn zus en zijn
dienstmaagd, krijgt een zodanige extra toelage en salaris als voor de predikanten onder de
classis van Zeeland gewoon is.
25-7-1657.
Pieter Annoij is ontboden en hem is ‘andermael en ten overvloede’ gezegd dat hij de
defecten aan de door hem gemaakte palissaden, ontdekt door Cornelis Hildernisse, Jan
Carree en Wachtendonck, dient te verhelpen. Dit zal dienen te geschieden voor het aflopen
van de maand augustus. Elke dag die langer nodig is zal hem een Vlaams pond op zijn
bedongen loon kosten.
21-8-1657.
Het verzoek van de kerkenraad van Lillo om de kerk te mogen vergroten is in handen
gesteld van de heren Ingels en Reijgersbergen, beiden gecommitteerd tot het waarnemen
van de verpachting van de gemeene middelen.
8-9-1657.
Het verzoek van de inwoners van Lillo voor de aanleg van een stenen riool is in handen
gesteld van de heren die naar Lillo afreizen.
Commandeur Seijs schrijft dat onlangs een deurwaarder van de raad van Brabant in Den
Haag, op Lillo beslag wilde leggen op de brieven van de inventaris van een zekere
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nalatenschap. Toen de commandeur dit verhinderde heeft de deurwaarder zijn beklag
gedaan bij de Raad van State. Deze heeft gesteld dat de commandeur de brieven dient te
overhandigen, of anders zijn grieven aan de leden kenbaar dient te maken. De GR stellen
dat dit botst met de oude gewoonten en de heren die naar Lillo zullen afreizen zullen dat de
eisers van de brieven kenbaar maken.
Er zal onderzocht worden of het St. Sebastiaansgilde, dat onlangs aan de Eerste Kruisweg in
de polder van Lillo is opgericht, ‘eenichsints prejudiciabel is voor de jurisdictiedienst van
desen staet’.
14-9-1657.
Melchior Franssen Leijdecker is overleden. Zijn taken in Tholen zijn overgenomen door
burgemeester Jan Verlucht.
18-9-1657.
Reynier van der Voort volgt zijn vader Nicolaes van der Voort op als gepermitteerd
schipper namens de ingezetenen van de polder van Lillo en de aangrenzende gebieden.
Op het schriftelijk bericht van commies Gallieris krijgt meester Marines Huijgens, predikant
van Liefkenshoek, zijn loon over 1657 ‘ter concurentie van drije kinderen’.
25-9-1657.
Hendrick van Houtenburch en Maerten van Loon worden vermeld als aannemers op Lillo.
28-9-1657.
De weduwe en erfgenamen van Gillis Fransen krijgen ordonnantie over het laatste deel van
zijn bedongen loon voor de nieuwbouw van de kruittoren op Liefkenshoek.
2-10-1657.
Hans Wils, geweldige provoost tot Lillo, heeft de GR om instructies gevraagd over de
invulling van zijn functie. Dient hij op dezelfde weg voort te gaan, of moet hij zich
reguleren conform de instructies die de heren hebben gegeven aan zijn ambtgenoot op
Philippine? De griffier zal nazien of er reeds in het verleden een instructie voor het ambt is
uitgegeven.
5-10-1657.
Voordat de GR besluiten de instructie voor de provoosten voor de Generaliteit aan Hans
Wils te zenden, zal deze eerst aan commandeur Cabeljau worden voorgelegd voor advies.
9-10-1657.
Het verzoek van Albert van Benthem, licentiemeester tot Lillo en collecteur van de
grafelijke tol, om een salaris ‘naer de grootheijdt van sijn onfanck of collecte’ is in handen
gesteld van de heren van de Rekenkamer om de GR van advies te voorzien.
Er is nogmaals vergaderd over de inhoud van een brief van de ingelanden van de polder van
Lillo en de aangrenzende gebieden over het conflict met de kerkenraad van Lillo
betreffende de 25 gemeten armenland. Commies Gallieris dient de partijen te verzoeken
enige afgevaardigden naar Middelburg te zenden om daar de kwestie te behandelen, en om
eventueel een gang naar de rechter te voorkomen.
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11-10-1657.
Op het verzoek van de kerkenraad van Lillo is besloten dat voor de uitbreiding van de kerk
een galerij zal worden gemaakt.
Willem Willemsen van Thiel is geadmitteerd tot gewestelijk smid en leverancier van nagels
voor Lillo. De dienst op Liefkenshoek zal worden ingevuld door de smid aldaar. Het
verzoek om een stenen riool voor Lillo ‘is om redenen onsegt’.
Hans Wils zal dezelfde jurisdictie worden verleend als de Raad van State heeft verleend aan
de provoost van Philippine.
De ‘naeste bloetvrienden’ van de wezen en onmondige kinderen van Pieter de Haes en
Machtelt Spruijtenburch verzoeken om geïnformeerd te worden over de beneficie van de
boedelinventaris.
12-10-1657.
De heren van de raad zijn nader geïnformeerd over de oprichting van een gilde of schutterij
van handbogen onder een Bourgondisch vaandel op de Kruisweg bij Oud-Lillo. De vraag is
of deze oprichting nadelen kan hebben voor de staat, betreffende de superioriteit van deze
staat over Lillo en omringende landen. De Staten-Generaal zal nogmaals gevraagd worden
een order betreffende deze superioriteit uit te vaardigen en de nodige documenten naar
Middelburg te sturen. Mochten zij hiertoe nog niet besluiten dan vraagt de GR of er een
bevel kan worden uitgevaardigd tot het verbieden van het schuttersgilde, dat immers
opgericht is op het territorium van de Republiek.
1-11-1657.
Michiel de Meijer heeft de GR om een arrest verzocht op de gelden die de erfgenamen van
Gilles Franssen krijgen voor het maken van de kruittoren van Liefkenshoek.
8-11-1657.
Luitenant Oliphant wordt vermeld als luitenant in garnizoen op Liefkenshoek.
20-12-1657.
Peter Reijnerus wordt vermeld als controleur van de convooien en licenten op Lillo.
Inv.nr. 510, Resoluties Gecommitteerde Raden 1658
Dit inventarisnummer bevat eveneens de resoluties van het jaar 1657. Na een korte, snelle
peiling bleken de aantekeningen uit beide stukken overeen te komen. Dit kan verklaren
waarom het nieuwe jaar 1658 bij folnr. 160 begint in plaats van folnr. 1.
3-1-1658.
163. De magistraten van de Zeeuwse steden worden namens de GR gevraagd de dekens van
de schippersgilden na te laten gaan of de schippers die in Zeeland reeds de tol hebben
afgedragen bij het passeren van de wachten of de kantoren (comptoiren) in Holland daar
eveneens tol moeten afdragen, of kunnen volstaan met het vertonen van het bewijs van
betaling in Zeeland.
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8-1-1658.
164. Willem Brouwenaer heeft verzocht arrest te mogen doen onder commies Jacob
Gallieris op de gelden die Pieter Janssen Cacq, gewestelijk metselaar te Liefkenshoek, nog
te goed heeft; hierop dient Cacq binnen acht dagen te reageren.
21-1-1658.
168. David Carels wordt vermeld als beëdigd schipper van de polder van Lillo.
21-2-1658.
184v. Alvorens de GR een besluit nemen over de declaratie van commies Gallieris
betreffende voorgeschoten gelden, zal deze door de heren van de Rekenkamer worden
geëxamineerd.
5-3-1658.
188. Predikant Levi Engelsen heeft ten overstaan van de GR gepleit voor de vergroting en
verbetering van de kerk op Lillo, volgens een zeker bestek en een raming van de kosten. De
heren die de aanstaande verpachtingen zullen waarnemen zullen met Cornelis Hildernisse
en Jan Carre dit nader examineren, evenals de kerk, en van hun bevindingen rapport doen.
15-3-1658.
202. De GR ordonneren de solliciteurs van de compagnieën in dienst van Zeeland de
kapiteins aan te zeggen dat zij de GR op de hoogte dienen te stellen welke officieren
afwezig zijn en op welke orders. Verlof zal voortaan alleen nog maar met instemming van
de GR worden verleend.
19-3-1658.
202v. Jan Carelssen Remers wordt vermeld als gepermitteerd schipper uit de polder van
Lillo.
29-3-1658.
209v. Timmerman Leendert Paulus krijgt £ 8 voor het toezicht op het stellen en heien van
de palissaden te Lillo.
9-4-1658.
217v. Gerrit Croese is door de GR van Holland en West-Friesland akte van commissie
verleend als ‘commis ter recerche’ te Lillo. De gedeputeerden namens Zeeland bij de
Staten-Generaal zullen de heren van Holland vragen waarom zij Croese hebben aangesteld,
aangezien er namens hen vanouds maar één persoon te Lillo resideert. De heren verzoeken,
aangezien er reeds een afgevaardigde commies van Holland is, daar geen veranderingen in
aan te brengen. Verder wordt erop gewezen dat de commiezen namens Zeeland ‘op de
Maze’ en te Amsterdam een zelfde traktement dienen te krijgen als hun Hollandse collegae
in Zeeland. Zo niet dan zullen de Hollandse commiezen verhinderd worden in hun
ontvangst van het halve licent.
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16-4-1658.
220. Leendert van Assendelft en Jan Claesen Reemer, beiden inwoners van Lillo, hebben de
GR gevraagd enkele hutten op Lillo te mogen afbreken, welk verzoek nader bekeken zal
worden door de heren die naar het fort afreizen.
19-4-1658.
224. Wegens het overlijden van schipper Marinus Adriaensen Verdonck is Pieter Paulus
van Assendelft aangesteld als gepermitteerd schipper namens de ingezetenen van de polder
van Lillo.
10-5-1658
234v. De GR hebben besloten de commiezen die namens Zeeland zijn aangesteld op de
Maas zowel als te Amsterdam voor de ontvangst van het halflicent, te schrijven en hen te
vragen hoe zij tegenwoordig ‘ten respecte van de voors. bedieninge aldaer werden bejegent
en gemainteneert’.
14-5-1658.
235. Wegens het overlijden van Leendert Paulussen, gewestelijk timmerman op Lillo, is
Pieter van de Lande aangesteld als zijn plaatsvervanger.
21-5-1658.
239. De heren die namens de GR afreizen naar Lillo en Liefkenshoek zijn geautoriseerd om
met de kerkenraad van Liefkenshoek over te gaan tot het beroepen van een opvolger van de
overleden schoolmeester en voorzanger Johannes Vleerbosch.
23-5-1658.
242, 242v. De GR hebben beraadslaagd over de brief van de gedeputeerden van Zeeland en
het overleg met de heren van Holland over de aanstelling van Gerrit Croese. De GR zullen
aan de heren van Holland schrijven dat men nog steeds niet in kan zien waarom Croese een
aanstelling heeft gekregen. Om Holland echter tegemoet te komen zijn de GR bereid hem
een plaats te geven op de vloot van Lillo, op de voorwaarde dat aan hem een akte wordt
gegeven ‘om van wegen de provincie van Holland aldaer alleen en prevativelick te werden
gebruijckt tot het doen van de visitatie ende recerche’. En dat hij zich daarbij dient te
houden aan de voet en de orders bij de Hollandse commiezen volgens het oude gebruik,
zonder dienaangaande ‘eenige nieuweheijt of anderen wet te plegen’. Daarnaast dat de
commiezen namens Zeeland in Holland, in conformiteit van het provinciaal akkoord, bij een
formele akte van de Staten-Generaal ‘of derselve heeren gecommitteerde raden effectieve
sullen werden gevestabilisseert, met reparatie van alle nieuwicheden en indrachten ter
contrarie gepleecht’. De gedeputeerden wordt verzocht om de heren van Holland duidelijk
te maken dat zij hierop een resolutie dienen te stellen ter geruststelling van de Staten van
Zeeland. Blijven zij in gebreke dan kunnen de GR niet voorkomen dat de commiezen van
Holland belet worden in het uitoefenen van hun functie.
30-5-1658
247. De GR hebben de melding gekregen dat de Hollandse commiezen bij Sas van Gent
niet alleen het halve licent eisen bij de schippers, nadat deze reeds het volle recht van
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uitgaande goederen hebben betaald, maar ook dat de commiezen zijn geholpen door de
commandeur ‘met de stercke handt’. Dit is strijdig met de oude order, gebruik en dienst van
het gewest. De commandeur zal worden verzocht voortaan dergelijke ‘assistentie’ voortaan
achterwege te laten en juist de belangen van de provincie in acht te nemen, en daarom ook
een goede correspondentie met de GR te onderhouden.
19-6-1658.
252. De GR hebben begrepen dat de commiezen op de vloot van Lillo niet alleen de
doorvaart verhinderen van de ‘schutters van cleene visch’ maar ook die ‘met hoecken sich
generen’. De ‘hoeckers’ (vissers met haken) moeten vrij kunnen passeren.
11-7-1658.
268. Op het verzoek van de gepermitteerde schippers van Lillo worden er geen nieuwe
schippers meer benoemd.
Commandeur Cabeljauw is om gezondheidsredenen een verlof van twee maanden vergund.
1-8-1658.
277. Claes Janssen Prins heeft de GR verzocht om een aanstelling als beëdigd schipper van
de nieuwe polder van Lillo, waarop deze verklaard hebben dat hij zich moet richten tot de
heren die vertrekken naar Lillo in verband met de aanstaande verpachting van de gemeene
middelen. Zij zullen het verzoek onder andere bespreken met de ‘hoochst ingelande’.
279. Vanwege het verkleinen van het leger krijgen de kapiteins in dienst van de provincie
Zeeland het verzoek geen soldaten meer aan te nemen voor dienst in hun compagnieën; zij
mogen
geen paspoorten meer verlenen zonder de commissaris van de monsteringen op de hoogte te
stellen.
8-8-1658.
284v. Gezien de schriftelijke attestatie van commies Gallieris krijgt predikant meester
Marinis Huijgens van Liefkenshoek ‘belast met een vrou & drie kinderen’ zijn ‘augmentum
of extraordinaris’ voor het jaar 1658.
De commandeurs van de garnizoenen in de provincie als wel in het Committimus krijgen de
opdracht om hun compagnieën behoorlijke exercities ‘met het afbranden op de pannen’. De
commiezen dienen daarom de bandelieren van buskruit te voorzien, volgens de oude
gewoonte.
23-8-1658.
294v. Commandeur Cabeljauw heeft de GR om toestemming verzocht voor het doen van
enkele reparaties aan fort Liefkenshoek. Zijn missive zal in handen worden gesteld van de
heren die afreizen naar Lillo en Liefkenshoek, die de inhoud nader zullen bestuderen.
30-8-1658.
298v. De heren gaande over de verpachtingen zullen de woning van vaandrig Visch
inspecteren en nagaan of er reparaties moeten worden verricht.
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5-9-1658.
302. Chirurgijn Willem Faber heeft arrest verzocht op de gage van provoost Hans Wils, die
daar binnen acht dagen op moet reageren.
6-9-1658.
304. Majoor Severijn de Hubert van Lillo beklaagt zich over het feit dat hij zijn gage tien
gulden lager is volgens de staat van oorlog dan voor zijn medeofficieren van gelijke rang.
Hij verzoekt om een gelijk gage. Het verzoek zal door heer Van der Hooge aan de Raad van
State worden voorgelegd, en De Hubert krijgt een eenmalige toelage van £ 10.
304v. Jan Massieu van Dale, heer van Lillo, heeft de GR verzocht om volgens het
vredesverdrag te mogen bezitten het veer van het hoofd van Lillo naar Liefkenshoek of
Vlaanderen, met het verzoek dit veer te mogen verpachten. Dit was volgens hem voor zijn
voorouders, tot de inundatie, gebruikelijk. De GR stellen dat hij zich dient te richten tot de
heren Ingels en Mauregnault, die binnenkort voor de verpachting van de gemeene middelen
zullen afreizen. Zij zullen hun bevindingen aan de GR doorspelen.
306. De verpachting van het veer van Liefkenshoek, waarin eveneens de heer van Calloo
participeert, komt te expireren. Het veer zal door de heren die afreizen ten meeste profijt
van het gewest worden verpacht, ‘buijten assistentie van den voornomden heer van Calloo’.
306v. Commies Gallieris moet zo snel mogelijk ervoor zorgen dat er kan worden
aangevangen met het repareren van de zeewering van de contrescarp van Liefkenshoek.
12-9-1658.
311v, 312. Commies Gallieris maakt melding van zware schade aan Lillo, veroorzaakt door
een zware storm op 9 september. Hij dient zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat de schade
gerepareerd wordt.
24-9-1658.
313. Hendrick Rollant wordt vermeld als vaandrig onder kapitein Arent Tuijl van
Serooskercke.
9-10-1658.
319. Claes Janssen Prins is benoemd tot beëdigd schipper van de polder van Lillo.
11-10-1658.
326v. Op het verzoek van de gelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse zijn de heren die in
maart 1659 zorg dragen voor de verpachting van de gemeene middelen op Lillo en
Liefkenshoek geautoriseerd tot de inspectie van de contrescarp van Liefkenshoek. De vraag
hierbij is of deze tegen de vloed en het water van de rivier dient te worden beschermd, of
deze, volgens commandeur Cabeljau, onder de linie gebracht moet worden.
Maria Sorbotto, schoonmaakster op Lillo, krijgt als salaris jaarlijks vijftien guldens.
327v, 328. Naar aanleiding van het rapport van de heer Ingels op een remonstrantie van
commies Gallieris is besloten dat er 13 tonnetjes buskruit naar Lillo zullen worden
gezonden, alsmede 100 bossen lonten. Er zal bestek worden opgemaakt voor reparaties aan
36 goede hutten, en de slechte hutten zullen aan de hoogste bieder worden verkocht. Er zal
een bestek worden opgemaakt van de bouw van 10 nieuwe dubbele hutten voor het
onderbrengen van soldaten. Er zullen 8 wielen voor halve kartouwen naar Lillo worden

443

gezonden. Naar Liefkenshoek worden 3 affuiten van zesponders met toebehoren, een affuit
voor een kleine ‘mansvelder’, 6 wielen voor tienponders en 6 wielen voor halve kartouwen
gezonden. Commies Gallieris zal ervoor zorgen dat het geschut van Lillo en Liefkenshoek
op zwalpen [brede dikke planken] worden geplaatst en door de kanonniers iedere 14 dagen
worden omgekeerd. Doen zij dit niet dan worden zij van hun dienst ontslagen. De heren
gaande over de verpachtingen zullen inspecteren of de gracht van Liefkenshoek verdiept
dient te worden, alsmede of de regenbak dient te worden gerepareerd en zij zullen het
vernieuwen van het ‘opperwerck’ van de houten brug over de vest te Liefkenshoek en het
maken van 2 nieuwe batterijen van 2 ½ roede groot in het vierkant besteden.
17-10-1658.
330v. Claes Janssen [moet zijn: Jan Claessen] Watervliet is beroepen tot schoolmeester en
voorzanger op Liefkenshoek als vervanger van de overleden Jan Vleerbosch.
Op het verzoek van de kerkenraad van Lillo is meester Johannes van Ceulen beroepen tot
predikant als opvolger van de overleden predikant meester Levi Ingels.
5-11-1658.
337. Commies Gallieris wordt geordonneerd om aan de erfgenamen van predikant Ingels
het augmentum over het jaar 1658 te betalen ‘tot den tijt toe van de bevestiginge van sijn
successeur’. Daarnaast krijgen zij drie maanden traktement na het eindigen van het
dienstjaar waarin de predikant is overleden.
??-??-1658
343v. Franchois Cabeljauw, vaandrig onder kapitein Bartholomeus Hoemaker, is gelegerd
in Terneuzen.
12-11-1658.
352v. Commies Jacob Gallieris dient de GR van advies te dienen in de kwestie tussen
Willem Fabrij en Hans Wils.
15-11-1658.
356, 356v. Het verzoek van Isaacq Barrauw om te mogen bedienen bij provisie en
gedurende de indispositie van zijn vader het vendumeesterschap, bode-ambt en bidderschap
binnen fort Lillo, en de functies na de dood van zijn vader te mogen blijven vervullen, ‘is
absolutelick afgeslagen’.
21-11-1658.
357. Genie Gerrij wordt vermeld als soldaat onder kapitein Martin de Ridder.
13-12-1658.
362v. Kapitein De Ridder te Liefkenshoek zal samen met commies Gallieris de barrière,
gemaakt door Arent Janssen Vlam voor de redoute richting Doel inspecteren.
31-12-1658.
371v. Commies Gallieris is geautoriseerd om de benodigde ammunitie te verstrekken aan de
compagnie van commandeur Seijs, die onlangs met 25 man is versterkt.

444

373v. De Staten-Generaal hebben commandeur Willem Jan Cabeljauw verkoren tot
commandeur van Sas van Gent en de omliggende forten, wegens het overlijden van
commandeur Enno Ferens. Op zijn positie op fort Liefkenshoek is kapitein Gideon Potteij
aangesteld.
Inv.nr. 511, Resoluties Gecommitteerde Raden 1659
De folionummers ontbreken.
1-1-1659.
Dijkgraaf Ieman de Waijer heeft namens de GR enkele nieuwe rijswerken aan de
contrescarp van fort Liefkenshoek bezocht, en is daar ordonnantie over verleend voor een
som van £ 14:2:6.
2-1-1659.
Ontvanger-generaal van Stringe is geordonneerd om aan de erfgenamen van Levi
Ingels £ 15 te betalen over acht maanden augmentum. De resterende vier maanden, een
som van £ 7:10, zijn betaald aan zijn opvolger.
Meester Marinus Huijgens is beroepen te Veere. Commies Gallieris is voor zijn activiteiten
bedankt, aangezien de GR vinden dat de kerkenraad zonder hem zorg kan dragen voor de
beroeping van een nieuwe predikant op Liefkenshoek.
Willem Adraensen van Thiel heeft de GR verzocht hem aan te wijzen voor ‘den dienst van
het verstellen van het uijrwerck inden thoren tot Lillo’. De heren gaande over de
verpachtingen zullen het verzoek nader bestuderen.
11-1-1659.
De heren Tenijs en Van Crommon zullen namens de GR de kerkenraad van Liefkenshoek
assisteren bij de aanstelling van een nieuwe predikant.
14-1-1659.
De commandant van Liefkenshoek zal samen met commies Gallieris het werk van Leonaert
van Wijngaerden aan de palissaden inspecteren.
Thomas Thomassen Paulier, woonachtig tot Lillo, heeft de GR verzocht tot de aanstelling
als bakenaar van de rivier de Honte tot Lillo, in de plaats van Jan Pietersen Slaepterop. De
magistraat van Bergen op Zoom zal gevraagd worden of zij de bakenmeester aldaar met de
zorg over de rivier de Honte willen belasten, of dat men andere voorzieningen moet treffen.
De controleurs van de licenten op het Sas van Gent en Lillo worden geautoriseerd tevens
het controleurschap van de grafelijke tol van Zeeland van beide plaatsen waar te nemen.
16-1-1659.
Petrus Reijnerus, collecteur van licenten binnen Lillo, heeft zijn eed tot collecteur van de
Zeeuwse grafelijke tol afgelegd.
Hendrick van Houtenburg krijgt na een attestatie van commandeur Seijs en commies
Gallieris voor zijn werkzaamheden als opzichter te Lillo £ 20.
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27-1-1659.
De GR kondigen aan dat alle commandeurs van de steden en forten in het Committimus
kleine reparaties aan hun woningen mogen uitvoeren, zonder daar voor uitdrukkelijke
toestemming te moeten vragen, als de kosten lager blijven van £ 2.
Commies Galjeris dient de gewestelijk timmerman tot Lillo te benadrukken dat hij zijn
visitaties van beschadigde delen en reparatiewerken met zekere regelmaat blijft uitvoeren,
of dat er anders maatregelen worden genomen.
30-1-1659.
Meester Johannes van Ceulen en Jacob Galjeris, predikant en ouderling van de kerk van
Lillo, hebben ten overstaan van de GR nogmaals gepleit voor de vergroting van de kerk. De
heren die belast zijn met de beroeping van een predikant voor Liefkenshoek zullen
nogmaals de kerk van Lillo inspecteren en hun bevindingen aan de GR voordragen.
13-2-1659.
Hendrik Volmar en andere bakkers van Lillo beklagen zich over het feit dat dagelijks veel
brood uit Brabant en Vlaanderen naar Lillo wordt gebracht, ondanks de orders en resoluties
van de GR. De heren die naar de forten afreizen zullen de kwestie nader onderzoeken, de
bakkers horen en met de gedelegeerde rechters overleggen wat er dient te gebeuren om
ervoor te zorgen dat de bakkers daadwerkelijk de effecten van het aan hun gegeven octrooi
kunnen genieten.
27-3-1659.
Er zullen een aantal compagnieën binnen het kwartier van Vlaanderen worden verlegd; het
verzoek hiertoe is door de GR aan de Staten-Generaal gezonden. Het betreft de
compagnieën van kapitein Cats, van IJzendijke naar Aardenburg, van kapitein Mogge, van
kapitein Borrendamme van Philippine naar Aardenburg, van wijlen kapitein Ferens van Sas
van Gent naar Axel en tenslotte van kapitein Cabeljauw van Liefkenshoek naar Sas van
Gent.
Kapitein Seijs schrijft dat majoor De Hubert het visiteren van schepen op de stromen moet
waarnemen en verzoekt daarom een vervanger voor voornoemde De Hubert, in de persoon
van Willem de Grande. Het verzoek is in handen gesteld van Severijn de Hubert om daarna
de GR van schriftelijk advies te voorzien.
1-4-1659.
Paulus Oldenburgh, luitenant van de compagnie van kapitein Serooskerke, is toegestaan zijn
plaats te verwisselen met Johan Wichman, luitenant van de compagnie van kapitein
Berendrecht.
2-4-1659.
Op het verzoek van de deken en de opzichters (‘beleeders’) van de zoutziederijen bij
Arnemuiden wordt Jan Cornelissen de Jongh geadmitteerd als facteur of commies van de
voorschreven zoutziederijen te resideren te Dongen en Tongerloo in de Baronie van Breda,
volgens de resolutie van 12-9-1656. Verder wordt goedgevonden om de commiezen te Lillo
te schrijven dat zij geen turfschepen van de voornoemde plaatsen laten passeren zonder het
vertoon van een ‘hantschrift en segel’ van de voornoemde commies.
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Vanwege de vele fraude die gepleegd wordt ten opzichte van de gerechtigheid van het land
betreffende de handel op Antwerpen en andere kwartieren van Brabant, heeft de commiesgeneraal van de recherche, Johannes Emilius, om de assistentie verzocht van de gouverneur
van Bergen op Zoom, Frits van Nassau en commandeur Seijs van Lillo, voor het opsporen
van de fraude en om hun ‘stercke handt’ in de vorm van enige ‘ruijters en vierroers’. Verder
zullen de commiezen van Bergen op Zoom en Lillo aan de poorten geassisteerd worden
door de soldaten in de nabijgelegen corps de gardes.
3-4-1659.
Hans Pietersen wordt vermeld als soldaat onder de compagnie van kapitein Seijs.
8-4-1659.
Gezien de schriftelijke adviezen van de heren van de Rekenkamer en van de rentmeester
Bewestenschelde betreffende de salarissen van de ontvangers en collecteurs van de
Grafelijke tol op de posten buiten de provincie (‘op de comptioren buijten de provintie’)
zijn de volgende beloningen bepaald. Diegene wiens ontvangst in een jaar £ 200 bedraagt
zal daarvan een twaalfde deel toekomen, wiens ontvangst in een jaar £ 100 bedraagt zal
daarvan een zesde deel toekomen. Daarbij wordt nadrukkelijk gesteld dat op elk paspoort
niet meer dan een stuiver mag worden afgevorderd op straffe van het verlies van de
bovengenoemde toelage.
Anthonij Brabon is benoemd tot appoincté in de compagnie van kapitein Serooskercke.
Commandeur Seijs en commies Galieris hebben zich bij de GR beklaagd over ‘verscheijde
ongerijmde en onbehoorlicke comportementen’ van kapitein Serooskercke, gelegerd te
Lillo, strekkende tot verwijdering van de beide compagnieën, mitsgaders tot nadeel van de
militaire orders en belangen. Om alle onheil te voorkomen verzoeken de supplianten tot de
overplaatsing van kapitein Serooskercke met zijn compagnie. Een beslissing hierover is
uitgesteld.
10-4-1659.
In verband met de klachten over de kapitein, wordt kapitein Serooskercke voor de GR
ontboden. Wat betreft het verplaatsen van luitenant Walrave voor de luitenant van kapitein
Potteij, daarover zal de mening van kapitein Potteij worden gevraagd.
11-4-1659.
De GR hebben de reactie ontvangen van majoor Severijn de Hubert, betreffende zijn
aanstelling als opzichter van de commiezen van de recherche op Lillo. Hij stelt daarbij dat
deze functie zijn majoorschap niet hindert, maar juist van nut is, gezien het feit dat hij de
wachten nu tien keer meer passeert. Hij verzoekt de heren om het verzoek van commandeur
Seijs voor een vervanger af te slaan en verzekert hen dat er geen klachten zullen komen.
Vanwege de slechte bewapening van de compagnieën zal er een inspectie plaatsvinden bij
alle troepen, zo wel bij de troepen in de provincie als bij de troepen die in de nabijgelegen
gebieden gelegerd zijn.
Wat betreft de bouw van een kerk op Lillo, daarover hebben de GR besloten deze nog uit te
stellen. Er zal naderhand wel positief op gelet worden, alsmede zullen de gedelegeerde
rechters worden vermaand tot een liberale contributie voor de voortzetting ‘van de zelve’.
Er is ingestemd met de bouw van elf nieuwe hutten, alsmede met de
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reparatiewerkzaamheden aan de oude hutten op Lillo en het logement van kapitein Potteij
op Liefkenshoek. De reparatie van de houten brug van Liefkenshoek is uitgesteld, wel is
bepaald dat er geen wagens meer over mogen passeren. De bouw van de kerk zal rond 15
mei in het openbaar worden besteed binnen Zeeland, Holland en de aangrenzende
kwartieren.
15-4-1659.
Op het verzoek van kapitein Johan Cauw hebben de GR besloten zes oude en ongeschikte
soldaten alsmede drie bezoldigden te verdelen over andere compagnieën. Nicolaes
Hennequin zal gaan dienen onder kapitein de Ridder op Liefkenshoek. De ‘appoinctees’ Jan
Vermuijden en Willem Boern gaan dienen onder kapitein Serooskercke. De plaatsen van de
negen zullen worden ingenomen door een gelijk getal van ‘kloucke en welgeoeffende
soldaten’.
De GR hebben van de Staten-Generaal open patenten ontvangen voor het verplaatsen van
enkele compagnieën. De compagnie van commandeur Potteij krijgt de opdracht ‘om haer in
volle wapenen en behoorlijcke ordre’ van Axel naar Liefkenshoek te begeven.
22-4-1659.
Melding van het overlijden van de commandeur van Hoogerwerve, Johan Viesaar (=
Veijser).
8-5-1659.
Jacobus Broucksault, dienende onder de compagnie van zijn vader kapitein Broucksault, is
toegestaan om onder de compagnie van kapitein Bailliart als vrijwilliger mee te gaan naar
Denemarken.
9-5-1659.
Tot opvolger van Viesaar (= Veijser) is Anthonij de Badaus (andere variant: Boudoux)
benoemd als commandeur en majoor op Hoogerwerve.
Pieter la Lande, ’s landstimmerman te Liefkenshoek, beklaagt zich over het arrest op de aan
hem toekomende gelden door een Dordtse houtkoper. Commies Galieris dient de GR van
advies te dienen, zodat zij hierover een besluit kunnen nemen.
10-5-1659.
Johannis van Grimbergen wordt vermeld als commies van het Zeeuws licent te Den Bosch.
30-5-1659.
Willem Willemsen van Thiel is aangesteld als steller en verzorger van het uurwerk op Lillo
als vervanger van zijn vader Willem Adriaensen van Thiel.
Het verzoek van Jaecques Vertombe om de reparatie van de straat van de markt afgaand aan
de zuid-oostzijde achter de kerk zal worden ingewilligd als er wordt aangevangen met de
nieuwbouw van de kerk.
Joris Jacobsen krijgt fl. 50 in plaats van fl. 36 voor het opruimen van vuil en het
schoonhouden van de straten en corps de gardes van Lillo.
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Jacob Covijn en Petrus Reijnerus zijn aangesteld als respectievelijk kapitein en vaandrig
van de compagnie van de burgers van Lillo, die bij brand, alarm, het slaan van bijten en
andere voorvallen dient op te treden.
Pieter de Vis wordt vermeld als vaandrig te Lillo.
3-6-1659.
Commies Gallieris is toegestaan de compagnieën in garnizoen langs de Schelde binnen
Lillo, Liefkenshoek, St. Martijn op Hoogerwerve en St. Anna in de polder van Namen te
monsteren.
24-6-1659.
De gedelegeerde rechters te Lillo dienen zich exact te informeren over en de GR te
adviseren hoe en op welke wijze de gevangene ‘over geperpetreerde manslach’ is
uitgebroken [= ontsnapt].
30-6-1659.
Petrus Smijtegelt is beroepen tot predikant van Liefkenshoek als opvolger van de te Veere
beroepen Huijgens.
1-7-1659.
De gedelegeerde rechters hebben laten weten geen verdere informatie te hebben over een
ontsnapte gevangene.
3-7-1659.
Laurens Jacobsen de Vries is toegestaan zijn graan vanuit de polders van Lillo naar Breda te
vervoeren, op de voorwaarde dat dit gebeurt door gepermitteerde schippers en dat hij zijn
vrachten door de commiezen op de vloot laat controleren.
Commandeur Seijs en commies Gallieris dienen de aannemers van de nieuwe hutten op
Lillo aan te sporen hun werk af te maken, op straffe van het inhouden van lonen en het
opnieuw besteden van het werk.
Commandeur Seijs zal gehoord worden in verband met de klachten tegen hem geuit door
luitenant Walraven van Nuffelen (= Van Uffelen).
22-7-1659.
De GR hebben bepaald dat in het vervolg geen kapiteinszonen op de betaalrollen zullen
worden gezet zonder kennis en toestemming van de raad, en dat de zonen effectief hun
dienst dienen te vervullen.
24-7-1659.
Commandeur Potteij beklaagt zich over het gedrag van de baljuw van Calloo die erop staat
dat ene Willem Quirijnsz. (= W.Q. Pippinck) uit Ketenisse de heiligendagen in acht neemt.
Hierop krijgt de commandeur toestemming baljuw Cant te schrijven en te verzoeken
Quirijnsz. met rust te laten.
Simon Berckenbosch dient binnen acht dagen te reageren op het verzoek van Cornelis
Maerschalck om een arrest op zijn gage.
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25-7-1659.
Commies Gallieris dient de commandeur van de Kruisschans aan te zeggen dat hij de
vissers van Oirderen en Wilmerdonck met rust moet laten.
31-7-1659.
De commandeur van de Kruisschans laat via commies Gallieris weten dat wat betreft de
vissers van Oirderen, Wilmerdonck en Oirdam, niemand op Oordam zal komen te vissen.
Hij stelt daarbij dat de heerlijkheid onder het bereik van zijn kanon ligt en dat hij orders
navolgt van de Raad van State.
9-8-1659.
Cornelis Hildernisse en Jan Carre zullen het door Nicolaes de Witte aangenomen werk op
Lillo inspecteren.
19-8-1659.
Luitenant Wichman wordt aangeschreven dat hij zich naar zijn garnizoen op Lillo moet
begeven, of dat er anders maatregelen worden genomen.
21-8-1659.
De commiezen van de recherche zullen worden aangeschreven dat zij geen goederen zullen
visiteren of biljetten daarvan uitgeven, tenzij deze bij de grafelijke tol zijn aangegeven; er
worden scherpe represailles in het vooruitzicht gesteld, mochten zij de GR negeren.
27-8-1659.
Luitenant Wichman mag tot het einde van de maand wegblijven, maar dient daarna de
orders die zijn uitgevaardigd op te volgen.
De aannemers van de hutten op Lillo zullen door de GR met ernstige recommandatie
worden aangeschreven binnen veertien dagen, en voor de aankomst van de commissarissen
van de GR, hun werkzaamheden voort te zetten. Blijven zij in gebreke dan zal het werk
opnieuw worden besteed.
29-8-1659.
Pieter Douchet heeft om een arrest verzocht op de gage van luitenant Johan Wichman ‘tot
recouvre van zijn beschadichde borchtochte’.
Het verzoek van schoolmeester Jan Claessen Watervliet om een toelage voor het stellen en
waarnemen van het uurwerk op Liefkenshoek, gelijk die van Lillo toekomt, is in handen
gesteld van de heren gaande over de verpachtingen.
4-9-1659.
Op een verzoek van enige ingelanden van Tholen, landbezitters in de polder van Lillo, om
hun gewassen te mogen laten vervoeren door anderen dan de gepermitteerde schippers is
een beslissing uitgesteld. De heren die naar Lillo afreizen zullen zich nader informeren en
advies aan commies Galjeris vragen.
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11-9-1659.
Aan Joris Jacobssen, aangesteld voor het opruimen van vuil in de straten en corps de gardes
van Lillo, wordt jaarlijks £ 10 uitgekeerd, ‘gelijck die op Liefkenshouck genietende’.
26-9-1659.
De commandanten in de provincie en het Committimus dienen de GR zonder uitstel mede te
delen welke officieren op het moment niet aanwezig zijn in hun garnizoenen. Zij mogen
tevens geen verloven meer verlenen, daarvoor dienen de GR te worden aangeschreven.
26-9-1659.
Johan Cabeljau heeft de eed afgelegd als cornet onder ritmeester Buat. Charles Broucsaut,
Cornelis Giseling, Philippe Prince en Rudolf Mepsche hebben de eed hebben afgelegd als
luitenanten.
3-10-1659.
Het verzoek van de waterschippers van Antwerpen, om bij visitatie niet meer naar het
kantoor van de commiezen te hoeven gaan, is afgeslagen.
9-10-1659.
Peterus Reijnerus wordt vermeld als controleur van de licenten tot Lillo.
Jan Claesen Watervliet krijgt een jaarlijkse toelage van £ 6 voor het stellen van het uurwerk
op Liefkenshoek. Tevens zal commies Galieris ervoor zorgen dat hem de last turf voor het
winterseizoen toekomt.
11-11-1659.
Commies Galeris is geautoriseerd om de compagnie van kapitein Potteij van buskruit voor
de bandeliers te voorzien.
Commandeur Seijs en commies Galjeris dienen erop toe te zien dat geen andere schippers
dan de gepermitteerde schippers granen zullen vervoeren vanuit de polders bij Lillo.
20-11-1659.
Jacob Sente, inwoner van Lillo, heeft om het arrest verzocht op de gages van konstabel
Cornelis Timmers.
18-12-1659.
Het verzoek van meester Marinus Huijgens om zes maanden augmentum voor hem en zijn
huishouden is in handen gesteld van zijn opvolger op Liefkenshoek, predikant Smijtegelt,
om daarop te antwoorden.
19-12-1659.
Vermelding van het overlijden van commandeur Potteij. Zijn functie wordt nu bekleed door
commandeur De Ridder.

451

24-12-1659.
Het verzoek van de kerkenraad van Lillo voor het vergroten van de kerk wordt in handen
gesteld van de commissarissen die afreizen naar het fort om de kerk te inspecteren en
hiervan de GR rapport te doen.
29-12-1659.
Arent Vlam, landstimmerman op Liefkenshoek, is overleden. Zijn plaats zal worden
ingenomen door zijn broer Lieven Vlam. Hij dient hiervoor de eed af te leggen. Commies
Gallieris zal Lieven Vlam aan zijn gelofte houden dat zolang de weduwe van zijn broer niet
hertrouwt, hij ervoor zal zorgen dat zij en haar kinderen geen beroep hoeven te doen op de
armenzorg.
De functies van Anthonij Jans Barrou als vendumeester, bode en het invullen van het
‘bidderschap’ binnen Lillo, Liefkenshoek en de nabijgelegen forten zullen voortaan bediend
worden door zijn zoon Isaack Barrou.
Inv.nr. 512, Resoluties Gecommitteerde Raden 1660
10-1-1660.
8. Op het verzoek van de weduwe van kapitein Gideon Potteij worden de commissarissen
van de monsteringen geautoriseerd haar zoon Maurits Potteij, oud 13 jaar, op de monsterrol
te passeren. Haar andere zoon, Pieter Potteij, zal gegratificeerd worden met een
soldatensoldij ten laste van de compagnie van commandeur Johan Seijs.
10-2-1660.
19. Commies Jacob Gallieris meldt dat er enkele reparaties nodig zijn op Lillo, met name
aan de brug bij de poort en aan het secreet op de wal. Er zal een inspectie worden
uitgevoerd door de heren die afreizen naar het fort.
13-2-1660.
23. Matthijs Adriaenssen Knollaert heeft om het arrest gezocht op de gage van Arent
Janssen Vlam, aannemer van de hutten op Lillo.
20-2-1660.
28. Gerrit Cool wordt vermeld als timmerman op Lillo.
2-3-1660.
33v. Het verzoek van Franchois Beydaels, notaris tot Lillo, om bij een compagnie op de rol
gesteld te worden is afgeslagen.
26-2-1660.
30. Matthijs (later als Maerten vermeld) de Zeelander heeft de GR verzocht om aan de
weduwe van kapitein Gedeon Potteij de soldij van haar zoon uit te laten betalen. De zoon is
overleden te Kopenhagen als soldaat van de compagnie van Potteij.
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4-3-1660.
39. Een niet nader omschreven verzoek van een zekere Marcus Prie is in handen gesteld van
de heren die voor de verpachtingen afreizen naar Lillo, om daar te overleggen met
commandeur Seijs.
20-3-1660.
47v. De commissarissen die naar Lillo afreizen zullen het nieuwe kwartier opnemen, ‘met
assumptie van ’s lantswerckluyden, aengenomen bij Leendert van de Wijngaert’.
6-4-1660.
55. Leendert van Wijngaert wordt vermeld als aannemer van elf stenen hutten op Lillo.
8-4-1660.
59. Luitenant Johan Wichman krijgt £ 40 voor het meten van de schorren nabij Lillo en
Stabroek en voor het maken van de kaart van Lillo en de nabijgelegen forten.
14-4-1660.
60v. De GR hebben besloten de commandeurs Johan Seys en Martyn de Ridder van Lillo en
Liefkenshoek te committeren om ten overstaan van twee ervaren ‘busmaeckers’
(wapensmeden) de wapens van de compagnie van wijlen Gedeon Potteij te taxeren.
27-4-1660.
64. Commandeur De Mauregnault heeft de opdracht gekregen om met zijn compagnie van
Liefkenshoek naar Veere te trekken. Onder de compagnie zullen de zestig soldaten uit de
dertig Zeeuwse regimenten gebracht worden. Hij dient dan echter zestig anderen uit zijn
compagnie ten overstaan van commissaris Gallieris aan te wijzen die tot nadere orders
garnizoen zullen houden in het fort, onder de bevelvoering van een sergeant. De
commandeur wordt verzocht om aan de zestig achterblijvers ‘hare leeninge te voldoen’. De
wapens zullen worden getaxeerd en vergoed worden door de provincie.
29-4-1660.
66v. De heren Tenijs en Crommon zijn verzocht te spreken met de gedelegeerde rechters op
het verzoek van Michiel Mieninck (= Munninck), als substituut griffier verbonden aan de
krijgsraad van Liefkenshoek, over de geschillen die ontstaan zijn met betrekking tot de
verkoop van de goederen van soldaten.
18-5-1660.
76. Omdat Jacob Covijn onlangs is overleden, is Albert van Benthem aangesteld als
kapitein van de burgers van Lillo.
1-6-1660.
80v. Aan Matthijs Adriaen Knollaert, houtkoper te Bergen op Zoom, is arrest verleend op
de gage van Arent Janssen Vlam over de aan hem verschuldigde gelden.
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3-6-1660.
81. Commandeur Johan Seijs wordt geordonneerd alle avonden, conform de orders, door de
majoor het wachtwoord (‘het woort’) te doen overbrengen aan Albert van Benthem, kapitein
van de burgerij. Mocht hij hier zijn bedenkingen over hebben dan dient hij deze aan de GR
voor te leggen.
De burgerkapitein mag een erf pachten bij zijn huis, maar dient dit wanneer de provincie er
aanspraak op maakt, uit handen te geven.
15-6-1660.
85. Pieter van de Lande wilt een tegemoetkoming voor het vervullen van zijn functie als
opzichter van de werken binnen Lillo, waarop de GR geantwoord hebben dat hij eerst de
akte te tonen waarin zijn aanstelling wordt bevestigd.
22-6-1660.
88. Commies Gallieris zal de zestig soldaten die door de provincie in Liefkenshoek zijn
gelegerd monsteren, waarna zij kunnen worden uitbetaald. Diegenen die incapabel zijn
zullen worden vervangen en uit hun dienst worden ontslagen.
Commandeur Mauregnault is toegestaan 15 soldaten uit de bovengenoemde compagnie te
lichten en die te vervangen door 15 andere soldaten uit zijn eigen compagnie.
88v. De wapens van de compagnie van wijlen Gedeon Potteij zullen zo snel mogelijk
worden getaxeerd door commandeurs Seijs en De Ridder, alsmede door commies Gallieris.
Daarna zal het bedrag aan de weduwe van Potteij worden uitgekeerd door de provincie.
25-6-1660.
96. Arent Janssen Vlam is overleden. Zijn erfgenamen krijgen samen met metselaar Pieter
Kack £ 36:0:5 voor werkzaamheden op Liefkenshoek.
7-7-1660.
101. De GR hebben besloten om de resolutie met betrekking tot het verstrekken van het
wachtwoord aan de burgerkapitein door commandeur Seijs te herroepen. De redenen zijn
niet vermeld, maar de kapitein wordt nu geacht zich te houden aan de oude orders.
102. Gezien het verzoek van de gepermitteerde schippers van Doel, Geene Foppe, Davidt
Jacobsen, Leendert Geertse (= L.G. Stoop), Cornelis Cappendijck, Cornelis Dronckert en
Davidt van Straten, dienen de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek erop toe te zien dat
zij alleen de granen uit de polders bij Doel naar Antwerpen vervoeren. De schippers met
toestemming van de hertog van Aarschot dienen te worden belet en afgewezen, omdat hun
aanstelling strijdig is met de orders van het land en met het akkoord dat met de ingelanden
is opgesteld.
16-7-1660.
116v. De licentiemeesters van de provincie Zeeland zullen worden geschreven dat zij
voortaan ‘geene commissen van’t halff licent uyt Hollant in haer functie sullen kennen of
admitteren’, voordat zij de commissie aan de GR hebben voorgelegd.
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20-7-1660.
122v. De wapens van de compagnie van wijlen kapitein Potteij zijn door ‘busmaker’
Willem Matthijssen op £ 50 getaxeerd. Dit bedrag zal aan de weduwe betaald worden, en de
busmaker ontvang 20 guldens voor zijn werk.
22-7-1660.
124v. Matthijs Adriaenssen Knollaert heeft om betaling verzocht van 1782 guldens ‘uijt
crachte van transport’, die Leendert van Wijngaert over de derde betaling van zijn werk op
Lillo toekomen. Laatstgenoemde dient binnen acht dagen te reageren.
10-8-1660.
132. Majoor Severin de Hubert heeft de GR geschreven dat de hertog van Aarschot het veer
van Doel op Lillo, zelfs ten aanzien van granen en andere gewassen die naar elders vervoerd
werden, tegen alle afspraken in, publiekelijk heeft verpacht. Dit heeft de GR doen besluiten
de voornoemde majoor, commies Gallieris, de commiezen van de recherche te Lillo, de
kapitein en de commandeur van het oorlogsschip te schrijven dat geen schepen met granen
of andere waren uit Doel of andere kwartieren mogen passeren. Alleen de gepermitteerde
schippers hebben toestemming om hun goederen te vervoeren.
24-8-1660.
140v. Biersteker Claes Janssen Prins uit Lillo heeft toestemming verzocht voor het
oprichten van een ‘bierstal’ met Antwerpse bieren. Het verzoek is in handen gesteld van de
heren die naar Lillo zullen afreizen.
26-8-1660.
143. Symon Philips van Cromstrijen, zoon van Martinius van Cromstrijen, luitenant van de
compagnie van kapitein Parpousche, gezegd Sedlenitski, is onlangs overleden.
27-8-1660.
146. Michiel Clarisse heeft de GR verzocht om ‘mandement, waerbij de gedelegeerde
rechters van Lilloo mochten worden geordonneert den suppliant te admitteren tot het doen
van cossie’. Het verzoek is in handen gesteld van de gedelegeerde rechters om de
crediteuren van de suppliant te horen en de GR van advies te dienen.
31-8-1660.
148. Commandeur Seijs geeft de GR te kennen dat luitenant Wichman sinds zijn verlof tien
maanden uit het garnizoen is geweest, en dat deze van mening is de aanstaande winter in
Sluis door te brengen. De luitenant zal geschreven worden dat hij zich dient te houden aan
het aan hem verleende verlof van 8 juli jongsleden. Bij het verstrijken van deze
verlofperiode dient hij zich weer te melden bij zijn garnizoen.
148v. Jan Roose heeft verzocht om een aanstelling als schipper van Doel, waarover een
beslissing wordt afgewacht na het inwinnen van informatie over zijn bekwaamheid bij de
ingelanden van Doel.
149. Commies Gallieris wordt aangeschreven dat hij erop toeziet dat de gepermitteerde
schippers hun akten laten vernieuwen, voordat zij hun activiteiten verder mogen ontplooien.
Geen enkele schipper zonder nieuwe akte zal door de vloot mogen passeren.
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(NB: vanaf dit punt heb ik (D.H.) verder gewerkt met inventarisnummer 513. Dit zijn
eveneens de resoluties van het jaar 1660, alleen in een beter leesbaar handschrift op schrift
gesteld. Dit handschrift is een slag groter, vandaar dat er een gat zit in de nummering van
ruim 50 pagina’s).
Inv.nr. 513, Resoluties Gecommitteerde Raden 1660
1-9-1660.
201. Joos Meertens, dijkgraaf en gezworene van de polder van Lillo, Staeckenbroeck,
Zandvliet en Berendrecht, verzoekt om het doorlaten van enkele schepen met materialen
voor de reparaties aan de dijk. Alvorens hiervoor toestemming zal worden verleend, wordt
er advies gevraagd aan de commandeur van de Kruisschans en commies Gallieris.
2-9-1660.
205. Gelet op de remonstrantie van predikant meester Johannis Colonius en de kerkenraad
van Lillo stemmen de GR in met het vergroten van de kerk tijdens het komende voorjaar en
een bijdrage van 3000 guldens, die daadwerkelijk aan deze werkzaamheden dienen te
worden besteed.
205v. De commandeur en de gedelegeerde rechters worden scherp aangeschreven dat zij
katholieke geestelijken uit Lillo dienen te weren.
7-9-1660.
214v. Kapitein Seijs, commandeur van Lillo, heeft gereageerd op de bepaling betreffende
de roomse geestelijken, waarvan een kopie aan de Staten-Generaal is gezonden, met de
vraag welke maatregelen er genomen dienen te worden in deze kwestie.
9-9-1660.
215, 215v. Gezien het feit dat de Staatse expeditie uit Denemarken is teruggekeerd, dienen
de zestig soldaten wederom bij hun compagnieën te worden ondergebracht. De GR
verzoeken de heren in Den Haag of zij er toe bij kunnen dragen dat Lillo wordt versterkt
met de compagnie van kapitein Vassy of een andere onder het Zeeuwse regiment.
217. De weduwe van kapitein Potteij is van mening dat de wapens te laag zijn getaxeerd, en
dient een verzoek tot een compensatie bij de GR in, alsmede een compensatie voor het feit
dat haar zoon Charles Potteij voor anderhalf jaar het vaandel heeft gedragen van
commandeur Schotte, zonder hiervoor betaald te zijn. De GR besluiten haar £ 50 uit te
keren.
10-9-1660.
219. Op het verzoek van kapitein Martijn de Ridder dient soldaat Nicolaes Hennequijn,
afkomstig uit de compagnie van kapitein Cau, gedurende diens dienst in Denemarken bij De
Ridder ondergebracht, terug te keren naar zijn oude compagnie.
De GR bepalen tevens dat alle soldaten die vanwege hun ouderdom en onbekwaamheid bij
andere compagnieën werden ondergebracht gedurende de Deense expeditie, terug moeten
keren naar hun oude compagnie.
220v. Commandeur Seijs heeft de heren ervan op de hoogte gesteld dat aan de kruisweg bij
Lillo een dienst is gehouden door een ‘paep’ van Berendrecht.
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19-9-1660.
222. De heren hebben uit Den Haag een plakkaat ontvangen dat in 1649 was uitgevaardigd
‘tegens het incomen van jesuiten, papen, monnicken’ en dergelijke geestelijken. Het zal aan
de commandeurs van Axel, Terneuzen, Biervliet, Lillo en Liefkenshoek worden gestuurd,
met de opdracht de inhoud ervan in acht te nemen.
23-9-1660.
224v. Jan Roose en Pieter Heijndricx worden vermeld als pachters van de scheepvaart van
Doel.
225. Lieven Moerman (= Moorman) wordt vermeld als aannemer van twee batterijen op
Liefkenshoek.
24-9-1660.
229v. Meester Roelandt de Carpentier heeft arrest verzocht op de wedde van Henderick
Houtenburgh, konstabel te Lillo.
13-10-1660.
246v, 247. Volgens de Raad van State zouden er twee compagnieën op Liefkenshoek
gelegerd moeten zijn. Er is daar echter geen sprake van omdat de compagnie van wijlen
commandeur Potteij met commandeur Mauregnault naar Veere is vertrokken. De GR
vragen de heren in Den Haag de Staten-Generaal op de noodzaak van een tweede
compagnie te wijzen.
248v. Commies Gallieris is als ontvanger van de gemeene middelen toegestaan de toelages
uit te betalen aan de predikanten Huijgens en Smijtegeldt voor respectievelijk 4 en 8
maanden.
15-10-1660.
257. Het verzoek van Mattheus Souvrij, de koster van de kerk van Lillo, om een jaarlijkse
toelage voor zijn huishuur, is afgeslagen.
257, 257v. Claes Janssen Prins is te kennen gegeven dat over alle bieren afkomstig uit
Antwerpen het licent en de gerechtigheid betaald dienden te worden. Bovendien dienen de
bierstekers eveneens fraude te voorkomen, ‘de pachters aen te brengen, wat bieren voor de
kuijpe sullen hebben gegolden’.
257v. De ingelanden van de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht hebben
toestemming verzocht om in de zomer en de winter hun landbouwgewassen te mogen laden
en lossen aan de contrescarp van fort Frederik Hendrik. Dit is toegestaan op de voorwaarde
dat er mee wordt ingestemd dat de granen en vruchten te Lillo ‘sullen worden verclaert’ en
dat het vervoer door gepermitteerde schippers plaats zal vinden.
258v-260. Commandeur De Ridder schrijft de GR met betrekking tot defecten in de
fortificatiewerken van Liefkenshoek. De borstwering is dusdanig vervallen dat deze hersteld
dient te worden, waarvoor de GR de opdracht geven dat de reparatie in maart dient te
beginnen. De bedekte weg, die deels is weggespoeld, zal eveneens hersteld worden. Wat
betreft de contrescarp aan de Schelde, en met name de schade aan de westzijde, daarover
zal nader worden overlegd. De commandeur meldt dat de contrescarp aan de landzijde in de
zomer geheel droog valt. De rijsbermen dienen te worden hersteld. Een beslissing
betreffende de ‘houte travaerse, offe het hekelswerck’ aan de westzijde, die volgens de
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commandeur geen dienst kan doen vanwege de aanwas tussen de sluiskil en de contrescarp
is uitgesteld. Het ammunitiehuis zal gerepareerd worden en commies-stapelier Isaack
Meertens zal in overleg met commandeur De Ridder bepalen hoeveel brandemmers, haken
en ladders er gemaakt moeten worden.
19-10-1660.
266v. Predikant Pieter Smijtegeldt wordt ordonnantie verleend over zijn jaarlijkse
traktement voor het lopende jaar 1660 zoals andere ongetrouwde predikanten belast met een
huishouden.
268. Cornelis Carels, beëdigd schipper van Lillo, heeft te kennen gegeven zijn functie neer
te willen leggen en stelt de GR voor Reijnier van de Voort aan te stellen als zijn opvolger.
De plaats staat open voor iedereen, maar wanneer Van de Voort zijn bekwaamheid en
betrouwbaarheid kan aantonen, dan zullen de GR ‘daerop favourabel reguardt’ nemen.
269v. De Staten-Generaal wordt gevraagd een resolutie over te zenden ‘tot weeringe off
verhinderinge van seeker broederschap of confrerie dat door eenige paepsche persoonen’ bij
de Kruisweg bij Lillo wordt voorgenomen te organiseren.
21-10-1660.
274. Onder bepaalde voorwaarden is Reijnier van de Voort beëdigd als gepermitteerd
schipper van Lillo.
Commies Gallieris dient de GR van advies te dienen over het verzoek van de gemene vrije
landsschippers van Lillo, met de vraag of er geen vrijschippers meer worden aangesteld,
maar dat ze van zeven tot vijf ‘mochten uijtsterven’.
26-10-1660.
281. Elizabeth Goossens, weduwe van Jan Verbulck, in zijn leven beëdigd schipper van
Doel, is continuatie verleend van de concessie aan haar man, zodat haar zoon Cornelis de
Mare of een ander trouw en bekwaam persoon de functie van beëdigd schipper kan
vervullen.
28-10-1660.
286v. Er is nogmaals vergaderd over de bezetting van Liefkenshoek; de zestig man onder
commies Gallieris dienen terug te keren naar de eigen compagnieën. De GR spreken de
wens uit dat, vanwege het feit dat het fort nu nog maar door één compagnie bezet wordt, een
nieuwe compagnie haar intrek zal nemen. De voorkeur gaat uit naar de compagnie van
kapitein Wassij of een andere Zeeuwse compagnie ‘van de Generaliteijts Bodem’.
288. Er is een verbod uitgevaardigd voor de vissers van Antwerpen, of andere havens uit
Spaans gebied, om op de Zeeuwse stromen te vissen, of om mosselen, krabben, krukels
(alikruiken) en dergelijke te vangen. De commiezen en officieren in de vloot dienen er
streng op te letten of de schippers kunnen aantonen dat bovengenoemde dieren in Zeeland
zijn gekocht.
289. Majoor Sijmon Berckenbosch van Liefkenshoek krijgt £ 6 voor het onderhoud van de
doornhaag. De heren die gaan over de verpachtingen zullen met de majoor overleggen over
het verdere onderhoud van de jonge dubbele doornhaag.
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2-11-1660.
295. De Raad van State heeft de provincie verzocht een lijst samen te stellen van alle
compagnieën te paard en te voet die zich in Zeeland bevinden, alsmede van de officieren
die daarbij present of absent zijn, en in het laatste geval, waar zij vertoeven.
7-11-1660.
307v. De commandeurs van Vlissingen, Liefkenshoek, Lillo en R. Mopsche, luitenant in
Tholen, hebben de GR brieven gestuurd met betrekking tot de sterkte van de garnizoenen en
de presentie van de officieren.
11-11-1660.
317v, 318. Commies Gallieris schrijft dat kapitein Sandts namens de Staten-Generaal de
opdracht heeft gekregen om zich met zijn compagnie van Hulst naar Liefkenshoek te
begeven. Aangezien de provincie nog niet op de hoogte was van de bevelen is de kapitein
gevraagd zich tot Hulst op te houden, totdat de GR het verzoek van vrije passage over de
Zeeuwse stromen hebben ontvangen. De gedeputeerden bij de Staten-Generaal wordt
gevraagd erop toe te zien dat in de toekomst de provincie tijdig op de hoogte wordt gesteld.
318v. De zestig man op Liefkenshoek dienen nu daadwerkelijk terug te keren naar de dertig
Zeeuwse compagnieën.
320v. Predikanten Hermanus Mevius van St. Maartensdijk en Pieter Smijtegeldt van
Liefkenshoek staan vermeld als gedeputeerden namens de classis van Tholen en Bergen op
Zoom. Op 28-12-1660, (376v), wordt Smijtegeldt vermeld als vertegenwoordiger van deze
classis.
14-11-1660.
326v. De magistratuur van Antwerpen heeft de GR geschreven naar aanleiding van klachten
van handelaren in vis, mosselen e.d. De GR hebben zich geëxcuseerd en verklaren dat zij de
handel die volgens de vredestraktaten onverhinderd moet kunnen plaatsvinden, nooit
hebben willen beschadigen.
19-11-1660.
332. De GR hebben de missive ontvangen van de de Staten-Generaal over het verplaatsen
van de compagnie van kapitein Sandts, met het verzoek tot passage van de Zeeuwse
stromen. De GR verzoeken de kapitein naar Liefkenshoek te gaan en aldaar met zijn
compagnie garnizoen te houden tot nadere orders.
332v. Commissaris Stavenisse zal er zorg voor dragen dat de zestig man uit Liefkenshoek
verzonden worden naar de Zeeuwse compagnieën.
2-12-1660.
336v. Kapitein De Ridder krijgt van de GR het verzoek de compagnie van kapitein Sondts
van de nodige wintervoorraden te voorzien, ‘vermits niet apparent en is dat de selve voor
het aenstaende voorjaer van guarnisoen staedt te veranderen’.
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3-12-1660.
339, 339v. De klacht van Francois Beijdaels dat hem door de gedelegeerde rechters van
Lillo is verboden om notariële akten op te stellen is in handen gesteld van de rechters om de
heren omtrent de kwestie te informeren.
7-12-1660.
345. Pieter Bertelot heeft arrest verzocht op de helft van de gage van Hans de Ruijter,
sergeant in de compagnie van kapitein Serooskercke.
345v, 346. De gevangen priester of pastoor Egbertus van der Geijn uit Zandvliet heeft zich
tot de GR gericht betreffende zijn detentie te Lillo. Hij was dusdanig geïnformeerd dat alle
geestelijken toestemming hadden om de contrescarpen van Lillo te passeren. Hij heeft
daarbij de (niet vermelde) namen voorgelegd van enkele personen die een provinciale bode
dit hadden horen zeggen. Maar hij was gevangen genomen door commandeur Seijs. Van de
Geijn verzoekt de GR om zijn vrijlating, vanwege de foutieve informatie. Daarnaast had hij
toestemming van de provisor van St. Michiels en heer Zeegers, kanunnik te Antwerpen, om
via de contrescarp te passeren aangezien hij ‘een ingelande en thiendeheffer in de polder
van Lillo’ is. De GR stemmen in met de vrijlating van de pastoor. Ze benadrukken
nogmaals dat het plakkaat tegen de katholieke geestelijken van kracht blijft en streng zal
worden nageleefd.
349. Jan Lathouwer, schipper uit Ketenisse in de polder van Doel, heeft de GR verzocht om
een aanstelling als vrij beëdigd schipper in de plaats van de overleden Jan Verbulck.
351v. Schipper Geen Foppe uit Doel dient alsnog de documenten voor te leggen van de
door hem vervoerde stenen.
8-12-1660.
353v. Aangezien het voorjaar aanstaande is hebben de GR besloten de bestekken en
kostenramingen van de vergroting van de kerk van Lillo op te laten stellen.
14-12-1660.
355. Vanwege de ziekte van commies Gallieris dienen commandeur De Ridder en
commandeur Seijs te bepalen wie van hen de werken bij fort Hoogerwerve, door Marcus de
Ameau aangenomen, op zal nemen.
355v. Jan Ladthouder wordt beëdigd als vrijschipper van Ketenisse en St. Annapolder.
357v. Egbertus van der Geijn heeft nogmaals te kennen gegeven dat hij een hoofdgelande
en heffer van tienden is van de nieuw bedijkte polders bij Lillo. Hij verzoekt de GR
toestemming om de polders voor zijn particuliere verrichtingen te mogen bezoeken, en
daarom de contrescarp te mogen passeren en repasseren. Het verzoek wordt voor de
komende drie maanden ingewilligd, op de voorwaarden dat de priester het fort zelf niet zal
binnentreden en over drie maanden opnieuw een verzoek zal indienen.
21-12-1660.
364. De GR hebben een missive ontvangen met betrekking tot de vrijheden die aan
Egbertus van Geijn zijn verleend. De suppliant [= naar alle waarschijnlijkheid de
commandeur van Lillo] geeft te kennen dat hij in dergelijke gevallen eerst door de GR
gehoord wil worden, zodat hij hen van de nodige informatie kan voorzien.
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23-12-1660.
368. Pieter Kerstens heeft een arrest verzocht op de gage van vaandrig Mattheus Jeffreij van
de compagnie van kapitein Sondts, een som van £ 10:7:7.
370v. Commies Gallieris heeft de GR op de hoogte gesteld van de schade ‘die het laeste
tempeest’ [= een hoge vloed] aan de contrescarp van Lillo heeft veroorzaakt, alsmede over
de noodzaak van een magazijn bij de voortgang van de bouw van een nieuwe kerk.
Materialen zoals rijshout en Vilvoordse steen voor de reparaties zullen zo snel mogelijk
naar het fort worden verstuurd.
Inv.nr. 514, Resoluties Gecommitteerde Raden januari-juni 1661
4-1-1661.
5. Commies Gallieris krijgt voor zijn bevelvoering over de zestig man die tijdelijk
Liefkenshoek hebben bevolkt een som van 50 carolusguldens.
8. De GR hebben gehoord dat postmeester Van der Heijde een posthuisje dichtbij het
kasteel Rammekens en bij de contrescarp van Lillo zou hebben opgericht. De commandeurs
van deze plaatsen wordt gevraagd de GR hierover van inlichtingen te voorzien.
6-1-1661.
10v. Leendert de Groot wordt vermeld als majoor op de Kruisschans.
13-1-1661.
24. Commandeur Seijs krijgt van de GR het bericht dat hij het posthuis of de stal voor de
postpaarden op de contrescarp van Lillo niet had moeten toelaten, voordat de GR hierover
op de hoogte waren gesteld. De heren gaande over de verpachtingen zullen de plaats
inspecteren, of het niet ondienstig is voor het land en daardoor verplaatst dient te worden,
en hun rapport aan de GR voorleggen.
20-1-1661.
38. De GR hebben een missive van commandeur Seijs ontvangen waarin hij vermeldt dat de
drossaard van Lillo de landlieden in de kwartieren en polders bij Lillo heeft voorgehouden
dat zij, wanneer zij aan het werk zijn op de heiligendagen, een boete ontvangen. Bij gebrek
aan onmiddellijke voldoening zullen er beesten in beslag worden genomen. De commandeur
vraagt de GR om orders om de landlieden tegemoet te komen. De commandeur zal de
drossaard duidelijk maken, zoals dat al eerder voor de polders van Doel en Ketenisse is
gebeurd, dat de landlieden met rust moeten worden gelaten. Zo niet, dan zullen er
maatregelen genomen worden.
38v. Guilliame de Langerack wordt vermeld als voormalig ‘sergeant des armes’ onder de
compagnie van de onlangs overleden kapitein Serooskercke. Luitenant Joan Wichtman, die
de bevelvoering heeft overgenomen moet De Langerack wederom in dienst nemen en zijn
oude functie laten bekleden.
48v. Commandeur Cabeljauw van Sas van Gent heeft het overlijden van luitenant Emanuel
Oliphant gemeld.
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27-1-1661.
57. Op het verzoek van de kerkenraad van Lillo is besloten de nieuw te bouwen kerk op 25
februari publiekelijk te besteden, op de voorwaarde dat de beloofde drieduizend guldens
voor het werk ‘effectuelick ten comptiore vanden heer ontvanger generael Van der Stringhe
sal werden gefurneert’.
28-1-1661.
58v. Adriaen Brandewijck heeft arrest verzocht op de gage van luitenant Wichtman, een
som van £ 17:10.
59v, 60. Aangezien kapitein De Ridder door de GR is aangesteld als commandeur van fort
Liefkenshoek, met het recht tot het dragen van de titel ‘commandeur’ en de Raad van State
deze titel niet gebruikt, worden de raadsheren Van der Hooge en Vrijbergen verzocht de
Raad van State ertoe te bewegen hem alsnog de titel van commandeur te verlenen, zoals ook
zijn voorgangers deze droegen.
1-2-1661.
62. Ingenieur David Bollaert zal worden aangeschreven om zich naar Lillo te begeven zodat
hij samen met de heren De Jonge en Engelsen de voorgenomen inpoldering van enkele
schorren bij Lillo kan inspecteren.
Commies Gallieris wordt gevraagd de heren Dionisius van der Neesen, Jan Baptista
Huijwaert en Dirck van der Werffve, heer van Westkerke op de hoogte te stellen van de
intentie van de heren De Jonge en Engelsen, zodat zij bij de inspectie aanwezig kunnen zijn.
8-2-1661.
83. De GR hebben het antwoord ontvangen van de heren Van der Hooge en Van
Vrijbergen, gecommitteerden in de Raad van State, die na onderzoek ‘in de secretarije van
den raedt’ hebben bevonden dat kapitein Martinus de Ridder ‘alleene werde gequalificeert’
met de naam van kapitein, commanderende op Liefkenshoek. Van zijn aanstelling als
commandeur was de Raad van State niet op de hoogte, maar de kapitein zou zelf op het
titelboek de titel van commandeur hebben doen stellen.
84. Martinus Brouwer is arrest toegestaan op de gage van luitenant Wichman, een som van
£ 10:15:2.
92. De GR hebben een missive ontvangen van de luitenant van kapitein Sondz, Nathanael
Darel, uit Londen. De luitenant vermeldt daarin dat de koning van Engeland hem heeft
aangesteld als luitenant-gouverneur van Guernsey. Hij spreekt de hoop uit dat de Staten van
Zeeland instemmen met zijn ontslag, wat dan ook gebeurt, zodat de luitenant zijn nieuwe
functie kan betrekken.
15-2-1661.
106. Commandeur Cabeljauw van Sas van Gent schrijft de GR dat de Hollandse commiezen
van de convooien en licenten aldaar pretenderen het recht te mogen ontvangen van alle
goederen uit Holland die naar Sas van Gent worden verscheept en worden opgeslagen,
‘ende aldaer, alsmede ten platten lande met de kleijne uijt gevendt’. Dit volgens hetgeen de
Admiraliteit van Rotterdam aan de Staten-Generaal heeft geschreven en aan de Hollandse
officieren heeft geordonneerd. De GR hebben besloten de brief van de commandeur aan de
gedeputeerde bij de Staten-Generaal te zenden, met het verzoek de SG de ongefundeerdheid
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van de pretenties aan te tonen. Volgens het provinciaal akkoord tussen de provincies van
Holland en Zeeland uit 1590 kan alleen het Hollandse recht worden ontvangen van de
goederen die daar zijn ingescheept en door de vloten naar Brabant en Vlaanderen zijn
gezonden, maar niet van de goederen die elders worden opgeslagen binnen de plaatsen van
de Generaliteit, die door burgers of landlieden worden uitgevent.
22-2-1661.
124. De GR stemmen na het rapport van de heren De Jonge en Engelssen betreffende de
indijking van de verdronken landen tussen Antwerpen en de Kruisschans in met de
voorgestelde bedijking. De eigenaars van de landen krijgen toestemming om zoden en aarde
te halen van de schorren van Bath en Saeftinge en die met vletten vrij te verschepen door de
vloot van Lillo, mits ze eerst doorzocht zijn door de rechercheurs van de Admiraliteit.
24-2-1661.
126. Commies Jacob Gallieris krijgt van de GR de opdracht om alle oude instrumenten en
materialen, als ammunitie te verkopen. De bruikbare ammunitie zal worden opgeslagen op
de zolder van licentiemeester Van Benthem, totdat na de inspectie van de heren gaande over
de verpachtingen, zal worden gedisponeerd over een nieuw te bouwen magazijn.
128. Voordat de verzoeken van Leendert Wijngaerd voor het betimmeren van een erf en
schipper Claes Huijgens, schipper te Lillo, zullen worden ingewilligd, wordt het rapport van
de heren gedeputeerden afgewacht.
129. Joannes Burgerhuijs, klok- en geschutgieter binnen de provincie, wijst erop dat er een
nieuwe klok nodig is voor de nieuw te bouwen kerk van Lillo. Aangezien aan hem het
octrooi is verleend, vraagt hij de GR hem te prefereren boven de anderen, welk verzoek
wordt ingewilligd.
1-3-1661.
133. Het verzoek van Meerten Engelsen, om volgens het toegestane arrest uit de gage van
luitenant Wichman £ 11:12:0 te mogen lichten, is in handen gesteld van commies
Rombouts, om de heren te vertellen hoeveel er op de gage van de luitenant is ingehouden.
3-3-1661.
140 v. Heijndrick van Houtenburgh wordt vermeld als beëdigd landmeter te Lillo.
9-3-1661.
148. De Nederlandse kapiteins op de betaalrol van de provincie krijgen de opdracht hun
compagnieën te reduceren van 65 naar 50 ‘effective coppen’ en dat voor 15 maart, omdat
dan de soldij voor 15 soldaten komt te vervallen. Dit zal overigens eveneens aan de
kapiteins van de Engelse en Franse compagnieën worden medegedeeld. Ritmeester Buat
dient zijn cavaleriecompagnie te reduceren van 100 naar 80 paarden en de heer Rhijngrave
zal eveneens gevraagd worden zijn compagnie van 100 man met 20 man terug te brengen.
150, 150v. Michiel Clarisse, inwoner van Lillo, is vergund ‘brieven van cessie met
Committimus’ aan de gedelegeerde rechters, ‘omme op het interiniment van de voornoemde
brieven de crediteuren, daer toe geciteert sijnde’ te disponeren, zoals ‘in justitie’ bevonden
zal worden te behoren.
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10-3-1661.
153, 153v. De weduwe van Michiel de Munck heeft de GR verzocht de vendumeester te
Lillo te ordonneren tot het betalen een zekere assignatie van Jan de Kroock, waarvan het
geld is opgebracht door de verkoop van zijn meubels. De weduwe vraagt of zij bij
weigering van betaling hem daartoe mag dwingen. Het verzoek is de weduwe ontzegd, en
zij dient zich tot de gedelegeerde rechters te wenden.
156. De GR hebben besloten dat de compagnie van kapitein De Looper vanuit Axel naar
Liefkenshoek dient te gaan. De compagnie van kapitein Thomas Sonds zal vanuit
Liefkenshoek naar Vlissingen vertrekken.
11-3-1661.
159. Willem van der Voordt, vrijschipper uit Antwerpen, heeft om een aanstelling verzocht
als beëdigd schipper van Lillo. Voordat daarover gedisponeerd zal worden dient hij de
getuigenissen van betrouwbaarheid van de gelanden aan de GR voor te leggen.
159v. Albertus van Benthem, licentiemeester te Lillo, heeft de GR te kennen gegeven dat hij
zich heeft gesteld als appellant van een zeker vonnis (niet nader genoemd) van de
gedelegeerde rechters te Lillo. Hij verzoekt om het ‘mandement in cas d’appel, met de
clausule van relieff en in-hibitie’, welk verzoek is ingewilligd.
160. Na het bericht van commies Rombouts is het Marten Engelssen toegestaan £ 14:14:0 te
lichten uit de gage van luitenant Wichtmans.
16-3-1661.
163. De licentiemeester van het gewest Holland op Lillo, Steven van Groeningen, heeft te
kennen gegeven dat hij zich heeft gesteld als appellant van een (niet nader genoemd) vonnis
van de gedelegeerde rechters op Lillo. Hij heeft eenzelfde soort verzoek als Van Benthem
ingediend, dat eveneens is ingewilligd.
29-3-1661.
173. Op verzoek van de Raad van State worden volgens de resolutie van de Staten-Generaal
de bezoldigden, oude en onbekwame soldaten van hun compagnieën gehaald en betaald via
de post die daarvoor speciaal bedoeld is.
175. Vrijschipper van Doel en Ketenisse Cornelis Adriaenssen, die gevaren heeft op de akte
van Jacob de Backer, krijgt een nieuwe akte die nu op zijn naam staat. De commiezen op de
vloot van Lillo krijgen nogmaals het bericht dat zij geen vrijschippers meer mogen laten
passeren voordat zij hun akten hebben vernieuwd.
Het verzoek van Claes Janssen Prince om zijn Rotterdamse bierstal op Lillo te mogen
continueren, en na zijn dood zijn weduwe, is in handen gesteld van de heren De Jonge en
Van Vrijbergen. Na hun rapport zal er een besluit genomen worden.
180. De ‘schipluijden’ uit Lillo Willem van der Mast, Goosen Reemer, Cornelis Stoffelsen
en consorten beklagen zich bij de GR dat zij schade ondervinden van de beëdigde schippers
uit de omliggende polders. De commandeur zal de kwestie met commies Gallieris nader
onderzoeken en hun bevindingen aan de GR voorleggen.
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7-4-1661.
193. Aan het kapittel van de Vrouwekercke en die van St. Michiels in Antwerpen wordt
toegestaan als geïnteresseerden en als gelanden de polders bij Lillo te bezoeken en daarvoor
de contrescarp van Lillo te passeren.
194v. Anthonij de Barrouw krijgt voor het afbreken van een huis voor de bouw van een
nieuwe kerk op Lillo £ 240. Commies Gallieris dient de schade die de behuizing van
Barrouw oploopt door de bouw van een nieuwe kerk te repareren.
195. Lauwerens Evertssen en Jacob Abrahams, de aannemers van de nieuwe kerk tot Lillo,
verzoeken toestemming om het oude magazijn en een huis te mogen afbreken en daarvan de
materialen ‘tot haer te nemen’. Het verzoek is afgewezen omdat dit buiten het bestek valt.
8-4-1661.
197. Het verzoek van de pastoor van Calloo om vier of vijf maal per jaar zijn wijn en
levensmiddelen in Lillo te mogen inkopen is afgeslagen.
14-4-1661.
200. Voor de cijns van een rijksdaalder per jaar is de controleur van licenten te Lillo, Petrus
Reijnerus, toegestaan een zeker erf in het bolwerk van de Antwerpse punt te gebruiken als
hof.
15-4-1661.
205. Het is kapitein De Ridder toegestaan zijn meubelen op te slaan in zijn logement in
Axel en zich twee tot drie maanden of daar of op zijn hofstede op te houden.
207. Thomas Paulier de Jonghe, inwoner van Lillo, mag tot nader order een keet op de
contrescarp van Lillo gebruiken ‘tot sijnen gerieve’.
Willem Willemsen van Thiel, meestersmid binnen Lillo, verzoekt het gewest te mogen
leveren 4000 kogels voor 24-ponders als voor 12-ponders, 6-ponders en 5-ponders, ‘wert
selffve geexcuseert’’
Commandeur Seijs en commies Gallieris dienen na het rapport van de heren Van der
Beecke en Van Vrijbergen het posthuisje te slopen, alsook de smidse en de houttuin die
zonder de kennis van de GR op de contrescarp van Lillo gebouwd zijn. In de toekomst
mogen zij dit niet meer gedogen en moet er toestemming aan de GR worden gevraagd.
207v. Thomas Willemsen van Thiel wordt vermeld als vleeshouwer op Lillo en Claes
Huijge als gezworen roeier te Lillo.
208. Op het verzoek van de Staten van Zeeland worden de commandeurs van de
‘frontuijrplaetsen’ (grensplaatsen) bij de rivieren de Honte en de Schelde geschreven opdat
zij niet gedogen dat vissers uit Vlaanderen of Brabant op de stromen zullen vissen of
mossels vangen.
209. Luitenant Prince wordt vermeld als inwoner van Lillo. Commies Gallieris heeft
toestemming verkregen voor het maken van een regenbak in het logement van de luitenant
en rode plavuizen op de vloer in de kamer van de luitenant te laten leggen.
16-4-1661.
210. Er is nader vergaderd over de ‘appoinctez’, die voortaan hun gages zullen ontvangen
van de solliciteurs, al dan niet via de kapiteins.. Onder andere de volgende oude en
onbekwame soldaten staan vermeld:
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Jan Beerentssen, gediend hebbende onder de compagnie van kapitein De Looper.
Adriaen Joossen, gediend hebbende onder commandeur Cabeljau.
Mark Kevael, gediend hebbende onder kapitein Serooskercke.

18-4-1661.
218v. De commandeurs van de steden Vlissingen en Veere zijn gevraagd hoeveel soldaten
uit hun garnizoenen nog op zee kunnen worden gebruikt, waarbij de aantallen van
respectievelijk 18-20 en 38-40 man worden genoemd. Alle bevelhebbers van de
garnizoenen binnen het Committimus dienen acht bekwame soldaten gereed te houden, en
er rekening mee te houden dat zij meer dan een jaar afwezig kunnen zijn.
22-4-1661.
222. De GR hebben besloten luitenant Wichman, die de bevelvoering van de compagnie
van wijlen kapitein Serooskercke heeft overgenomen, aan te schrijven om hem te vragen of
bij de terugkomst van de troepen uit Denemarken Willem Born en Joannes Vermuijden
door hem zijn betaald of dat het geld ‘onder de compagnie is gebleven’.
28-4-1661.
235. De GR stemmen ermee in dat de brieven van cessie die aan Michiel Clarisse verleend
zijn, ‘in behoorlicke forme sullen werden gedepecheert, met committimus aen den
gedelegeerde rechters tot Lillo’.
3-5-1661.
238. Mattheus Jeffreij wordt vermeld als vaandrig van kapitein Sondts.
5-5-1661.
241. Cornelis Rollandt wordt vermeld als vaandrig te Lillo.
241v. De heren gedeputeerden die afreizen naar Lillo zullen na gaan of het nodig is een
nieuw magazijn te bouwen, alsmede de plaats waar dit zou kunnen komen. Commies
Gallieris wordt gevraagd de wapenen van wijlen kapitein Potteij naar het grafelijk arsenaal
te zenden.
243. Het verbod op het vissen op krabben en mosselen voor inwoners van Antwerpen blijft
van kracht. Zij zijn wel geautoriseerd om binnen het district en in de vloot van Lillo
mosselen en krabben die door Zeeuwen gevangen zijn in te kopen en te vervoeren.
10-5-1661.
251. Gijsbrecht Jacobssen dient zijn huisje op de contrescarp van Lillo af te breken.
Commies Gallieris is toegestaan Jacobssen in een barak van het land elders op het fort
onder te brengen.
254. Voor het onderhouden van de oude en nieuwe doornhaag van Liefkenshoek krijgt
commies Berckenbosch een som van £ 20 voor de tijd van drie tot vier jaar.
17-5-1661.
279v. Naar aanleiding van een missive van commandeur Seijs hebben de GR besloten dat
de garnizoenen van Lillo en Liefkenshoek respectievelijk met acht en zes soldaten van fort
Hoogerwerve worden versterkt.
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De GR hebben besloten het verzoek van de ‘groote gelande’ alsmede de dijkgraaf en de
gezworenen van de polders van Lillo in handen te stellen van ingenieur Bollaerd. Hij dient
na te gaan of de supplianten hun aarde niet van een andere plaats kunnen halen, zodat zij
niet genoodzaakt zijn de vloot te passeren.
280. Claes Huijge wordt vermeld als gezworen roeier te Lillo.
19-5-1661.
287, 287v. Op het verzoek van de weduwe van commandeur Potteij hebben de GR besloten
een aanbevelingsbrief te schrijven aan de gedeputeerden bij de Staten-Generaal, om haar de
helpende hand te bieden aangaande de (niet nader genoemde) pretenties van wijlen kolonel
Piron. Verder zullen haar zonen Denijs Potteij en Pieter Potteij als bezoldigden mogen
blijven onder de compagnieën van resp. commandeur De Mauregnault en kapitein Seijs.
288. De heren zullen vergaderen over de voorgenomen verdubbeling door de StatenGeneraal van de convooien en licenten.
23-5-1661.
293. Commies Gallieris heeft te horen gekregen dat de materialen van een te slopen huis
vanwege de bouw van de nieuwe kerk van Lillo bijeengehouden dienen te worden tot de
komst van de heren commissarissen. Lood, ijzer en andere bruikbare materialen moeten
bijeengebracht worden in het logement van licentiemeester Van Benthem.
De uitbesteding van het werk aan de gracht van de contrescarp alsmede andere werken
wordt uitgesteld tot 15 juni.
26-5-1661.
297v. Abraham Cromstrijen wordt vermeld als soldaat in de compagnie van wijlen kapitein
Ruelles.
2-6-1661.
304v. Commandeur Bartholomeus Alvares Hoemaker van Terneuzen is overleden. Zijn
functie zal worden overgenomen door Bartholomeus de Looper.
306v. Een zekere Jan de Loo heeft arrest verzocht op de gages van kapitein De Buvrij en
luitenant Wichman.
9-6-1661.
318. Pieter Alvares, luitenant, is de zoon van de onlangs overleden commandeur
Bartholomeus Hoemaker.
14-6-1661.
321. De kerkenraad van Lillo heeft de GR verzocht om een andere plaats toe te wijzen voor
de kerkbijeenkomsten gedurende de opbouw van de nieuwe kerk. Commies Gallieris dient
de GR zo snel mogelijk te vertellen welke plaats op Lillo (en tegen welke onkosten) het
meest geschikt is.
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21-6-1661.
328. De weduwe van Michiel de Munninck, in zijn leven chirurgijn te Liefkenshoek,
alsmede Johan de Grand, hebben om arrest verzocht op de gage van Jan de Croock,
sergeant onder de compagnie van commandeur de Mauregnault.
23-6-1661.
330. Commies Gallieris heeft voor de GR mondeling verklaard dat er op Lillo geen andere
bekwame plaats is voor de ‘exercitie van den heiligen godtsdienst’ gedurende de bouw van
de kerk dan het onderkomen van timmerman Gerrit Coole. Deze is bereid gevonden zijn
onderkomen beschikbaar te stellen, tegen een bedrag dat de GR naar behoren achten.
De commies krijgt toestemming om een zekere keet annex de oude kerk alsmede een huis
dat door het gewest van Anthonij Brauw is gekocht, aan de meest biedende te verkopen. De
koper zal daarop de gebouwen afbreken en de materialen ‘t’haren profijte te bekeeren’.
30-6-1661.
333. De aannemer van de nieuw te bouwen kerk, Louwerens Everssen, heeft de GR
gevraagd commissarissen te sturen naar Lillo, die aldaar de plaats van de fundamenten
zullen bepalen, waarvoor de heren Van Vrijbergen en Engelssen zijn aangewezen.
334v. De heren Van Vrijbergen en Engelssen zullen zich eveneens buigen over de
bevindingen van ingenieur Bollaert, betreffende het verzoek van de ingelanden van Lillo
van 17-5-1661.
Inv.nr. 515, Resoluties Gecommitteerde Raden juli-december 1661
5-7-1661.
5. De Staten-Generaal hebben wat betreft het verdubbelen van de convooien en licenten bij
de Staten van Zeeland ‘ernstige instantien’ gedaan.
5v. De gepermitteerde schippers zijn tegen het voornemen van Salemon Simonssen, David
Simonssen, Pieter Adriaenssen en Dirck Adriaenssen om de granen die zij ‘jegens andere
coopmanschappen’ hebben ingekocht met hun schepen uit de polders van Doel en Lillo te
vervoeren. De kwestie is in handen gesteld van de commiezen op de vloot van Lillo, die hun
bevindingen en advies schriftelijk dienen toe te lichten.
7-7-1661.
12v. Michiel Clarisse vraagt de GR de gedelegeerde rechters van Lillo te gelasten zijn
‘brieffen van sessie’ voor het profijt van het eerste ‘default’, te ‘interineren’ in het ‘regard
van de deffailjanten’. [n.b.: default, of defaulte is het niet verschijnen op de rechtszitting.
Het defaulte hebben is het voordeel hebben of verkrijgen dat verbonden is aan het niet
verschijnen van de tegenpartij; interineren is juridisch bekrachtigen]. Daarnaast heeft hij
verzocht de tweede ‘citatie’ in te trekken. De GR verklaren echter het verzoek niet te
kunnen inwilligen en besluiten om de gedelegeerde rechters te vragen bij de suppliant
‘compliment van justitie’ te verlangen.
14-7-1661.
23. Adolph Alvares wordt vermeld als sergeant onder de compagnie van wijlen
commandeur Bartholomeus Hoemaecker.
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15-7-1661.
26v. Het verzoek van Pieter van den Lande, landstimmerman te Lillo, om als opzichter te
mogen fungeren bij de bouw van de kerk van Lillo, is ‘naer deliberatie geexcuseert’.
27v. Nicolaes Hennequijn heeft de GR verzocht om aangesteld te worden als appoincté in
de compagnie van commandeur De Ridder. Hij dient zich te wenden tot de personen die
zorgdragen voor de betaling van de ‘appoincteez’, die hem zullen betalen waar hij recht op
heeft.
32. De compagnie van wijlen commandeur Alvarez uit Terneuzen zal binnen Liefkenshoek
gelegerd worden, terwijl de compagnie van commandeur De Looper van het fort naar
Terneuzen zal gaan.
33.Cornelis Hildernisse en Jan Carre worden geautoriseerd om inspectie te doen van het te
leggen fundament van de nieuwe kerk.
Pieter van den Lande zal fungeren als opzichter van het werk aan de kerk.
2-8-1661.
68v. Commandeur De Ridder stelt de GR ervan op de hoogte dat de compagnie van wijlen
commandeur Alvarez te Liefkenshoek is gearriveerd en de compagnie van commandeur
Looper is vertrokken naar Terneuzen. De Raad van State zal hierover op de hoogte worden
gesteld, alsmede van het feit dat kapitein De Looper is verkoren tot commandeur van
Terneuzen.
11-8-1661.
85v. De GR zijn op de hoogte van het slecht verzorgen van de betaling van zijn compagnie
door luitenant Wichman, die ‘drije leenen ten achteren is’. De solliciteur van de compagnie
zal worden gelast om zorg te dragen voor de betaling van de compagnie. Commies Gallieris
dient de GR te berichten wat betreffende de wanbetaling voorgevallen is.
15-8-1661.
93v. Schoolmeester Jan van Watervlied van Liefkenshoek heeft om reparatie verzocht van
het schoolgebouw, waarover advies zal worden ingewonnen bij ‘’s landts werkluijden
alhier’.
De kerkenraad heeft de GR verzocht om de nieuwe kerk van Lillo van glas en een bekwaam
gestoelte te voorzien.
94. De gelanden, dijkgraaf en gezworenen van de polders van Lillo is toegestaan de aarde,
die zij van de dijk van Blauwgaren gebruiken voor het onderhoud van de dijk bij Cousteijn,
is toegestaan met de aarde in open vletten te passeren. Zij dienen fraude te voorkomen.
De weduwe Covijn wil £ 5, een bedrag dat zij voor de burgercompagnie van Lillo heeft
uitgegeven, waaraan gehoor wordt gegeven.
94v. Cornelis Willemsen en Claeijs Huijge, inwoners van Lillo, krijgen beiden de helft van
een stuk grond voor een cijns van tien schellingen per jaar.
16-8-1661.
100. Lourens Everssen schrijft, samen met zijn medeaannemers, dat de materialen voor de
bouw van de nieuwe kerk op Lillo aldaar gebracht zijn, welke door Cornelis Hildernisse en
Joan Carre zullen worden geïnspecteerd.
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19-8-1661.
106v. Commies Gallieris heeft de GR bekend gemaakt dat luitenant Wichman is overleden
en dat daardoor de bevelvoering van de compagnie in handen is van vaandrig Rollandt.
Deze zal van de kwestie op de hoogte worden gesteld en gelast worden van Zierikzee terug
te keren om over de betaling van de compagnie met de GR te spreken, zodat dit in goede
banen geleid wordt.
23-8-1661.
111v. Vaandrig Rollandt zal als eerste officier de compagnie van wijlen kapitein
Serooskercke leiden, en in die functie ook de afwikkeling van de betaling verzorgen, totdat
de Staten van Zeeland over de invulling van de kapiteinsplaats hebben gedisponeerd.
30-8-1661.
122. Het college der gedelegeerde rechters tot Lillo wordt gevraagd alle stukken aan de GR
over te zenden van de zaken die in behandeling zijn.
122v. Commandeur De Ridder en commies Gallieris zullen het werk van konstabel Marcus
d’ Ameau inspecteren. Hij heeft de bedekte weg van Liefkenshoek verbreed.
Joan le Grand, wijnkoper tot Lillo, is arrest verleend op de gage van sergeant Jan de
Croock, een som van £ 16:17:4.
124v, 125. Uit een remonstrantie van commies Jacob Gallieris is gebleken dat sinds de
vrede elk seizoen de opbrengst van de gemeene middelen van de forten dusdanig
verminderd is dat deze niet meer voldoende is voor de betaling van het onderhoud van de
forten. Uit de gemeene middelen worden onder meer vergoed de steen, hout, rijs en
aardewerken, de traktementen van de predikanten, de huishuren, de inkoop van stro voor de
soldaten. De commies wordt tegemoet gekomen met een subsidie van £ 200.
125v. De commies krijgt tevens de opdracht tot het opmaken van een bestek voor een nieuw
te bouwen magazijn op Lillo, waar volgens hem materialen van de oude kerk voor gebruikt
kunnen worden. Een magazijn is hard nodig aangezien nu de ammunitie in particuliere
huizen is opgeslagen, wat uiteraard het nodige gevaar met zich meebrengt, terwijl de
affuiten en wielen op straat liggen en daardoor vergaan.
1-9-1661.
129. De volgende oude en ongeschikte soldaten zijn appointé gemaakt. [hierbij zijn ook de
commandeurs en kapiteins meegenomen die een verleden hebben op Lillo en Liefkenshoek,
omdat de kans aanzienlijk is dat de genoemde soldaten in garnizoen hebben gelegen op
deze forten]. Uit de compagnie van commandeur Johan Seijs, Aernoud Jacobssen, Toors
Foockx en Carel Wijaerdts.
Uit de compagnie van wijlen kapitein Serooskercke: Adriaen Huijbrechts.
Uit de compagnie van commandeur De Ridder: Joris Reijger, Gilles Certeman, Philip
Floriz, Ammant Persene, Jan Claessen, Heindrick Spel, en Antheunis Janssen.
Uit de compagnie van commandeur Bartholomeus de Looper: Willem Quedoux, Jacob
Clement, Thomas Christoffels en Erasmus Brontstorf.
Uit de compagnie van commandeur De Mauregnault: Jan Lobben, Quintin Dirricx, Hans
Bastiaenssen, Claes Hanssen, Carel Sijnson en Jan de Muijrbeecq.
Uit de compagnie van kapitein Vassij: Heijndrick van Hassel, Holdrick Rutter, Nicolaes
Ruets en Pieter Scholt.
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130. Uit de compagnie van kapitein De Buvrij: Anthonij du Pont, Pieter Janssen en Meerten
Pieterssen.
130v. Uit de compagnie van kapitein Thomas Sonds: Willem Beuthel, Pierre Chapoix,
Tomas Gijlbert en Eduard Hust.
Uit de compagnie van commandeur Bartholomeus Alvares: Hans de Settere en Tomas
Smidt.
Uit de compagnie van commandeur Vassij: Salomon Philips, Jan Pieters en Frederik
Frederiks.
131. Uit de compagnie van commandeur Cabeljauw: Laurens Meurens, Isaack Sesselaer,
Adriaen Joosten Thomas Tormel, Adriaen Joossen en Michiel Schotte.
Uit de compagnie van kapitein Seijs: Matthijs Stevenssen, Phillipe de Ammout, Jacob
Sessbij.
131v. Uit de compagnie van kapitein De Buvrij: Willem Janssen.
Uit de compagnie van commandeur De Looper, Jan Barentssen.
132. De kapiteins dienen de appointés te vervangen voor andere ‘klocke en bequame
soldaeten, sijnde van de waere Christelijcke gereformeerde religie, off deselve toegedaen’.
Zij mogen geen katholieken aannemen en dienen de namen van de soldaten aan de GR over
te zenden. De compagnieën dienen compleet en in goede orde te worden gehouden, en
buiten de zondagen in de wapenen te worden geoefend.
2-9-1661.
135. Op advies van de commiezen van Lillo is het verzoek van Salemon Simonssen, David
Simonssen, Pieter Adriaenssen en Dirck Adriaenssen afgeslagen.
136. Aan aannemer Lourens Everssen is ordonnantie verleend over het eerste deel, van drie
betalingen, van zijn bedongen loon voor de bouw van de nieuwe kerk op Lillo, een som van
£ 429:6:8.
De kerkenraad van Lillo wordt gevraagd de beloofde gelden voor de bouw van de nieuwe
kerk aan de heer ontvanger-generaal te overhandigen.
139. Schipper Pieter van Goeten krijgt voor het transport van de troepen van commandeur
De Looper van Liefkenshoek naar Terneuzen een som van £ 5:10:10.
Pieter Horlewijn krijgt voor zijn aandeel in het transport £ 3:6:6. [Dit bedrag is minder
vanwege een kleinere schuit].
6-9-1661.
140v. Gezien het advies van de heer advocaat-fiscaal en de commies-generaal betreffende
de verdubbeling van de convooien en licenten, hebben de GR de conclusie getrokken dat
een verdubbeling een onvermijdelijk nadeel met zich meebrengt voor de handel op de
rivieren. Sinds de vrede met Spanje zijn de rivieren minder dan de zeehavens belast, ‘om
alsoo de diversie van de negotie voor te commen’. Dit advies zullen de GR aan de StatenGeneraal sturen.
8-9-1661.
146. Commandeur Ferdinande de Chantraine de Brouxsalz, commandeur van Axel, is
onlangs overleden. Zijn plaats zal worden ingenomen door kapitein Joan de Vassij.
147. Het verzoek van de weduwe van luitenant Wichtman om als tegemoetkoming twee
appointésgages te ontvangen, is door de GR afgeslagen.
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9-9-1661.
151. Jacob de Rijke wordt appointé onder commandeur Bartholomeus de Looper. Hij heeft
zijn compagnie gedurende 28 jaar gediend, maar is nu ongeschikt geworden.
13-9-1661.
155v. Slager Thomas Willemsen van Thiel en Heindrick Kuijpers uit Lillo willen een
tegemoetkoming voor de opgelopen schade aan hun woningen door de bouw van de nieuwe
kerk. De heren Van Vrijbergen en Ingelssen zullen de kwestie behandelen en de GR over
hun bevindingen rapporteren.
156v. De weduwe van luitenant Wichtman heeft nogmaals verzocht om een vergoeding in
de vorm van een of twee appointésgages, hetgeen wederom is afgeslagen. In consideratie
‘van hare sobere gestalte’ krijgt zij wel een bedrag van £ 100 (?).
15-9-1661.
160. Commandeur Martin de Ridder is door het overlijden van commandeur De
Broucxsault een van de oudste kapiteins geworden. De onder hem dienende soldaat op
Hoogerwerve mag daarom terugkeren, mits deze vervangen wordt door een soldaat uit de
compagnie van voornoemde Broucxsault. De officier die de leiding heeft dient hiervoor
zorg te dragen [Dit blijkt luitenant Broucxsault te zijn; zie fol. 201v, 20-10-1661].
161v. David Kempe en Jan de Potter, geordonneerd tot het betalen van de appointés van de
zesentwintig Zeeuwse compagnieën, dienen geen van de appointés te betalen voordat deze
een behoorlijke attestatie hebben overhandigd van hun officieren, waaruit blijkt dat zij
inderdaad onder hun compagnie hebben gediend.
19-9-1661.
162v. Schipper Abraham Rochus uit Terneuzen krijgt voor het transporteren van de
compagnie van commandeur De Looper van Lillo naar Terneuzen £ 3:6:6.
163. Schipper Mischiel Jobssen krijgt voor het transporteren van de compagnie van wijlen
commandeur Hoemacker van Terneuzen naar Lillo £ 2:4:4.
27-9-1661.
173. Schipper Cornelis Pluck uit Terneuzen krijgt voor het transport van een partij soldaten
met hun bagage uit de compagnie van wijlen commandeur Alvares van Terneuzen naar
Liefkenshoek £ 2:12:9.
29-9-1661.
175. De gedelegeerde rechters hebben juridische akten uit 1619 aan de GR toegezonden,
‘alsmede seecker reglement op de proceduijren gepasseert dieselffve te houden’. Verder
hebben zij geen andere ‘bescheeden hare bedieninge aengaende’ meer.
176. De gedelegeerde rechters wordt om een toelichting gevraagd in de kwestie van Michiel
Clarisse, die bezwaar heeft gemaakt tegen een zekere uitspraak van hun college.
176v. Commies Gallieris zal samen met Cornelis Hildernisse en Jean Carree het voltooide
magazijn van Liefkenshoek, door Leendert van de Wijngaert gemaakt, inspecteren.
177. De verdieping van de buitengracht van Liefkenshoek door Jacob Verhouffve zal door
commandeur De Ridder en commies Gallieris worden opgenomen.

472

177v. Marcus d’ Hameau krijgt voor het verbreden van het contrescarp van Liefkenshoek
16 pond Vlaams.
178v. Kapitein Philips de Wassij zal om advies worden gevraagd over Guilliaeme d’
Augustien, die als appointé wil worden aangesteld. Hij zegt zelf het land 29 jaar lang
gediend te hebben, en voor het laatst onder bovengenoemde kapitein [Op vier oktober zal
hij inderdaad worden aangesteld als appointé; zie fol. 185 v.].
179. Petronella van Oosten vermeld als weduwe van ingenieur Jacob Vleugels. Haar is
ordonnantie verleend over de laatste zes maanden van het traktement van haar man
‘verschenen den leste december in den jaere’ 1649, een som van £ 25.
179v. Guilliame Gideons, gediend hebben de voor 25 jaar, wordt appointé onder
commandeur De Looper.
6-10-1661.
187v, 188. Aannemer Lenard van Wijngaerden van het nieuwe magazijn te Lillo beklaagt
zich over het feit dat hij door commandeur Seijs ‘qualick was bejegent en geslagen’ en naar
de geweldige (provoost) gebracht, ‘tot groote prejuditie’ van zijn aangenomen werk. De
commandeur zal over de klachten gehoord worden, en commies Gallieris dient de
commandeur verstaan te geven dat wanneer hij het vertoog van de suppliant ‘warachtig
vindt’, de intentie van de GR is dat Van Wijngaerden vrij wordt gelaten. Dan kan hij zijn
aangenomen werk wederom aanvangen. Zo niet dan dienen de landswerklieden er zorg voor
te dragen dat het werk aan het magazijn in goede banen blijft verlopen.
18-10-1661.
195. Commies Gallieris krijgt over het slot van zijn 21e rekening van 1 juli tot 31 december
1659, gesloten op 6-8-1661, £ 576:12:16.
197. Op advies van de heren van de Rekenkamer is besloten dat commies Gallieris geen
vacatiën krijgt voor diensten in Lillo, en voor Liefkenshoek en Hoogerwerve resp. een
rijksdaalder en tot vier guldens per dag, waarnaar hij zich dient te reguleren. Hij krijgt over
zijn ingediende declaratie £ 11:15:18.
20-10-1661.
199. Het verzoek van Michiel Clarisse om een ‘mandement van relieff’ is gezien het bericht
van de gedelegeerde rechters door de GR afgeslagen.
201. Jacob Breijs en Jacob Arendssen worden vermeld als aannemers van het verdiepen van
de buitengracht van Liefkenshoek.
De weduwe van Michiel de Munnick krijgt over de gage van Jan de Croock, sergeant onder
commandeur De Mauregnault,£ 16:7:5:2.
Jan de Duie, soldaat uit de compagnie van kapitein Bartholomeus Alvarez, is aangenomen
als appointé.
21-10-1661.
203. Mattheeus Surij heeft de GR verzocht tot een aanstelling als ‘bidder over de
begravinge der dooden’. De gedelegeerde rechters worden gevraagd de GR van advies te
voorzien.
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203. De kerkenraad van Lillo dient het tweede deel van duizend guldens zo snel mogelijk te
betalen, maar krijgt voor de laatste duizend guldens, van de totale som van drieduizend
guldens, de tijd totdat de bouw van de nieuwe kerk compleet is.
25-10-1661.
205v, 206. De aannemers van de kerk van Lillo hebben zich in Middelburg bij de GR
beklaagd over het feit dat opzichter Pieter van den Lande hen bij het afrekenen van hout
tekort heeft gedaan. Zij worden gevraagd terug te keren en hun werkzaamheden weer aan te
vangen. Andries Oole en Erasmus Bedloo, meestertimmerlieden uit Middelburg, zullen naar
Lillo afreizen en het hout met commies Gallieris inspecteren. Zij zullen Van den Lande
horen over de kwestie en van hun bevindingen aan de GR rapport doen.
28-10-1661.
212v. Dirck Vleugels, ‘verruwvercooper’ [= schilder] te Lillo verzoekt de GR om betaling
van £ 30:10 als vergoeding van wat er door hem in 1646 aan het logement van commandeur
Du Buvrij te Lillo ‘was verschildert’. Hij dient de akte van autorisatie aan de GR voor te
leggen alvorens er over de vergoeding zal worden gedisponeerd.
1-11-1661.
214. Wijnkoper Joan de Grande uit Lillo heeft de borgtocht van twee gedelegeerde rechters
uit Lillo, een som van £ 200, aan de GR overhandigd voor de eed van trouw en
administratie van Isaack Brauw als vendumeester binnen het fort.
Wat betreft het verzoek van majoor Simon Berckenbosch van Liefkenshoek om een
jaartraktement voor het onderhoud van de nieuwe en oude doornhaag van £ 20: er zal pas
worden overlegd als de commies en commandeur van Liefkenshoek aan de GR hebben
kenbaar gemaakt dat de hagen behoorlijk onderhouden zijn.
214v. Volgens het rapport van Andries Oole en Erasmus Beddeloo, naar Lillo afgereisd
voor de inspectie van het hout voor de kerk en het magazijn, blijkt dat Pieter van den Lande
zich van zijn taak heeft gekweten en het gewest van dienst is geweest. Commies Gallieris
dient hem te steunen. Als de opzichter kwalijk wordt bejegend dienen de nodige
maatregelen te worden genomen.
3-11-1661.
218v. Schipper Adriaen Daeme krijgt voor het vervoer van de compagnie van commandeur
De Looper van Liefkenshoek naar Terneuzen £ 3:6:6.
4-11-1661.
220. Gezien de attestatie van commandeur De Ridder en commies Gallieris krijgt Jacob
Verhouve voor zijn werk aan de buitengracht van Liefkenshoek £ 52:16.
8-11-1661.
222. Vanwege het overlijden van de beëdigde schipper Adriaen Loncke uit Doel is ter
vervanging Heindrick Adriaenssen aangesteld.

474

17-11-1661.
235v, 236. De magistraat van Antwerpen heeft de GR bericht over klachten van schippers
die mosselen hadden ingekocht. Deze schippers mochten ondanks de bewijzen van de
betaling van de ‘gerechtigheid’ niet passeren door de vloot van Lillo. Volgens de
commiezen moesten de mosselen te Lillo worden ingekocht. Volgens de magistraat van
Antwerpen is dit zeer nadelig voor de handel en correspondentie met naburige steden, en
tegen alle ‘recht ende reden’. De GR schrijven dat zij nooit en te nimmer de koophandel en
correspondentie willen beschadigen, maar juist deze willen stimuleren. De Staten van
Zeeland kunnen echter niet accepteren dat vreemdelingen haar stromen en rivieren bevissen.
De commiezen op de vloot van Lillo zal duidelijk worden gemaakt dat de mosselhandelaren
uit Antwerpen fatsoenlijk moeten worden behandeld.
22-11-1661.
245v. Gezien de akte van opneming van commandeur De Ridder en commies Gallieris zal
aan Jacob Breijs en Lambrecht Arendssen, aannemers van werkzaamheden aan het
‘buijtenhooffd’ van Liefkenshoek, de sommen van resp. £ 48-10 en £ 61-12 worden
uitbetaald.
24-11-1661.
251. Guilliame de Langerack wordt vermeld als sergeant des armes onder de compagnie van
wijlen kapitein Serooskercke.
13-12-1661.
268. De gelanden van Doel schrijven de GR dat er op 13-11-1651 een afspraak is gemaakt
dat schepen met graan en schepen met bier uit Antwerpen voor Doel alleen genoteerd
zouden worden, zonder visitatie van de commiezen op de vloot. Zij vragen of deze afspraak
kan worden vernieuwd, waarop de GR hebben besloten de commiezen om advies te vragen.
16-12-1661.
275v. Gezien de attestatie van commies Gallieris krijgt majoor Berckenbosch van
Liefkenshoek £ 20 over een jaar onderhoud van de doornhagen op de wallen van het fort.
20-12-1661.
278. Omdat het ambt van gedelegeerd rechter door Michiel Clarisse vanwege zijn
insolventie niet kan worden bekleed, is in zijn plaats gekozen Petrus Reinerus, controleur te
Lillo.
29-12-1661.
290v. Commandeur Martin de Ridder is toegestaan de contrescarp van Liefkenshoek te
bezaaien met klaver en haver, zodat hij deze kan laten begrazen.
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Inv.nr. 516, Resoluties Gecommitteerde Raden januari-juni 1662
10-1-1662.
22. Michiel Clarisse heeft zich als appellant gesteld van een zeker vonnis van de
gedelegeerde rechters tot Lillo en verzocht om een mandement ‘in cas d’appel’. Na overleg
is hem dit toegestaan.
13-1-1662.
27v. Adriaen van Thiel heeft de GR verzocht te worden aangewezen voor het maken van
een uurwerk te Lillo, een verzoek waar vooralsnog niet in wordt getreden.
34. De kerkenraden van Terneuzen, Biervliet en Lillo zullen ernstig worden geschreven dat
zij de gelden dienen te betalen die zij hebben beloofd voor de bouw van de nieuwe kerken
in bovengenoemde plaatsen.
17-1-1662.
38v. De GR zijn op de hoogte gesteld dat uit de kruittoren van Liefkenshoek tien tonnen
buskruit worden vermist, zonder dat de majoor hiervoor een goede reden kan opgeven. De
heren die vanwege de verpachtingen zullen afreizen zullen met de commandeur en andere
officieren spreken over het functioneren van de majoor, ‘ende onder-en-tusschen des selffs
tractement te surcheren’. De commandeur dient de majoor scherp in de gaten te houden.
39v. Op het verzoek van Michiel Clarisse zal het mandement dat op 10-1-1662 is
‘geimpetreert’ worden ‘geamplieert’ met de ‘clausule van relieff’ jegens de ‘indebitie,
interjectie ende prosecutie sijner appellatie’.
40. Dirck Vleugels heeft een arrest van £ 30:10 verzocht op de gage van kapitein De Buvrij,
die binnen 8 dagen dient te reageren.
30-1-1662.
54. Jan van Hess, gepermitteerd schipper uit Doel, geeft aan dat er nog maar vier
gepermitteerde schippers zijn, waarvan drie ‘meestendeel waeren met hare eijgens
coopmanschappen’ en de vierde maar een open schuit heeft, die hij niet kan bedienen.
Daarom vraagt hij of hij tot vrij beëdigd schipper kan worden geadmitteerd. Voordat
hierover een uitspraak zal worden gedaan zullen commandeur De Ridder en commies
Gallieris de beëdigde schippers en de beëdigde zes geïnteresseerden uit Doel verhoren.
Daarnaast zullen zij de reglementen erop nazien en hun bevindingen aan de GR voorleggen.
2-2-1662.
59. Johan Wichman wordt verkoren tot cipier van het Gravensteen te Middelburg als
opvolger van Maerten Steuijts. 4

4

Het is niet duidelijk of het hier de Johan Wichman betreft die als luitenant op Lillo heeft
gediend; zie voor hem o.a. ZA, SZ, inv. nr. 514, fol. 59, 8-4-1660.
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3-2-1662.
62v. Jan Claeijssen Prince, Pieter Pouwelssen van Assendelft en Thomas Paulier, vrij
beëdigde schippers wonende tot Lillo en Nicolaes van de Voorde en Reijnier van de Voorde
uit Antwerpen, hebben zich beklaagd over Jan Claeijssen Remers en Jan van Vluminens,
eveneens vrij beëdigde schippers. De laatstgenoemden vervoeren driemaal zoveel vracht en
genieten daar de profijten van tot schade van de supplianten. Dit komt omdat zij onder de
landlieden ‘on-behoorlicke debvoiren souden aen-wenden’. De klacht wordt in handen
gesteld van de commissarissen die afreizen voor de verpachtingen en de gedelegeerde
rechters van Lillo zullen over de kwestie worden gehoord. Om in de toekomst klachten als
boven vermeld te voorkomen zal er vergaderd worden over een op te stellen reglement waar
de schippers zich aan dienen te houden.
7-2-1662.
67v, 68. Er is nader overlegd over het verzoek van de gelanden van Doel betreffende de
annotatie van hun schepen in de vloot ‘sonder deswegen te gaen op het licent’ volgens een
resolutie van 10-11-1651. De licentiemeester van Lillo maakt echter inbreuk op de
concessie. De commissarissen gaande over de verpachtingen zullen de kwestie nader
examineren en de officieren op de vloot verhoren. Ondertussen dient de licentiemeester zich
naar de resolutie te reguleren.
69v. Thomas Polliers heeft de GR gevraagd of hij een nieuw corps du garde in de poort van
Lillo mag bouwen. Aangezien dit mogelijk een ernstige verzwakking kan betekenen van de
fortificatie is de bouw uitgesteld en zal de poort nader onderzocht worden door de
commissarissen.
70. Cornelis Hildernis en Jan Carre zullen het werk aan de kerk van Lillo door aannemer
Jan Evers cum suis inspecteren.
17-2-1662.
87. De GR hebben vergaderd over de zwakheid van het garnizoen van Lillo. Vanwege het
grote belang van de plaats is besloten het garnizoen te versterken met vier soldaten uit Axel
en acht soldaten uit Terneuzen, wier plaatsen aldaar zullen worden ingenomen door
bekwame appointés.
21-2-1662.
100, 100v. Gerrit Janssen, soldaat, ziekentrooster en voorlezer op Hoogerwerve, heeft de
GR verzocht om niet naar de kolonie Nova Zeelandia te hoeven vertrekken, welk verzoek
door de GR is afgeslagen.
103v. De GR hebben ordonnantie verleend aan Leendert van den Wijngaerd, aannemer van
het magazijn ‘binnen de stadt Lillo’, over een som van £ 250.
24-2-1662.
110. Naar aanleiding van een remonstrantie van commies Jacob Gallieris hebben de GR
toestemming gegeven voor het dichten van houten ‘hondaenen’ in de buitengracht van Lillo
om te voorkomen dat deze in de zomer droogvalt. De borstweringen zullen geïnspecteerd
worden. De commies dient de door storm beschadigde contrescarpen van Lillo en
Liefkenshoek te repareren. Hij zal eveneens de borstweringen van Liefkenshoek repareren.
Tevens zal de commies de houten school repareren, die voor een groot deel is vergaan.
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28-2-1662.
114, 114v. Louwerens Everssen en Abraham Hildernisse, aannemers van de kerk tot Lillo
hebben ordonnantie verzocht over een som van £ 14-16-8, en £ 8-6-8 voor het maken van
‘eenige gestoelten ende boghten’ in de voorschreven kerk. Het verzoek is afgeslagen omdat
het werk buiten kennis van de GR is voltrokken, terwijl zij ook nog eens gelast hadden
soortgelijke werkzaamheden zonder opdracht niet aan te vangen.
2-3-1662.
123. Op het bericht van Jan Carre, landsmetselaar, krijgen Louwerens Everssen en zijn
medeaannemers van de nieuwe kerk op Lillo £ 429:6:8 als tweede betaling van het
bedongen loon. Tevens wordt £ 154-10 uitgekeerd voor het buitenwerk aan de kerk.
123v. Voortaan zullen de landswerklui geen werken meer opnemen dan die waartoe
opdracht is gegeven door de GR en die van belang zijn. De inspectie zal gebeuren in het
nabijzijn van een gecommitteerde. Zij zullen tevens geen opdracht meer mogen verstrekken
voor enig nieuw of buitenwerk. Gebeurt dit toch dan dienen zij zelf voor de kosten op te
draaien en zal er geen betaling volgen van de GR.
14-3-1662.
140v. Licentiemeester Albertus van Benthem te Lillo heeft de GR om toestemming verzocht
om Michiel Clarisse te arresteren als hij hem kan oppakken. Hierop hebben de GR
geantwoord dat als de suppliant meent enig recht te hebben op het vastzetten van Clarisse
hij dit recht ‘het sij op ’s Heeren straeten off in eenige herbergen mogen leggen ter
executie’.
142v, 143. Op het verzoek van predikant Johannes Colonius van Lillo is commies Gallieris
toegestaan de noodzakelijke reparaties aan zijn onderkomen te voltrekken. Een verzoek van
de predikant om een zetel voor zijn vrouw in de kerk is in handen gesteld van de
gecommitteerden die naar het fort zullen afreizen.
150v. De GR hebben bepaald dat als het in het bestek vermeld staat, dat de aannemers van
de kerk van Lillo de kerk en de consistorie in zijn geheel, binnenwerk en buitenwerk,
moeten schilderen.
151. Vanwege het overlijden van Adriaen Mettenije is in zijn plaats Jan de Putter,
controleur van het Hollands licent, benoemd tot gedelegeerd rechter op Lillo.
24-3-1662.
158. Abraham de Braa, burger en inwoner van Rotterdam, heeft zich tegen een niet nader
genoemd vonnis van de gedelegeerde rechters te Lillo geschaard. Hem is het ‘mandement in
cas de appel’ vergund tot de dag dat de partijen zullen worden gehoord.
158. Steven van Groeningen, ontvanger van het Hollands licent te Lillo, heeft bij de GR
verzocht dat de officier aldaar toestemming krijgt om Michiel Clarissen te arresteren. De
ontvanger krijgt onder dezelfde voorwaarden als licentiemeester Van Benthem toestemming
om Clarissen vast te zetten.
159. De GR hebben een missive ontvangen van commandeur Seijs met het bericht dat hij
Michiel Clarisse heeft gearresteerd, maar dat deze onder het pretext te gaan spreken met
zijn vrouw in zijn huis was gebleven en zodoende is ontsnapt. Hij verzoekt de GR om raad
wat hij verder ‘tot sijne bewaringe soude hebben te doen’. Verder zou de commandeur een
‘gijsselcamer’ op het fort willen hebben voor civiele arrestanten.
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159v, 160. De commandeur wordt te verstaan gegeven dat hij Clarisse niet mag arresteren
in zijn woning, noch dat er enige wachten mogen worden gesteld. Hij mag alleen in het
openbaar, op straat of in publieke herbergen gearresteerd worden.
Wat betreft een cel voor burgerarrestanten, daarvoor wordt de commandeur geacht een
herberg te gebruiken, zoals dat in vele steden gebruikelijk is. Niettemin mag hij zijn verzoek
verder uiteenzetten aan de heren commissarissen die afreizen naar het fort.
28-3-1662.
163v. De heren die binnenkort afreizen naar Lillo zullen met een ingenieur bepalen of twee
houten ‘hond-aenen’ te repareren zijn, of dat deze voor weinig extra kosten vervangen
kunnen worden voor stenen exemplaren.
Zij zullen tevens nagaan of het verzoek van de hoofdgelanden van de polders van Lillo,
Stabroek, Zandvliet en Berendrecht om het verhogen van de contrescarpen van Lillo met
tenminste 1,5 voeten, tot bescherming van de polders tegen overstromingen, noodzakelijk
is.
164. De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek dienen met commies Gallieris ervoor te
zorgen dat de borstweringen gerepareerd worden.
164v. De verzoeken van Thomas Willemssen van Thiel en Hendrick Cuijpers om een
tegemoetkoming vanwege de opgelopen schade aan hun woningen door de bouw van de
nieuwe kerk op Lillo, zijn afgeslagen.
De heren die naar het fort afreizen zullen timmerman Geerard Cools een vergoeding
uitbetalen voor de tijd dat hij zijn schuur beschikbaar heeft gesteld als kerk gedurende de
nieuwbouw op Lillo.
165. Thomas Pauliers is toegestaan de materialen van twee hutten te gebruiken en de twee
erven waar deze op staan, tot weder opzeggen, zonder de erven te gebruiken als tuin.
165. Commies Gallieris dient een pomp te laten maken voor het water van de regenbak van
de kerk van Lillo.
165, 165v. Aangezien majoor Berckenbosch in gebreke is gebleven in het geven van een
behoorlijke verklaring voor de verdwenen tonnen buskruit uit het magazijn van
Liefkenshoek wordt het gedane arrest op zijn gage gecontinueerd.
165v. Thomas Paulier is aangesteld als sluiswachter in de plaats van een niet nader
genoemd persoon.
Licentiemeester Van Benthem heeft een schriftelijk bericht en advies gestuurd inzake de
resolutie van 7 februari betreffende het verzoek van de ingelanden van Doel.
4-4-1662.
195v. Commandeur Badoux dient te Bergen op Zoom navraag te doen naar Gerrit Janssen,
soldaat en schoolmeester ‘off voorleser’ op Hoogerwerve, die samen met anderen was
voorbestemd om naar ‘de colonie van Ysequepe genoemt Nova Zeelandia’ af te reizen en is
weggelopen. De commandeur is te kennen gegeven dat de deserteurs onder de
krijgsdiscipline vallen en daarom ook volgens het krijgstuchtrecht berecht worden.
6-4-1662.
203-204v. Commandeur De Ridder heeft de GR een remonstrantie gezonden en aan de hand
daarvan krijgt hij toestemming voor het laten repareren en opmaken van vervallen
borstweringen, het verhelpen van het ongemak ( de ‘zuijger’) bij de sluis in de contrescarp,
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en het laten maken van een door hem noodzakelijk geacht stenen pad van de ‘april van de
poorte’ tot aan het hoofd. Dit mede tot gerief van de inwoners en de bierdragers.
13-4-1662.
216. Pieter van den Lande krijgt £ 20 voor zijn functioneren als opzichter bij de bouw van
de nieuwe kerk.
25-4-1662.
232v. Louwerens Everssen en zijn medestaanders hebben £ 300 als laatste deel van de
betaling voor de werkzaamheden aan de kerk van Lillo ontvangen.
2-5-1662.
242, 242v. Guttur van Reijgersdorp wordt vermeld als soldaat onder de compagnie van
luitenant Alvarez, oftewel Hoemaecker, gelegerd op Liefkenshoek.
4-5-1662.
245. Pieter van den Lande heeft gewezen op diverse fouten en gebreken aan de nieuwe
kerk. De GR hebben besloten de kerk opnieuw te laten inspecteren en wel door
meestertimmerman Louijs Jolijt en meestermetselaar Michiel Gabrieelssen, beiden in dienst
van de stad Middelburg.
245v. Alvorens overgegaan zal gaan tot de derde betaling aan Lourens Evertssen en zijn
medeaannemers zal de inspectie van de nieuwe kerk afgewacht worden.
5-5-1662.
246v. De plaats van de overleden kanonnier Jan Laurier op Sas van Gent zal worden
ingenomen door Heindrick Janssen van de Velde, korporaal onder commandeur Cabeljauw.
247. Commies Gallieris heeft de GR geschreven dat het door het ‘continueel quaed wieder
de suijgers’ onder de sluis van Liefkenshoek zijn vergroot en dat daar spoedig iets tegen
gedaan moet worden. Voor de reparaties aan de rijsbermen schat hij dat er een ‘drimmelaer’
met half groot en half bestekrijshout nodig is. Tenslotte maakt de commies er melding van
dat de predikant en enige leden van de kerkenraad hem de sleutels onthouden van de kerk
op Lillo, terwijl hij daar op hoofde van zijn functie recht op heeft.
247v. Op het eerste punt hebben de GR gesteld dat Yeman de Waeijer, dijkgraaf van
Westkerke, samen met commandeur De Ridder en de commies zelf de toestand bij de sluis
zullen inspecteren en daarna een rapport overzenden aan de GR. Voor de inkoop van het
benodigde rijshout wordt zorggedragen door raadsheer Engels.
248. Tenslotte bepalen de GR dat de commies ten alle tijden over de sleutels van de kerk
moet kunnen beschikken, zonder dat deze hem mogen worden geweigerd, evenals de
inspectie van de kerk zelf.
16-5-1662.
254. Dijkgraaf De Waeijer heeft een schriftelijk rapport overgeleverd betreffende de
inspectie van de sluis van Liefkenshoek en hoe deze het best gerepareerd kan worden.
Commies Gallieris krijgt een kopie toegezonden, met de opdracht de reparaties publiekelijk
aan te besteden. Bovendien dient hij de dijkgraaf en de GR in kennis te stellen van de dag
van de besteding van het werk.
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18-5-1662.
257v, 258. David Heijndrickssen en Aernoud de Coninck worden vermeld als inwoners van
Lillo; beiden willen graag een erf gebruiken achter hun woningen tegen een zekere afdracht,
welk verzoek in handen wordt gesteld van de heren die af zullen reizen.
26-5-1662.
270, 270v. De Ho: Mo: (= de Staten-Generaal) hebben de patenten uitgevaardigd voor het
verplaatsen van de compagnie van kapitein Adolph de Gomme vanuit Den Briel naar
Vlissingen. Zij vragen de GR om eveneens de patenten uit te vaardigen, opdat De Gomme
zijn garnizoen kan gaan houden in Vlissingen. De kapitein bleek echter al te zijn
gearriveerd, zonder de GR van zijn komst op de hoogte te hebben gesteld. Hij dient op de
stromen op het schip te blijven totdat hij een behoorlijk patent en verlof voor zijn intocht in
Vlissingen van de provincie ontvangt. De GR willen dit voorval niet zomaar over hun kant
laten gaan en zullen de komende dinsdag hun misnoegen kenbaar maken aan de kapitein of
de officier die bij zijn afwezigheid de compagnie leidt, wanneer deze voor de GR
verschijnt.
271. De GR hebben naar aanleiding van het rapport van Louijs Jolijdt en Michiel
Gabrielssen besloten dat Lourens Evers en zijn medeaannemers eerst de gebreken moeten
repareren alvorens hen ordonnantie zal worden verleend over de sommen van £ 199:6:8 en
£ 6:0:0.
30-5-1662.
272v. Charles Potteij wordt vermeld als vaandrig van commandeur Schotte.
1-6-1662.
274v. Jan Poortier, luitenant van de compagnie van commandeur De Ridder, mag voor een
jaarlijkse cijns van een Vlaamse schelling gebruik maken van een erf, ‘sijnde een geerhoeck gelegen’ aan de linkervleugel van de poort van Liefkenshoek.
9-6-1662.
288. De commiezen, zowel in de provincie als in het Committimus, dienen lijsten samen te
stellen van de voorraden turf in de magazijnen, alsmede bericht te geven over het aantal
corps de gardes dat in iedere stad en in ieder fort met soldaten bezet wordt.
13-6-1662.
298. Op het vertoog van Maria Berckenbosch hebben de GR besloten uit de gage van haar
broer Simon Berckenbosch, majoor op Liefkenshoek £ 8:6:8 aan haar toe te laten komen.
300v. Commies Gallieris zal de GR van advies dienen inzake het verzoek van Pieter van
den Lande voor een toelage vanwege zijn opzicht bij de bouw van het nieuwe magazijn op
Lillo.
301. De GR hebben besloten de vier soldaten uit de compagnie van luitenant Charles
Broucxsault terug te laten keren naar hun compagnie en hen te vervangen door vier man uit
de compagnie van commandeur Wassij van Axel.
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15-6-1662.
303, 303v. Vanwege het overlijden van Simon Berckenbosch is Gerrit Waltman verkoren
tot zijn opvolger in de functie van majoor van Liefkenshoek.
20-6-1662.
315. Jan de Malepas, sergeant tot Liefkenshoek is toegestaan een arrest op de gage van de
overleden majoor Berckenbosch een som van 50 Carolusguldens.
315v. Aernout Cooman is arrest toegestaan op de gage van Isaack Berckenbosch voor de
door hem verrichtte arbeid aan de doornhaag van Liefkenshoek. De heren gaande over de
verpachtingen tot Lillo zullen met de suppliant spreken over het verdere onderhoud van de
haag.
23-6-1662.
326. Het verzoek van de kerkenraad van Liefkenshoek om een erf naast de kerk dat aan
majoor Berckenbosch toebehoorde zal in handen worden gesteld door de afgevaardigden
die naar het fort afreizen.
Inv.nr. 517, Resoluties Gecommitteerde Raden juli-december 1662
13-7-1662.
8, 8v. Ondanks het door de GR ingestelde verbod op het vissen naar mosselen op de
wateren van het gewest Zeeland door de inwoners van Antwerpen is er toch gevist. De
vissers beweren pachters te zijn van Willem van der Voordt, die de visserij gepacht heeft bij
de hertog van Aarschot. Van der Voordt heeft de eed gezworen om buiten het district van de
hertog niet te vissen. De GR geven de commandeurs van Lillo, Liefkenshoek, de polder van
Namen en Hoogerwerve de opdracht alle schepen uit Antwerpen of de Spaanse
Nederlanden die vissen of mosselen vangen aan te houden en terug te sturen. De commiezen
op de vloot mogen vissers met hun vangst niet laten passeren.
9. Schippers die beweren de vangst gekocht te hebben van inwoners van Zeeland dienen een
attestatie of een schriftelijk bewijs te tonen, alvorens zij mogen passeren. Ook de
commandeur van Axel zal geschreven worden dat hij optreedt tegen schipers uit de Spaanse
Nederlanden in het Hellegat.
13v. Adriaen de Valck, aannemer van 100 roeden nieuwe borstwering op Liefkenshoek,
krijgt voor zijn voltrokken werk £ 84:10.
15v, 16. Commies Gallieris dient de GR te rapporteren wat er allemaal ontbreekt in het
magazijn van Liefkenshoek bij het overlijden van majoor Simon Berckenbosch. Voordat de
GR zekerheid hebben de kosten voor het vervangen van de spullen zullen er geen arresten
op zijn gage worden toegestaan.
18-7-1662.
18v. Kapitein Anthonij Seijs is door de Staten-Generaal aangesteld als sergeant-majoor of
wachtmeester op Sas van Gent.
21. Pieter van de Lande krijgt £ 40 voor zijn werk als opzichter bij de bouw van het nieuwe
magazijn op Lillo.
21v. De kerkenraad heeft de GR verzocht de aannemers van de nieuwe kerk van Lillo de
opdracht te geven de door haar ontdekte gebreken te verhelpen. Verder zou de raad graag
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een klok willen voor de kerktoren, evenals een klein erf bij de kerk om als kerkhof te
gebruiken. De verzoeken zullen worden onderzocht door de heren die naar het fort afreizen
en van hun bevindingen een rapport opmaken.
22, 22v. De kerkenraad van Lillo schrijft de GR dat de regenten van Antwerpen, alsmede de
geestelijkheid het uitoefenen van de christelijk gereformeerde religie, scherp
becommentariëren, maar ook geweld aan doen. De missive zal met spoed naar de StatenGeneraal worden gezonden, om daar met de ambassadeur van de Spaanse kroon te spreken,
alsmede een brief op te stellen voor de magistraten van Antwerpen. Verbeterd de situatie
niet dan is men genoodzaakt op te treden tegen de ‘roomschgesinde, soo binnen de
provincien als ’t district van de Generaliteijt’.
20-7-1662.
24v. Marcus d’ Ameau krijgt als aannemer van het vermaken van 100 roeden borstwering
op de wallen van Lillo £ 70:10.
25. Commies Gallieris krijgt £ 739:1:12 over zijn rekeningen, gesloten voor het jaar 1660.
De curatoren van de boedel van majoor Berckenbosch, onlangs overleden op Liefkenshoek,
verzoeken de GR de arresten op zijn traktementen en op andere gelden te laten vervallen.
Door een bericht van commies Gallieris is het verzoek afgeslagen.
25v. Commies Gallieris blijft ‘gedeschargeert’ over de materialen die vermist worden uit
het magazijn van de majoor. Hij dient er tevens voor te zorgen dat de nieuwe majoor
voldoende verantwoording zal afleggen.
Commies-stapelier Isaack Maertenssen is geordonneerd aan de commandeur van
Liefkenshoek ten behoeve van het garnizoen, schoppen, spaden, musketkogels en 200 tot
300 pond buskruit te zenden.
27-7-1662.
35v. Pieter Janssen van Roosendael heeft als soldaat 39 jaar het land gediend onder kapitein
Ferdinande de Broucxsault zaliger; vandaar dat zijn verzoek tot benoeming tot appointé is
ingewilligd.
3-8-1662.
46, 46v. Commandeur De Ridder van Liefkenshoek heeft de GR verzocht om het bolwerk
Vlissingen en de halve maan aan de noordwestelijke zijde van het fort tegen een burgerlijke
cijns te mogen gebruiken als een hof. Er zal onderzocht worden of dit geen gevaar oplevert
voor de fortificatie van het fort.
49. De graankopers en huislieden van Lillo zijn tegen het verzoek van enige beëdigde
schippers, breder vermeld in de notulen van 3-2-1662. Commies Gallieris dient met de
gedelegeerde rechters en de commiezen op de vloot te overleggen of het dienstig is een
reglement op te stelen voor de voornoemde schippers.
4-8-1662.
51. Commandeur Cabeljauw is onlangs overleden. Commandeur Simon Schotte van
Philippine is nu een van de oudste bevelhebbers van de provincie Zeeland. Zijn soldaat die
op Hoogerwerve dient zal vervangen worden door een soldaat uit de compagnie van wijlen
commandeur Cabeljauw, waarvoor de luitenant of een andere officier zorg voor dient te
dragen.
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5-8-1662.
56v. Anthonette Spierings is weduwe van luitenant Johan Wichman. Op haar vertoog is het
toegestaan dat hun zoon voor zes maanden verlof is vergund van de compagnie van wijlen
kapitein Serooskercke.
Johannes Schuijrmans wordt vermeld als lakenkoper te Lillo. Zijn verzoek om een restant
van de gage van majoor Berckenbosch te mogen ontvangen is afgeslagen.
10-8-1662.
61v. Commies Gallieris is nogmaals toegestaan de contrescarp van Lillo bij het nieuwe
hoofd te repareren.
Mocht hij iemand zich tot de GR laten richten dan dient hij de dispositie die daarop valt
‘door yemand alhier […] doen lichten, opdat deselve niet eenigen tijd tot ondienst vande
lande blijven buijten executie’.
65. Heindrick van Houtenberck, landmeter te Lillo, krijgt £ 3:6:8 voor zijn declaraties van
30-7-1660 tot 3-2-1661.
65v. Geeraerd Cools, aannemer van het repareren van de sluis van Liefkenshoek, krijgt
£ 28:12:1.
16-9-1662.
111v, 112. Gezien de attestatie van de meier en de schepenen van Kieldrecht en Doel wordt
aan David Jacobssen een akte van vrijschipper vergund.
3-10-1662.
122. David Coolmans zal voor 100 guldens per jaar zorg dragen voor het onderhoud van de
doornhaag van Liefkenshoek.
122, 122v. De GR heeft te horen gekregen dat er nog steeds gebreken worden gevonden aan
de nieuwe kerk van Lillo. De gelden die de aannemers nog te goed hebben zullen worden
ingenomen totdat zij de gebreken geheel hebben verholpen.
122v. Timmerman Gerard Cool krijgt voor het beschikbaar stellen van zijn schuur als
vervangend kerkgebouw de som van 100 Carolusguldens.
Koster Mattheus Souvrij vraagt om een extra toelage voor de door hem gedane moeite bij
de afbraak van de kerk, het verzetten van de banken en andere werkzaamheden. Het verzoek
is na deliberatie ‘geexcuseert’.
123. Aernout Coninck, burger binnen Lillo, vraagt toestemming voor de bouw van een
stenen fundament achter zijn woning om daar een huis op neer te zetten. Voorheen stond er
een oude stal, die de suppliant wil afbreken. Het betreft hier een stal die hij 25 jaar geleden
heeft gebouwd op een ‘poel ofte morassige leeghte’ die hij heeft opgevuld en verhoogd.
123, 123v. Twee vervallen hutten op Lillo, nummers 56 en 57 zijn getaxeerd op een waarde
van £ 4. Voor deze prijs zullen zij aan Thomas Poulier worden overgedaan, zodat hij de
hutten kan afbreken. De lege plaatsen mag hij voor een jaarlijks bedrag gebruiken, zonder
deze te betimmeren.
123v. De kerkenraad beklaagt zich dat zij grote hinder ondervinden tijdens de consistoriale
vergadering van een erf bij de consistorie, in bezit van de majoor van Lillo. De majoor mag
gebruik blijven maken van het erf, maar zal rekening moeten houden met de vergaderingen.
124. Aernout Coolmans is 28 guldens vergund uit de nog te ontvangen gage van wijlen
majoor Berckenbosch.
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Op het vertoog van Jan van Watervliet, schoolmeester op Liefkenshoek, zal er een bestek
worden opgemaakt van een nieuw te bouwen school.
124v. Commandeur De Ridder mag gebruik maken van het bolwerk Vlissingen en de halve
maan voor een simpel hof, voor de som van 5 schellingen.
De nieuwe majoor van Liefkenshoek heeft toestemming voor het gebruiken van een hof
achter het magazijn, zoals dat bij zijn collega gebruikelijk was.
125. De kerkenraad van Lillo heeft toestemming het door hun beoogde erf te gebruiken als
kerkhof, op de voorwaarde dat zij zelf voor de koste zullen zorg dragen. De straten en
doorgang mogen geen hinder ondervinden, terwijl het erf met 1,5 tot 2 voet moet worden
opgehoogd en bestraat worden met blauwe stenen.
126. Commies Gallieris krijgt toestemming voor het contrescarp aan weerszijden van het
stenen pad naar het hoofd ‘zatter in sijn aerde’ te brengen. Twee nieuwe ‘schoffgebinden’ in
de sluis van het contrescarp van Lillo moeten worden gesteld en gemaakt als naar behoren.
Er zal rijshout worden geleverd voor werken op Lillo en Liefkenshoek.
126v. Na een remonstrantie van Willem van de Voorde is besloten dat de vissers die binnen
hun limieten vissen niet zullen worden gehinderd en dat zij vredig door de vloot van Lillo
kunnen passeren.
5-10-1662.
127. Lieven Moerman, landstimmerman te Liefkenshoek, krijgt voor de door hem
aangenomen werken in totaal £ 76:13:4.
128, 128v. Commandeur Maerten de Ridder schrijft dat commies-stapelier geweigerd heeft
de gevraagde materialen te leveren aan Liefkenshoek, omdat hij nadrukkelijk van de GR
wilde weten wat en hoeveel er naar het fort dient te worden gezonden. Volgens de
commandeur is het volgende nodig: 6 tonnen musketlood, 25 schoppen en 25 spaden en 5
tonnen buskruit.
10-10-1662.
143v. Op advies van commandeur de Ridder, commies Gallieris en de gelanden en inwoners
van Doel is goedgevonden Jan van Hess te admitteren tot vrijschipper.
145. Besloten is voor Lillo een klok te laten maken.
147. Ordonnantie verleend aan Cornelis van Barlaer (glazenier te Middelburg) voor het
maken en leveren van ‘een glas, in de kercke tot Lilloo’ en Poortvliet, een som van £
60:3:10.
12-10-1662.
152v. De kerkenraad van Lillo deelt de GR mee dat zij 350 guldens voor de opbouw van de
kerk minder hebben gezonden aan de ontvanger-generaal. Zij willen nog 50 guldens zenden,
en hopen dat het resterende bedrag wordt kwijtgescholden, omdat het onmogelijk is het
resterende bedrag op te brengen. Het bedrag wordt door de GR geaccepteerd, maar het
resterende geld zal eveneens toch moeten worden overgemaakt.
13-10-1662.
155v. Hans Rudolph, aannemer voor het maken van een vingerling voor de sluis in de
contrescarp van Liefkenshoek, krijgt daarvoor £ 61.
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19-10-1662.
160v. Het verzoek van Mattheus Suvrij, koster van Lillo, breder vermeld op 21-10-1661, is
nogmaals in handen gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo die binnen 14 dagen hun
advies dienen uit te spreken.
2-11-1662.
178v. Het verzoek van grofsmid Quirin Isseu uit Lillo om als gewestelijk smid te worden
aangesteld als vervanger van de smid die naar ‘Oostindien’ is vertrokken is in handen
gesteld van commies Jacob Gallieris.
181, 181v. Vanwege zijn verbanning wegens ‘manslach’ is Jeronimus de Thuijl, heer van
Bassevelde, niet in staat om een erfenis te ontvangen, die door het testament van de heer
Adriaen de Thuijl de Serooskercke, heer van Wellandt, aan zijn oom Jeronimus werden
toegewezen. Ter contrarie ‘vanwegen de heeren Jeronimus de Thuijl de Serooskercke,
heere van Stavenisse, etc. en de mr. Cornelis Stavenisse raedpensionaris ende secretaris der
stadt Zierickzee, vervangende ende hun sterck maeckende voor heer Godert van Rheede,
vrij-heer tot Ameronge, ende jonck-heer Phillibert van Catz, heere van Bruhels, t’samen
vooghden van Jonckheer Godaert de Thuijl de Serooskercke gesustineerd wesende dat de
voor-gemelde goederen aen de selffen als Proximus hares ab intestato, waren gedevolveert’.
De GR zullen met de voogden ten meeste dienst van de Grafelijkheid overleggen. De
voogden zullen een som van £ 400 overmaken aan de ontvanger-generaal. Het beslag
namens de Grafelijkheid op goederen zal worden opgeheven.
9-11-1662.
185. Op het verzoek van de commandeurs van Axel en Terneuzen hebben de GR bepaald
dat de soldaten uit hun compagnieën die met kapitein Cornelis Everssen de Jonge uit Lillo
zijn teruggekomen, naar hun garnizoenen zullen terugkeren.
187. Aernout de Coninck wordt bij deze geadmitteerd tot ’s landssmid en leverancier van
nagels voor Lillo en Liefkenshoek in plaats van Willem van Thiel. Hij zal bovendien de
functie van ‘klockestelder’ voor Lillo bekleden, op de voorwaarde dat hij dit getrouw en
naar behoren zal doen.
187, 187v. Naar aanleiding van het rapport van de heren Vrijbergen en Ingelssen
betreffende het fabriceren van een uurwerk voor Lillo en de kerk van Poortvliet, is besloten
commies Gallieris de opdracht te geven de hoogte en breedte van de toren waar de klok van
Lillo moet komen aan de GR door te geven. De kosten van ‘het horlogie’ voor Lillo zullen
ongeveer £ 50 bedragen.
188. Willem Willemssen van Thiel krijgt £ 4:3:4 voor het ‘stellen van het uijrwerck tot
Lilloo’ voor de tijd van vijf maanden ‘soo hij ’t selve effectivelick gedaen heeft’.
190, 190v. Jan de Malepas, sergeant binnen Liefkenshoek, heeft de GR verzocht om een
bedrag van 50 Carolusguldens uit de gage van de overleden majoor Berckenbosch voor
‘logijs, cost, ende dranckgelt’, welk verzoek is afgeslagen.
191. Hans de Ruijter wordt vermeld als sergeant onder de compagnie van kapitein
Serooskercke.
10-11-1662.
195v, 196. Gezien de attestatie van de ‘stadthouder, meijer ende schepenen van de
heerlickheijt’ van Doel is Benjamin Davidtsz. Brockx geadmitteerd als vrijschipper.
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14-11-1662.
201v. Ingenieur Bollaert zal de bestekken opmaken van het repareren van de houten beren
of ‘houdaenen’ in de gracht van de contrescarp van Lillo. Het is de bedoeling dat het werk
komend voorjaar zal aanvangen.
16-11-1662.
208v. Mattheeus Souvri wordt naast Isaacq Brouw aangesteld als lijkbidder op Lillo.
210. De rentmeester van Beoostenschelde krijgt de opdracht geen goederen over te leveren
aan de voogden van Godart Wilhem de Tuijl de Seroosskercke alvorens de £ 400 zijn
betaald.
17-11-1662.
212. Commandeur Joan Seijs heeft de GR bericht dat een van zijn soldaten, Pieter van
Ackeren, binnen Algiers was gebleven om te dienen onder provisioneel consul De Rouck.
Hij verzoekt de GR om een ander te mogen aannemen, welk verzoek is afgeslagen. Hij dient
tot nader order Van Ackeren onder zijn compagnie te houden.
212, 212v. Wegens het ‘evaderen’ (= ontsnappen) van een criminele gevangene uit het ‘s
Gravensteen van Middelburg wegens onachtzaamheid van cipier Joan Wichman, zal de
cipier uit zijn dienst ontslagen worden. Hij mag tot 1 januari zijn zaken op het ’s
Gravensteen afronden.
21-11-1662.
219. Licentiemeester Albertus van Benthem is voor een dukaat per jaar het gebruik
toegestaan van ‘hof en erve’ aan de noordpunt van Lillo.
221. Het verzoek van Mattheeus Souvrij, koster van de kerk van Lillo, voor een extra
toelage vanwege de door hem verleende diensten bij de bouw van de nieuwe kerk is
nogmaals afgeslagen.
222v. Elisabeth Vlamincx, weduwe van Marten de Ruijter, heeft de GR verzocht het ‘vrijschipperschap’ in Doel dat door de dood van haar man is vrijgekomen op haar naam te
stellen zodat zij dit kan laten bedienen door een betrouwbare knecht. Het verzoek is
afgeslagen.
223v. In een memorie voor de rentmeester, om met de heren te spreken over de
kanttekeningen (‘apostillen’) van de heren van de rekenkamer, ‘gestelt op de reeckeninge
ordinaris ende extra-ordinaris’ van de jaren 1657 en 1658 staat vermeld dat de tollenaars
oftewel de ontvangers van de grafelijke tol tot Sluis, Lillo en Sas van Gent recht hebben op
¼ deel van hun ontvangsten. Van dat ¼ deel dient ¼ deel aan de controleur betaald te
worden.
23-11-1662.
231v. De GR hebben besloten dat de declaratie van commies Gallieris voor het visiteren en
besteden van diverse werken op Liefkenshoek van £ 16:1:8 niet zal worden betaald. De
commies wordt geacht geen declaraties in te dienen voor deze werkzaamheden aangezien
Liefkenshoek ‘de plaetse van sijne residentie ende functie’ is. Zijn gepretendeerde
‘recognictie’ vanwege de door hem verrichte moeite bij de bouw van de nieuwe kerk van
Lillo zal eveneens niet worden betaald.
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15-12-1662.
263. Aan Marten, Willem (?), Stephanis van Groeningen, alsmede Jacob Gallieris,
getrouwd met Maria van Groeningen, ‘alle kinderen van Steven van Groeningen’ tijdens
zijn leven licentiemeester tot Lillo, krijgen ‘brieven van benefitie van inventaris in communi
forma’.
22-12-1662.
278. Commandeur Johan Seijs van Lillo heeft de GR vermeld dat hij vanwege het
overlijden van commandeur Berendrecht een van de oudste kapiteins van Zeeland is
geworden. Hij mag een soldaat van zijn compagnie op fort Hoogerwerve terug laten keren
en vervangen door een soldaat uit de compagnie van kapitein Beaufort. De soldaat zal pas
terugkeren als zijn vervanger is gearriveerd.
29-12-1662.
De GR schrijven de commandeur van fort St. Anna in de polder van Namen dat hij de van
zijn kwetsuur genezen majoor Blequin zal berichten dat deze terug dient te keren naar zijn
garnizoen aldaar, anders zullen er maatregelen worden genomen.
Inv.nr. 518, Resoluties Gecommitteerde Raden januari-juni 1663
16-1-1663.
25v. Commandeur De Ridder heeft de GR geschreven dat Adriaen Janssen Dronckaert voor
de periode van 18 jaren het land als kanonnier op Liefkenshoek trouw heeft gediend. Omdat
Dronckaert aan beide ogen blind is geworden is hij ongeschikt geworden voor het vervullen
van deze functie, maar hij zal tot nadere orders zijn normale traktement als kanonnier
blijven ontvangen.
26. De GR hebben besloten om ‘in plaetse van verscheijden affgestorven cannoniers’
Leunis Pieterssen te verkiezen, ‘omme tot Liefkenshouck voornoemt sijn residentie te
houden’.
26v. Vaandrig Cabeljauw is toegestaan om op Liefkenshoek een hut tegenover zijn
logement te gebruiken als paardenstal.
18-1-1663.
30v. Het verzoek van commandeur De Ridder om op Liefkenshoek de halve maan aan de
veste aan de oostzijde van het fort te mogen gebruiken tegen een jaarlijkse cijns is in
handen gesteld van de heren die afreizen i.v.m. de verpachtingen.
23-1-1663.
40. Lisebeth Heertjens, weduwe van Meerten de Ruijter, heeft verzocht het ‘schipperschap’
van Doel te mogen bekomen. Dit is afgeslagen omdat de plaats reeds aan een ander is
gegeven.
8-2-1663.
55. Kapitein Gijseling, gelegerd op Lillo, verzoekt om enige reparaties aan zijn behuizing.
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13-2-1663.
64v. Kapitein Philips Prince, in garnizoen op Liefkenshoek, heeft te kennen gegeven een
hof of een erf te willen gebruiken, welk verzoek in handen is gesteld van de heren die
afreizen in verband met de verpachtingen.
23-2-1663.
72. Hans Wils, geweldige provoost tot Lillo, heeft toestemming verzocht om een hut van de
provincie naast zijn woning te mogen gebruiken als ‘gijselplaets’. De heren gaande over de
verpachtingen zullen de plaats inspecteren en een besluit nemen.
6-3-1663.
100-102v. De GR vragen de heren die naar Lillo en Liefkenshoek afreizen het resterende
werk aan de borstwering van Liefkenshoek te inspecteren, waarvan een deel reeds in 1662 is
afgerond.
Zij zullen eveneens de borstwering van Lillo inspecteren, alsmede de sluis in de contrescarp
tegen het stenen pad en zullen er in de eerder genoemde sluis en in de sluis van
Liefkenshoek nieuwe schoften worden geplaatst.
103. Voor het vernieuwen van enige affuiten en wielen van de stukken op Lillo en het
vernieuwen van een oud afdak aan het onderkomen van commies Gallieris zelf, dient de
commies verdere inspectie af te wachten.
8-3-1663.
106v. Nadat de GR het bestek hebben geïnspecteerd hebben zij commies Gallieris is
geautoriseerd de reparatie van twee houten ‘dosdamen’ in de contrescarp van Lillo uit te
besteden.
13-3-1663.
118. De GR hebben commandeur Bartholomeus de Looper van Terneuzen (voorheen
Liefkenshoek) geschreven dat hen ter ore is gekomen dat vanwege wanbetaling van de
commandeur veel van zijn soldaten een grote achterstand aan soldij hebben. Volgens de GR
is dit zeer nadelig voor de belangen van het gewest en past dit niet bij de eer die zijn functie
met zich meedraagt. De commandeur heeft de GR laten weten hun kritiek in acht te nemen
en zich voorneemt in de toekomst soortgelijke voorvallen te voorkomen.
29-3-1663.
135v. Provoost Hans Wils van Lillo heeft toestemming gekregen om een hut te gebruiken
om personen in vast te zetten.
136. Alvorens de GR zullen vergaderen over het verzoek voor het repareren van de school
op Liefkenshoek dient commies Gallieris hen te berichten of ‘de plaetse tot het houden van
de schoole’, zowel op Lillo als op Liefkenshoek, voorheen door het gewest werd bekostigd
en onderhouden, of dat de schoolmeester daar zelf voor moet zorgen.
De administrateur van het nalatenschap van de overleden kapitein Serooskercke heeft de
GR verzocht om £ 9 als betaling van het vernieuwen van zijn vloer in het logement waar hij
verblijft. De GR willen de hiervoor gegeven toestemming zien; is deze er niet dan zal de
betaling niet plaatsvinden.
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136, 136v. Vanwege de hoge onderhoudskosten (aardewerk, metselwerk, timmerwerk etc.)
in het Committimus, waarmee de GR jaarlijks geconfronteerd worden, zal in bedenking
worden genomen of het onderhoud niet voor enige jaren door de Raad van State kan worden
gedragen. Commies Jacob Gallieris, van Lillo en Liefkenshoek en commies Michiel de la
Palma, onder andere Biervliet, dienen de GR te rapporteren wat de kosten van het
onderhoud van de laatste vijf jaren in hun districten waren.
137. Kapitein Prince en predikant Smijtegelt mogen samen een van de halve manen op
Liefkenshoek gebruiken als hof, op de voorwaarde dat de fortificaties niet beschadigd
worden. Commandeur De Ridder dient hen dit mede te delen namens de GR, en hij dient de
GR te berichten ‘wat van het qualick spreecken vanden voornoemden Capiteijn Prince over
dese verdeelinge en de on-minnelicke bejegeninge tegens de voornoemden predicant daer
op gevolght mocht wesen voorgevallen’.
137, 137 v. Wat betreft de reparaties aan het onderkomen van kapitein Gijsseling op Lillo,
er mogen alleen enkele stenen gezet worden in de schoorsteen.
137v. Jacob Narwell (Marwel) uit de compagnie van kapitein Gijselin wordt vanwege zijn
ouderdom en impotentie gegratificeerd met een appointésgage, en wel per 1-4-1663. De
kapitein moet hem vervangen met een ander ‘kloeck soldaet’.
Alvorens commandeur De Ridder de Raad van State een overzicht zenden zal van de
kanonniers in zijn kwartier dient hij de GR het overzicht voor te leggen.
148. Weduwe Franchoise Frozard van majoor Franchois Blequin van St. Anna in de polder
van Namen, heeft om drie maanden gage van haar overleden man verzocht, welk verzoek is
afgeslagen.
12-4-1663.
155. Kapitein Joan Vassij wordt geaccordeerd met het commandeurschap van fort St. Anna
in de polder van Namen vanwege de ziekte van zijn broer Philip de Vassij.
13-4-1663.
160. Gerrit Valckman, majoor van Liefkenshoek, is geautoriseerd tot de ontvangst en de
distributie van de ammunitie. Verder is de majoor het vrije gebruik vergund van het erf aan
de voet van de kruittoren, op dezelfde voet als zijn voorganger.
De majoor heeft een traktement ontvangen voor negen maanden en vijftien dagen,
‘verschenen ult. martij 1663’. De heer Van Cruiningen heeft verklaard dat de majoor als
borg voor zijn betrouwbaarheid £ 100 heeft betaald.
17-4-1663.
168v. Simon Geenssen Foppe wordt in de plaats van zijn vader Geen Foppe geadmitteerd
als vrijschipper van Doel.
Elisabeth ten Haeff, weduwe van Philip de Vassij, verzoekt om uitbetaling van de soldij van
de maand waarin haar man is komen te overlijden, alsmede om de taxatie van de wapens
van de compagnie van haar man. Het eerste verzoek is afgeslagen. Het tweede verzoek zal
worden uitgevoerd door de commandeur van Lillo, alsmede door commissaris van de
Brande met ‘een bussmaecker’.
170v. Willem van de Voorde, ‘schipper te Lillo, (seg) Antwerpen’, heeft toestemming
verzocht om op de wateren van de provincie omtrent Valkenisse en ‘Kalff-steert’ krabben te
vangen. De GR hebben dit verzoek afgeslagen.
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172. Thomas Paulier, schipper uit Lillo, geeft de GR te kennen dat enige bakenaars uit
Bergen op Zoom, bakende ‘over Cromvliet op het verdroncken landt, binnen de limijten van
beoosten-schelt’ schippers die bij Lillo passeren en komen of gaan richting rivier de Honte,
het bakengeld afvorderen. Volgens de suppliant hebben niet zij, maar hij daar recht op,
omdat hij de bakens van de rivier verzorgt, beginnende bij het ‘Oostersche hooffd’ van
Vlissingen tot Lillo. Hiervoor betaalt hij jaarlijks een som geld aan de rentmeester
Bewestenschelde. De GR besluiten de commiezen in de vloot van Lillo aan te schrijven dat
zij Paulier ‘zijne commissie’ dienen ‘te helpen maniteren’. Bakenaars uit Bergen op Zoom
die het geld voor rivier de Honte willen afvorderen, dienen dit geweigerd te worden, omdat
dit niet onder hun limieten valt.
20-4-1663.
175v. Weduwe Elisabeth ten Haeff dient er terstond voor te zorgen dat de officieren en
soldaten van de compagnie van haar overleden man Philips de Vassij hun achterstallige
soldij, dat zij weigert te betalen, uitbetaald krijgen. (Op 3-5-1663, fol. 193 v, schrijft zij de
GR dat de krijgsraad van St. Anna haar de toegang tot haar huis en meubels op het fort heeft
ontzegd. Zij dient zich echter tot de ‘justitie’ op het fort te wenden).
1-5-1663.
186. Commies Gallieris heeft de GR de gevraagde gegevens omtrent de scholen van Lillo
en Liefkenshoek verstrekt met de bevinding dat het onderhoud door de provincie is
verzorgd. De commies dient op Liefkenshoek na te gaan of twee tot drie barrakken niet
bijeengevoegd kunnen worden tot een school.
187v, 188. Arnoud Coolkens is ordonnantie van £ 8:6:8 verleend over een half jaar
traktement voor het onderhoud van de doornhaag van Liefkenshoek.
4-5-1663.
200v. Schipper Cornelis Dirckzen is ordonnantie verleend £ 3:2:4 voor het vervoer van een
gedeelte van de bagage en het volk van wijlen commandeur Potteij van Axel naar
Liefkenshoek.
10-5-1663.
210, 210v. Op het vertoog van Jan Willemsen, bakenaar uit Bergen op Zoom, hebben de
GR besloten dat hij zijn bakenrecht op Lillo mag blijven ontvangen, maar dan alleen voor
schepen die zijn district passeren, en dit zonder Thomas Paulier schade te berokkenen.
210v. Sampson Renon, soldaat onder de compagnie van kapitein Gijselingh, vraagt de GR
om vanwege zijn hoge leeftijd van 68 jaren aangesteld te worden als appointé. Het verzoek
zal in handen worden gesteld van de commissaris van de monstering en zijn voornoemde
kapitein.
211v. Het verzoek van Maria Berckenbosch om een restitutie van £ 8 die zij zou hebben
voorgeschoten ‘ter occasie’ van haar broer Simon van Berckenbosch, tijdens zijn leven
majoor van Liefkenshoek, is afgeslagen.
214, 214v. Op de akte van de Raad van State is Balthasar van Spijckerhof benoemd als
majoor op fort St. Anna in de polder van Namen als opvolger van de onlangs overleden
Franchois Blequin.
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22-5-1663.
229. De GR hebben nader gedelibereerd over het verzoek van Jan van Watervliedt,
schoolmeester op Liefkenshoek, om de bouw van een nieuwe school, of tot een goed herstel
van de oude school. Er is nog geen definitieve beslissing gevallen en commies Gallieris
moet daarom de suppliant voorzien van 1 à 2 barakken ‘tot het houden van schole’.
29-5-1663.
244. In conformiteit met de resolutie van de Staten-Generaal en de Raad van State hebben
de GR besloten dat alle commandeurs binnen het gewest Zeeland en het Committimus op
ten spoedigste alle officieren behorende tot hun garnizoenen naar de garnizoenen terug te
laten keren en daar te laten verblijven. Zij dienen de GR een lijst van de absente officieren
toe te zenden alsmede te informeren over de tijd dat zij reeds afwezig zijn.
244v. De commandeurs wordt gelast de officieren de opdracht te geven de compagnieën
compleet te houden en hen eenmaal per week ‘in de wapenen te doen exerceren’. De
commiezen krijgen de opdracht, om, met medeweten van de commandeurs, de bandelieren
van de musketiers ‘met pulver te vullen naer oude gewoonte’.
245v. De GR hebben besloten de compagnie van kapitein Cornelis Gijselinck vanuit Lillo te
doen vertrekken naar Vlissingen. De compagnie zal vervangen worden door de compagnie
van kapitein Franchois de la Reviere (n.b.: de bevestiging hiervan in de resoluties ben ik
niet tegen gekomen maar wel in inv. 783, 8-2-1664).
31-5-1663.
248v. Joseph en Maximiliaen De la Reviere worden vermeld als de zonen van kapitein De
la Reviere.
5-6-1663.
254. De kapiteins Hoemacker, Joan de Wassij, Bartholomeus de Looper, Jacob Campe van
Bruheze en Martin de Ridder, respectievelijk commandeurs van Vlissingen, Axel,
Terneuzen, Biervliet en Liefkenshoek, hebben de GR op de hoogte gesteld van de
tegenwoordige toestand van hun garnizoenen en welke officieren aanwezig zijn.
7-6-1663.
262. Commandeur Seijs van Lillo en kapitein Baljart uit Tholen hebben de GR op de
hoogte gesteld betreffende de aanwezigheid van officieren bij hun compagnieën.
12-6-1663.
277. Robbert de Ridder wordt vermeld als vaandrig van de compagnie van commandeur de
Ridder.
277v. De kerkenraad van Liefkenshoek heeft wegens gebrek aan voldoende middelen de
GR verzocht om een bijdrage in de opvoeding van vier wezen, ‘bij zeker arm soldaet naergelaten’. Het verzoek is ‘geexcuseert’.
14-6-1663.
281. De hoofdgelande van Lillo geeft te kennen dat de uit de polder van Lillo afkomstige
granen ‘met verscheijden lasten’ en met name de grafelijke tol meer wordt bezwaard dan in
Doel. Het verzoek om gelijk getrokken te worden met Doel is in handen gesteld van
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commies Jacob Gallieris en de commiezen op de vloot, zodat zij de GR post voor post
kunnen toelichten hoe hoog het af te dragen bedrag zou moeten zijn. Bovendien willen de
GR graag weten waarom er verschillen zijn ontstaan tussen Lillo en Doel en waarom de
grafelijke tol niet aan Doel wordt opgelegd.
282v. In plaats van commandeur Seijs zal de majoor commandant van de stad Hulst,
Michiel van Lichtenburgh de wapens taxeren van de compagnie van wijlen commandeur De
Vassij, aangezien de voornoemde compagnie tegenwoordig in garnizoen in Hulst gelegerd
is.
283. Het verzoek van commandeur Seijs om een soldaat te mogen aannemen als vervanger
van de soldaat uit zijn compagnie die bij consul Roucx in Tunis verblijft is nogmaals
afgeslagen.
Omdat de aannemer van de houten beer tot Lillo, ‘sijn werck niet bij der hand nemende’ zal
er nogmaals worden vergaderd over het publiekelijk besteden van alle werken in het
Committimus.
19-6-1663.
284v, 285. Het verzoek van predikant Joannes van Ceulen om een vergoeding van £ 4 voor
het schilderen van een zekere zoldering zal in handen gesteld worden van de heren die
afreizen naar de forten, die geautoriseerd worden een beslissing te nemen.
285. Een zekere obligatie op naam van Joan Viser behoort kapitein Martin de Ridder,
commandeur van Liefkenshoek toe. De GR hebben besloten vooralsnog dat de obligatie
‘niet en sal werden affgelegt, maer tot nader order gecontinueert’.
22-6-1663.
294. Kapitein Cornelis Ghijseling heeft bij de GR verzocht om luitenant Walrave van
Uffelen van de compagnie van commandeur Seijs onder zijn compagnie te brengen.
Hierover zal de mening van commandeur Seijs worden gevraagd.
Inv.nr. 519, Resoluties Gecommitteerde Raden juli-december 1663
3-7-1663.
1, 1v. Mattheeus Savrij, koster van de kerk van Lillo, heeft de GR verzocht om 50
carolusguldens vanwege huishuur, welk verzoek in handen is gesteld van de heren die naar
de forten afreizen.
1v. Commandeur Seijs staat het overstappen van luitenant Van Uffelen naar de compagnie
van kapitein Cornelis Gijselin toe, waarop de officieren en soldaten van de compagnie
geacht worden Van Uffelen als hun luitenant te erkennen en te respecteren.
17-6-1663.
26v. De declaraties van Pieter van den Lande, landstimmerman, en Thomas Claessen,
landsmetselaar, beiden afkomstig uit Lillo, bedragende respectievelijk £ 3:7:6 en £ 5:18:4,
zijn in handen gesteld van commies Gallieris. (Voor eerstgenoemde is het een declaratie van
werkzaamheden aan het onderkomen van luitenant van Uffelen, bij Claessen staat geen
reden vermeld).
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Steven Rhrijbourh wordt vermeld als soldaat onder de compagnie van kapitein Cornelis
Gijsselingh. Vanwege zijn ouderdom wordt hij benoemd tot appointé, terwijl zijn kapitein
een plaatsvervanger dient te zoeken.
27v. Commies Jacob Gallieris is toegestaan tot het maken van een nieuw ‘schoff-gebind,
met sijne deuren’ in de sluis van het contrescarp van Lillo, daarnaast zal hij zorg dragen
voor de reparatie van de contrescarp ‘aen wedersijden den steen-padt, teges het hooft geen
uijtstel comende lijden’. (Schof is een ander woord voor grendel c.q. luik).
29v. Guilliame van Langerack ‘gewesen sergeant des armes’ van de compagnie van kapitein
Giselin beklaagd zich over het feit dat hij door de aanklacht van Adolph van Wassenhove,
eveneens dienende onder de voorschreven compagnie, door de kapitein ‘was gecasseerd’.
Hij verzoekt de GR om zich voor hen te mogen verantwoorden. De heren De Huijbert en De
Mauregnault zullen de zaak behandelen.
24-7-1663.
43v. Robbert de Vassij, soldaat in de compagnie van de overleden kapitein De Vassij, krijgt
zes weken verlof om ‘sich in de geometerie te laten onderwijsen’.
26-7-1663.
44v, 45. Pieter Melis, heer van Saeftinge, heeft te kennen gegeven dat ‘hij een visscherije
soude hebben op den grond van Saftinghe’. Hij vraagt de GR of zijn visser dezelfde
vrijheden mogen genieten als die van de hertog van Aarschot bij het passeren van de vloot
van Lillo. De GR stemmen in met het verzoek waarop de commiezen de opdracht krijgen de
vissers vrije passage te verlenen en hun vis te vervoeren naar Antwerpen of elders. De
namen van de vissers dienen bij de commiezen bekend te zijn, evenals bij de gedelegeerde
rechters van Lillo. Zij zullen ’s lands gerechtigheid geen schade berokkenen en zullen geen
verboden netten of want gebruiken. Bij het passeren van de vloot dienen zij zich ten alle
tijde bekend te maken.
45, 45v. De heer van Saeftinge vraagt vervolgens toestemming voor het verschepen van de
gewassen door de vloot van Lillo uit de nieuw bedijkte 150 gemeten land annex de polders
van Doel en Leus, onder dezelfde voorwaarden als de ingelanden van Leus. Hier krijgt hij
toestemming voor onder de voorwaarde dat hij jaarlijks £ 41:13:4 zal afdragen.
17-8-1663.
94. Simon Duijtsch, ‘stadts oorlogiemacker’ uit Rotterdam, verzoekt de betaling van £
144:7:10 voor het maken van het uurwerk voor de kerk van Lillo. Adriaen Willemssen,
‘horlogiemaker’ uit Middelburg, zal het werk visiteren en zijn bevindingen aan de GR
voorleggen.
95. Vermelding van het verschepen van de compagnie van kapitein Beaufort uit Hulst naar
St. Anna in de polder van Namen. Op 24 augustus wordt kapitein Bernard de Beaufort
vermeld als commandeur van de polder van Namen (fol 105).
24-8-1663.
106. Adolph van Wassenhove is verhoord inzake het ontslag van Guilliame Langerack door
kapitein Gijselinck als ‘capitain des armes’. De GR besluiten in te stemmen met de
beslissing van de kapitein.
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4-9-1663.
115, 115v. Commies Jacob Gallieris heeft de GR verzocht om enige nieuwe affuiten en
wielen voor Lillo, volgens de lijst die konstabel Hendrick van Houtenberch aan hem heeft
overhandigd. De heren die afreizen vanwege de verpachtingen zullen de lijst nazien en hun
bevindingen aan de GR rapporteren.
11-9-1663.
124v. Omdat de reparaties aan de sluis van Lillo niet te lang uitgesteld kunnen worden dient
de commies het werk te besteden. Omdat enkele dagen geen kwaad kunnen dient hij te
wachten op de komst van de heren die naar het fort afreizen.
14-9-1663.
134, 134v. Louwerens Houssard, soldaat onder de compagnie van kapitein Gijselin wordt
per 1 oktober appointé vanwege zijn ouderdom en goede staat van dienst. De kapitein wordt
gelast hem te vervangen door een andere goede soldaat.
134v. Joan de Grande vind zich ‘gegraveert’ door een zeker vonnis van de gedelegeerde
rechters van Lillo. Hem wordt toegestaan ‘mandement in cas d’appel, en de versochte
clausule van inhibitie en relief ontzegt’.
2-10-1663.
154v. De beëdigde schippers van Lillo dienen zich in het ‘exigeren van vrachten’ en andere
onkosten over het transport van granen en gewassen uit de polder van Lillo te reguleren
naar hetgeen de schippers van Doel wordt afgevorderd. Er mag daarom niet meer in
rekening worden gebracht voor iedere certificatie van een schip zes stuivers, boven op de
grafelijke tol die zij dienen te betalen. Er zal worden nagegaan waarom deze tol niet wordt
afgedragen door de Doelenaren.
155. De predikanten van Lillo en St. Anna moeten voor de GR verschijnen vanwege de
kwestie die tussen beide de kerkenraden is ontstaan over drie wezen.
155v. Pieter van den Lande en Lieven Moerman, resp. timmerlieden van Lillo en
Liefkenshoek, hebben de GR verzocht om aan hen de reparaties te besteden, welk verzoek
is afgeslagen.
156. Meester Joannes van Ceulen krijgt £ 4 tot betaling en voldoening van de onkosten voor
de schilderwerkzaamheden in zijn huis.
11-10-1663.
167. Jan Wichman, dienende onder de compagnie van kapitein Gijseling, is nogmaals
toegestaan om zijn verlof met zes weken te verlengen vanwege het continueren van zijn
studie in de geometrie.
15-11-1663.
185v, 186. Het onderhoud van de forten in het Committimus alsmede fort Hoogerwerve
‘gelegen op den bodem van Zeelandt’, is voor de komende vijf jaar besteed. Het betreft hier
houtwerk, steen, ijzer alsmede aardewerken, zonder uitzonderingen behalve de ‘zeewercken’. Aan de minst biedende is voor de tijd van vijf achtereenvolgende jaren tot Lillo
het werk voor £ 132-10 en tot Liefkenshoek £ 163 uitbesteed.
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186v. De commandeurs en de commiezen van de forten worden geacht erop toe te zien dat
de aannemers zich aan hun bestekken houden. Geven zij na een waarschuwing geen gehoor
dan dienen de GR te worden ingelicht, opdat zij maatregelen kunnen ondernemen.
187. Lieven Moerman heeft om een vergoeding verzocht vanwege het ‘gestadigh on-weder
ende hooge vloeden, omtrent het sluissken tot Lillo’ door hem aangenomen. Commies
Gallieris zal de GR van advies dienen.
190, 190v. De GR zijn ingelicht dat diegenen die het toegestaan is hun op de binnenstromen
gevangen vis door de vloot van Lillo naar Antwerpen en andere kwartieren in Brabant of
Vlaanderen brengen, zonder daarover ’s land gerechtigheid over af te dragen. Dit speelt
eveneens bij de eigen ingezetenen betreffende gevangen zeevis. De commiezen op de vloot
mogen voortaan geen vis meer laten passeren, zowel op de binnenstromen als elders
gevangen, tenzij kan worden aangetoond de vis te Bergen op Zoom, de polder van Namen,
‘off van eenigh ander uijtgaende comptoir verkregen’ en daar de gerechtigheid te hebben
afgedragen. Er zal voor niemand een uitzondering worden gemaakt.
16-11-1663.
192v. Op een verzoek de beëdigde schippers van de polder van Lillo en aangrenzende
polders wordt nogmaals duidelijk gemaakt dat zij zich te reguleren hebben naar de regels
waaraan de schippers van Doel onderhevig zijn.
192v, 193. Om te voorkomen dat iemand buiten de beëdigde schippers graan of gewassen
zal vervoeren en daarmee te frauderen is besloten dat tot het gerief van de ingelanden en
huislieden twee beëdigde schippers ‘bij beurten sullen moeten aen-liggen’. Zij dienen dit
mede te delen aan commies Jacob Gallieris en licentiemeester Van Benthem, die daarop
zullen toezien.
20-11-1663.
195v. Jan Bruinincx wordt vermeld als hoofdgecommitteerde van de polders van Lillo,
Stabroek, Zandvliet en Berendrecht.
23-11-1663.
202v. Naar aanleiding van het rapport van de heren die waren afgereisd vanwege de
verpachtingen hebben de GR besloten tot het geven van toestemming aan commies-stapelier
Meertenssen voor het maken van de affuiten en wielen voor de kanonnen binnen Lillo en
Liefkenshoek.
29-11-1663.
207, 207v. Aernoud de Coninck, ‘orlogiestelder’ tot Lillo, heeft de GR verzocht om een
verhoging van zijn traktement van 50 guldens per jaar, omdat het onderhoud van het nieuwe
uurwerk meer moeite kost dan het onderhoud van het oude uurwerk. De commissarissen die
afreizen naar de forten zullen met De Coninck spreken, zijn verzoek examineren en dit
voorleggen aan de GR.
30-11-1663.
210v. Het verzoek van de kerkenraad van Lillo om een vergoeding voor het onderhouden
van drie arme kinderen is door de GR afgeslagen. De eerder genoemde twist tussen de
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kerkenraden van Lillo en St. Anna is hierdoor veroorzaakt. De kerkenraad van Lillo krijgt
voor onkosten een vergoeding van £ 30.
211. Aannemer Pieter van den Lande van de reparaties aan ’s land hutten heeft verzocht om
een goede plaats om zijn kalk en stenen op te slaan. Hij heeft hiervoor een afgekeurde hut
op de oude haven van Lillo op het oog. Zijn verzoek zal behandeld worden door de
commandeur en de commies van Lillo om de GR van advies te dienen.
4-12-1663.
217. Er wordt ordonnantie verleend aan Aernoud de Coninck voor het opzicht van het
uurwerk op Lillo, over een jaar traktement de som van £ 8:6:8.
13-12-1663.
230v. Joos Inipens, soldaat in de compagnie van commandeur De Looper, wordt vanwege
zijn hoge ouderdom aangesteld als appointé.
14-12-1663.
234, 234v. De kerkenraad van Liefkenshoek is geautoriseerd een legaat van 500 guldens,
door een lid van een …kerk ‘aen haeren huijs-armen’ nagelaten, aan de armen ten goede te
laten komen, volgens de wil van de testateur.
21-12-1663.
251v. Justus Zuijdlandt, vaandrig van de compagnie van kapitein Gijseling, is toegestaan
om enige tijd op zee dienst te doen.

Inv.nr. 520, Resoluties Gecommitteerde Raden 1664
2-1-1664.
7. De Raad van State heeft een missive doen uitgaan waarin verzocht wordt aan alle absente
officieren, zowel te voet als te paard in dienst van de provincie, terug te laten keren naar
hun garnizoensplaatsen. De GR geven de solliciteurs de opdracht hun officieren van dit
besluit op de hoogte te stellen.
4-1-1664.
9v. Jean Sanleck, soldaat onder de compagnie van kapitein Ghijsselingh, wordt vanwege
zijn hoge ouderdom en diensttijd van 30 jaar aangesteld als appointé.
8-1-1664.
14v. Lieven Moerman, aannemer van de sluizen in de contrescarp van Lillo, heeft de GR
om een vergoeding verzocht omdat door het slechte weer de gegraven put is volgelopen en
deze opnieuw gegraven dient te worden. Commies Gallieris zal de GR van advies dienen.
16. Gillis Janssen van Evelinghe en Jan Aertssen zijn vervangen als aannemers van het
timmer- en metselwerk op Liefkenshoek door Lieven Moerman en Pieter Janssen Kack. De
looptijd van de overeenkomst bedraagt 5 jaren, waarvoor de aannemers een borg moeten
tekenen.
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16-1-1664.
31v, 32. Jacob Gallieris en Albert van Benthem hebben met instemming van de GR voor de
gewone beëdigde schippers een reglement opgesteld betreffende het vervoer van granen en
andere gewassen uit de polder van Lillo en nabijgelegen polders. De GR keuren het
reglement goed en vaardigen de orders uit dat de schippers zich aan het reglement dienen te
houden. Schippers die willen passeren door de vloot dienen op de nieuwe akte van de raad
vermeld te staan. Voortaan dient het verzoek om continuatie van hun aanstelling voor het
verlopen van het jaar te worden ingediend in plaats van elke zes maanden, waarbij de
schippers niet in gebreke mogen blijven, anders worden zij gestraft volgens de vastgestelde
regels.
24-1-1664.
37v, 38. Omdat de kelder van de ’s landswoning waarin de predikant meester Joannes van
Ceulen resideert is ingestort dient commies Gallieris de aannemers van ’s landswerken de
opdracht te geven de kelder zo spoedig mogelijk te herstellen.
26-1-1664.
38v. De gelanden van de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht hebben
verzocht om de nieuwe orders die van kracht zijn geworden betreffende de vrijschippers
mag worden ingetrokken omdat deze zeer nadelig zijn voor de gelanden. De GR hebben
verklaard het verzoek niet te kunnen inwilligen.
7-2-1664.
43v, 44. Op advies van commies Gallieris hebben de GR de volgende besluiten genomen.
De besteding van de sluis zal in handen gesteld worden van de commissarissen die naar het
fort zullen afreizen, om de plaats te inspecteren en de aannemer over de sluis te horen.
Daarna zijn zij geautoriseerd hierover een beslissing te nemen. Niettemin krijgen de
aannemers een toelage van 100 carolusguldens.
Wat betreft de kelder van het huis van de predikant wordt vastgehouden aan de resolutie
van 24 januari.
8-2-1664.
47. Er is nogmaals overlegd over het verzoek van de administrateur van de boedel van de
overleden kapitein Serooskercke, eerder vermeld in de notulen van 29-3-1663. Het is de
administrateur toegestaan £ 9 te betalen voor het leggen van een nieuwe vloer in het
logement te Lillo, dat door hem wordt bewoond.
19-2-1664.
61, 61v. De GR hebben een bericht ontvangen van commandeur De Ridder van
Liefkenshoek betreffende een collecte voor de ‘geaffligeerde voindoisen’. De opbrengst van
£ 21:13 is meegezonden en zal bij andere collectes worden gevoegd en worden aangewend
als naar behoren.
64v. De kerkenraad van Liefkenshoek heeft de GR verzocht om assistentie voor ‘seeckere
gebreeckelijcke soldaetendochter’. Vanwege de zware lasten is het niet mogelijk haar te
onderhouden. De heren die naar het fort zullen afreizen zullen de kwestie nader
onderzoeken.
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22-2-1664.
81v, 82. Commies-stapelier Isaacq Maertenssen wordt gelast zo snel mogelijk al eerder
geordonneerde affuiten, samen met munitie, naar Lillo te zenden.
82v, 83. Isaacq Brouw, conciërge en portier op Lillo, vraagt om een tegemoetkoming voor
huishuur aangezien de woning van het gewest die hij bewoonde is afgekeurd. De heren die
afreizen naar het fort zullen het verzoek behandelen en nagaan of Brouw een andere barak
kan krijgen.
28-2-1664.
88v. Naast de affuiten en munitie heeft commies Gallieris verzocht om 5 bossen lonten voor
de musketiers van Lillo en Liefkenshoek. Een vernieuwing van een afdak wordt niet
toegestaan.
7-3-1664.
103v. Het verzoek van de kerkenraad van Liefkenshoek, dat al eerder is vermeld in de
resolutie van 19 februari, is afgeslagen.
103v. De aannemers van de sluis in de contrescarp van Lillo krijgen als compensatie voor
de schade die zij hebben opgelopen door het slechte weer, 100 carolusguldens, wanneer zij
hun werk ‘loffelick sal wesen opgemaeckt’.
104. Abraham Snouck, inwoner van Lillo, krijgt toestemming voor het bouwen van een
opslag voor wijnen op zijn hof, ‘gelegen inde zuijdoost-guardijne’ (courtine) van het fort.
104, 104v. Commies Gallieris is toegestaan een van ’s lands barakken als woning toe te
wijzen aan Isaacq Brouw.
104v. Voor de twee zittingen of bochten ‘gestelt in de kercke binnen Lillo’ wordt voor ieder
toegelegd de som van £ 2. (aan wie staat niet vermeld).
Majoor Severijn de Huijbert heeft van de weduwe Baljaerdt een hof gekocht te Lillo
gelegen in de Berghsche punct, om en nabij de 20 à 25 roeden. Hij mag hier gebruik van
maken tegen een jaarlijkse afdracht van een stuiver per roede.
105. Voordat de aannemers van de timmer-, metsel-, en aardewerken op Lillo het eerste
deel van hun bedongen loon zullen ontvangen dienen zij de aangenomen werken naar
behoren te voltooien. Als de werken zijn geïnspecteerd zal de betaling worden voldaan.
Het verzoek van luitenant Joan Poittier om een afdak bij zijn woning op Liefkenshoek is
afgeslagen.
25-3-1664.
115v, 116. Pieter van den Lande heeft de GR verzocht om de inspectie van de door hem
onderhouden werken op Lillo. De inspectie zal worden uitgevoerd door ’s lands werklieden
Cornelis Hildernisse en Jan Carre, te samen met de commandeur en commies Gallieris. Zij
dienen er met name op te letten of Van den Lande zich aan het bestek heeft gehouden.
8-4-1664.
137v. De ingelanden van de polders van Doel, St. Anna en Ketenisse hebben de GR
verzocht om de reparatie en de verhoging van de contrescarp van Liefkenshoek. Voordat de
GR hierover een beslissing nemen willen zij van de ingelanden vernemen welke bijdrage zij
hiertoe willen geven.
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137v, 138. Thomas Paulier, bakenaar van de Schelde en rivier de Honte, verzoekt een
zelfde toelage als de bakenaar van Kromvliet gezien het feit dat zijn district 5 tot 6 maal
langer is. Daarnaast vraagt hij of hij ‘met de commijsen in de vloot aen boord magh vaeren
van de schepen’ zodat hij zijn recht beter kan vorderen. Het eerste verzoek is in handen
gesteld van de rentmeester Bewestenschelde die de GR van advies kan dienen. Wat betreft
het tweede punt worden de commiezen op de vloot van Lillo gelast de suppliant aan boord
toe te laten zodat hij zijn recht als bakenaar van de passerende schepen beter kan vorderen.
De commiezen kunnen het geld ook zelf innen en dan aan de bakenaar toe laten komen.
139. Kapitein Philips Prince, in garnizoen op Liefkenshoek, heeft verzocht om een nieuwe
keuken, welk verzoek is afgeslagen.
10-4-1664.
144. Naar aanleiding van het rapport van de heren die onlangs op Lillo zijn geweest hebben
de GR besloten dat Goossen van der Helst en Heijndrick Cuijpers voor een jaar het veer van
Lillo op Antwerpen mogen bedienen.
144v. Wat betreft het ‘vliegend werck van de vleugel aen de brugge’ van Lillo, dit behoort
tot de reparatiewerken die reeds zijn besteed. Daarom wordt de aannemer gelast de
reparaties naar behoren te volbrengen en te onderhouden volgens het bestek.
17-4-1664.
149v, 150. Aannemer Pieter van den Lande wordt vanwege de vele defecten ernstig
geordonneerd tot het voldoen van zijn werk volgens het bestek en wel zo snel mogelijk. Uit
blijk van vertrouwen krijgt de aannemer de helft van de eerste betaling van het door hem
bedongen loon, een som van £ 37:10.
24-4-1664.
151v, 152. Commies Gallieris heeft een missive geschreven, met daarbij gevoegd een
schriftelijk vertoog van de gelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse betreffende de
reparatie van de contrescarp van Liefkenshoek. De heren Van Cruijninghen en De Huijbert
zullen de contrescarp inspecteren, ‘omme dien-aengaende nader te resolveren’.
1-5-1664.
155. Cornelis Stoffelsen, Arij Poppe, Willem van der Mast en Sijbrecht Jacobssen,
schippers uit Lillo, beklagen zich over het verbod aan hen opgelegd door twee schippers,
onlangs tot beurtschippers op Antwerpen benoemd, om voortaan naar Antwerpen te varen.
Zij verzoeken de GR om dit verbod op te heffen omdat zij anders hun families niet meer
kunnen onderhouden. De kwestie zal worden behandeld door de commandeur van Lillo en
de gedelegeerde rechters. Zij dienen te onderzoeken of het niet mogelijk is dat alle
schippers op Antwerpen varen, met de ‘ordre dat een yder van de selffve op sijn beurte
soude moeten aenleggen en affvaren’.
2-5-1664.
158. Het verzoek van David Simonssen Clomp om vrijschipper van Doel te mogen worden
is in handen gesteld van de commandeur van Liefkenshoek en de gedelegeerde rechters van
Lillo om na het examineren van het verzoek de GR van advies te dienen.
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6-5-1664.
169v, 170. De Staten-Generaal hebben voor verscheidene compagnieën de passage verzocht
over de Zeeuwse wateren. Daarnaast hebben zij een patent bijgevoegd waarin verzocht
wordt tot de verplaatsing van de compagnie van kapitein De la Reviere van Lillo naar
Bergen op Zoom en van kapitein Ockerzen van Oostburg naar Lillo.
9-5-1664.
174, 174v. Op het verzoek van predikant Joannes van Ceulen van Lillo wordt de aannemer
van ’s landswerken in ‘serieuse termen’ aangeschreven dat hij de voornoemde werken dient
te herstellen volgens het vastgestelde bestek. Blijft hij in gebreke dan zal niet alleen zijn
loon worden ingehouden, maar zal ook eventuele schade op hem worden verhaald. Het
verdere verzoek ‘van een camertjen op de solder te doen affschieten’ wordt vooralsnog niet
toegestaan.
13-5-1664.
180v. Cornelis Louwereijnssen, geboren tot Antwerpen en ‘wereltlick roomsch priester’
binnen Berendrecht, is toegestaan om tijdens zijn reizen naar Antwerpen te passeren over de
contrescarp van Lillo.
20-5-1664.
195v, 196. Omdat in deze tijd van het jaar veelvuldig gevist wordt op de provinciale
wateren van Zeeland wordt de waterbaljuw geacht zich van tijd tot tijd op het water te
begeven om te achterhalen welke vissers met verboden want vissen. Het uitgevaardigde
plakkaat dient te worden nageleefd, waartoe de betrokken commandeurs worden
aangemaand. De heer Van Saeftinge zal worden gevraagd er op toe te zien dat zijn vissers
geen verboden want gebruiken en de commiezen op de vloot worden gelast alle passerende
visserschepen te visiteren en het verboden want in beslag te nemen.
196v, 197. Luitenant Jan Poijctiers, in garnizoen op Liefkenshoek, heeft toestemming
gevraagd tot het timmeren van een afdak bij zijn onderkomen, dat echter 1 ½ voet ‘wijder
op ’s Heeren straete soude uitsetten’ dan het vorige afdak, maar het blijft binnen de richtlijn
van de burgerlijke onderkomens, ‘springende alleenelick wat sijdelincx’ zonder dat iemand
daar last van heeft. De GR geven toestemming en de commandeur van Liefkenshoek en
commies Gallieris zullen erop toezien dat het afdak conform de voorgaande omschrijving
wordt gebouwd.
198. Paulus Zeeuwsch wordt vermeld als soldaat onder kapitein Ockerssen.
26-5-1664.
200. Pieter van den Lande beklaagt zich over het feit dat hij de reparaties voor het gewest
tegen de te lage som van £ 75 heeft aangenomen. Hij verzoekt de GR om een hogere
toelage, opdat hij zijn werk beter kan uitvoeren. De GR besluiten het verzoek ‘als ongefondeert te ontseggen’ en hem te gelasten de werken op Lillo die nog niet voltooid zijn te
repareren, omdat er anders maatregelen zullen worden genomen.
200v. Wat betreft een tweede verzoek van Pieter van den Lande wordt door de GR besloten
dat hij het ‘ooghe sal laeten gaen op het maecken vande bestede beeren ende sluise tot
Lillo’. Mochten er mankementen worden ontdekt dan dient hij dit vertrouwelijk aan de GR
mede te delen.
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5-6-1664.
206v. De GR hebben overlegd over het vervullen van de majoorplaats op Liefkenshoek, die
vacant is geworden door de resignatie van Gerrit Valckman, die door de GR in mei 1664
was aangenomen. Zijn plaats zal worden ingenomen door Jan Chassijn, soldaat uit de
compagnie van wijlen kapitein Prince.
208. David Simonssen Clomp wordt geadmitteerd tot gepermitteerd schipper van Doel.
10-6-1664.
212v. De gedelegeerde rechters van Lillo hebben een advies gegeven betreffende de
aanstelling van twee beurtschippers op Antwerpen, waarop besloten wordt te blijven
vasthouden aan de resolutie van 1-5-1664.
13-6-1664.
221v. De heren De Huijbert en Van Cruijnigen zullen eerdaags afreizen naar Liefkenshoek
om daar de contrescarp te inspecteren en te letten op de door de gelanden van Doel
verzochte verhoging van de contrescarp.
3-7-1664.
253. Aannemer Lieven Moerman van de sluis in de contrescarp van Lillo heeft de GR te
kennen gegeven dat zijn opdracht is voltooid. Commandeur Seijs en commies Gallieris
zullen het werk inspecteren en hun bevindingen aan de GR mededelen.
Samen met Pieter Jorissen Kack geeft Lieven Moerman te kennen dat het onderhoud op
Liefkenshoek is voltooid, en daarom verzoeken de beide heren de GR tot ordonnantie van
het eerste deel van de halfjaarlijkse betaling. Commandeur De Ridder en commies Gallieris
zullen de werkzaamheden inspecteren, hun bevindingen aan de GR mededelen, die dan het
werk zullen opnemen.
261v. Jan Janssen, soldaat onder de compagnie van kapitein Nicolaes Ockers, heeft
vanwege zijn hoge ouderdom verzocht om een aanstelling als appointé. Het verzoek is in
handen gesteld van de kapitein zodat hij de GR van advies kan dienen.
15-7-1664.
267v. Commies Gallieris heeft de GR een missive gezonden met een gedeelte van het
bestek van de contrescarp van Liefkenshoek.
17-7-1664.
271. Commandeur Seijs en commies Gallieris zullen de reparaties aan de twee houten beren
aan de contrescarp van de buitenveste van Lillo inspecteren.
271v. Gezien hun attestatie krijgt Lieven Moerman £ 54 voor zijn werkzaamheden aan de
sluis in de contrescarp van Lillo.
29-7-1664.
285v, 286. Marcus d’Ameau, aannemer van de aardewerken te Lillo voor de periode van
vijf jaren, heeft de GR te kennen gegeven dat hij zijn werk heeft volbracht en daarom graag
de som van £ 28:15 zou ontvangen over het eerste half jaar. Alvorens hiertoe een besluit zal
worden genomen dienen commandeur Seijs en commies Gallieris te controleren of het
voorschreven werk volgens het bestek is volbracht.
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5-8-1664.
292, 292v. Pieter van den Lande, aannemer van de gewestelijke werken op Lillo, heeft de
GR medegedeeld dat de onderkomens van de soldaten van de vertrokken compagnie van
kapitein De la Reviere behoorlijk beschadigd zijn. Voor de reparaties verzoekt hij om een
vergoeding omdat deze volgens hem niet onder zijn bestek vallen. De GR geven hem £ 12,
op de voorwaarde dat hij zijn andere werkzaamheden naar behoren zal voltrekken.
Uitzonderingen worden niet getolereerd, zelfs niet het vermaken van de ‘contrepois’ van de
brug, of het onderhoud van de batterijen ‘ende soldaete gemacken op de wallen’.
292v, 293. Alle commandeurs worden aangeschreven dat zij in het vervolg erop moeten
toezien dat de officieren van vertrekkende compagnieën geen schade toebrengen aan de
logementen en hutten. Eventuele malversaties ten koste van de provincie zullen op de gages
worden verhaald.
7-8-1664.
297v, 298. Pieter van den Lande heeft de GR te kennen gegeven dat hij zich bezwaard voelt
door de resolutie van 5 augustus jongstleden, omdat hij achterblijft met het afronden van de
reparaties. De zaak zal behandeld worden door de heren die de besteding voor Lillo hebben
gedaan om Van den Lande ‘sijn ongelijck aen te wijsen’. Mocht hij te lang in gebreke
blijven dan is het eventueel opnieuw aanbesteden van het bestek ten koste van de aannemer
een optie.
4-9-1664.
336v-339. Na een missive van commies Gallieris hebben de GR besloten dat de heren die af
zullen reizen i.v.m de verpachtingen van de gemeene middelen in het Committimus
inspectie zullen nemen van de noodzakelijkheid van het vervangen van een ‘vleugel-gebind
aen het zouteijnde’ van de sluis in de contrescarp van Lillo. Commies-stapelier Martens
dient 20 tonnen met buskruit naar Lillo te zenden als vervanging voor 6 onbruikbare tonnen.
Tevens dient hij 50 bossen lonten naar het fort te zenden.
Omdat de commies er melding van heeft gemaakt dat hij en commandeur Seijs
geconcludeerd hebben dat de aannemers hun werk aan de ‘contrepois’, het sekreet en het
pekken, teren en ‘beschelpen’ van de batterijen niet volmaakt hebben, is het de heren die
namens de GR afreizen toegestaan de aannemers op hun bestekken te wijzen en anders deze
bestekken opnieuw te besteden.
(n.b.: de griffier van de GR heeft een fout gemaakt, de nummering springt van 337 v naar
339, terwijl daar eigenlijk 338 had moeten staan. De missive staat eigenlijk op de
bladzijden 336 v-338. De nummering wordt echter na 339 vervolgd met 340).
9-9-1664.
340. De commandeur en de predikant van Liefkenshoek schrijven dat zij genoodzaakt
waren een reparatie uit te voeren aan het uurwerk aldaar. De GR geven te kennen dat zij in
het vervolg hiermee dienen te wachten totdat er toestemming is verleend, maar zij zullen
wel de kosten vergoeden van in totaal £ 15:17:2.
26-9-1664.
344v. Het is Sijbrecht Jacobssen, schipper uit Lillo, toegestaan om naast de twee nieuw
aangestelde beurtschippers op Antwerpen te mogen varen.
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30-9-1664.
349, 349v. De raadsheren Ingels en De Mauregnault zullen de werken op Axel, Terneuzen,
Liefkenshoek alsmede Lillo bezoeken om de aannemers te bevelen hun werken volgens de
overeengekomen bestekken te voltrekken, en dat wel zo spoedig mogelijk en zonder
defecten.
1-10-1664.
352, 352v. Charles Rogiers, factoor binnen Lillo, wordt benoemd tot gedelegeerd rechter in
de plaats van de onlangs overleden Matthijs Meertenssen.
2-10-1664.
352v. Marcus d’ Ameau is ordonnantie verleend voor het ophogen van 18 roeden van de
contrescarp bij de Doelse redoute van Liefkenshoek, een som van £ 20.
353. Leendert Wijngert krijgt £ 79:10 voor zijn werk aan de ‘twee houte beeren’ aan de
contrescarp van Lillo.
Een niet nader vermeld verzoek van kapitein Martijn de Ridder, commandeur van
Liefkenshoek, is in handen gesteld van de heren Ingelssen en De Mauregnault die
binnenkort herwaarts zullen reizen.
354. De bovengenoemde raadsheren zullen het werk opnemen van Steven Vinckaert
(Klinckaert?) en Jan van Wieringen, door hen verricht op Liefkenshoek.
7-10-1664.
358. Pieter Cack wordt vermeld als aannemer van een houten buis in de contrescarp van
Lillo.
360. Meester Abraham Wijckaert, auditeur van de krijgsraad van het Zeeuwse regiment,
heeft de GR verzocht de betaling te mogen ontvangen van ‘vijff schellingen vlaemsch ter
maendt van twee en veertich daghen’ van de dertig compagnieën van het Zeeuwse regiment,
als ook van de compagnieën in dienst van de provincie die garnizoen houden in de forten
langs de rivieren de Schelde en de Honte. De GR hebben bepaald dat de kapiteins van de
voorschreven compagnieën de vijf schellingen prompt dienen te betalen. Kapiteins die in
gebreke blijven zullen op hun eigen ordonnanties worden gekort of de solliciteurs worden
gelast het verschuldigde bedrag aan meester Wijckaert te voldoen.
16-10-1664.
371v, 372. Een niet nader vermeld verzoek van Mattheeus Sourij, koster van de kerk van
Lillo, is in handen gesteld van de heren die binnenkort naar het fort zullen afreizen.
23-10-1664.
379, 380. Gezien het schriftelijk advies van commies Jacob Gallieris wordt aan meester
Joannes van Ceulen, predikant te Lillo, ordonnantie verleend over een som van £ 41:13:4,
‘over soo veel hem is toegevought over augmentum, als sijnde belast met vrouw ende twee
kinderen’ voor het lopende jaar 1664.
24-10-1664.
381v, 382. Vanwege het overlijden van Martijn de Ridder, in zijn leven commandeur van
Liefkenshoek, is kapitein Nicolaes Ockerssen verkoren tot zijn opvolger.

504

382. De GR hebben de patenten uitgevaardigd voor het verplaatsen van de compagnie van
kapitein Nicolaes Ockerssen van Lillo naar Liefkenshoek en de compagnie van wijlen
kapitein Prince vice versa.
28-10-1664.
389v. Na deliberatie hebben de GR besloten Albert van Benthem als ontvanger van de
grafelijke tol te Lillo in zijn functie te consenteren. De rentmeester generaal ‘van ’s Graeven
domeijnen van Zee-landt, bewestenschelde’ dient het ‘effect’ van de resolutie van de GR
van 21-11-1662 en van een resolutie uit 1658 ‘goed te doen’.
31-10-1664.
385v, 386. Aan commies Jacob Gallieris is ordonnantie verleend een som van £ 9:16:8 over
het slot van zijn rekening als commies van de vivres en ammunitie van oorlog over de forten
Lillo, Liefkenshoek etc. over het jaar 1663.
6-11-1664.
391, 391v. Commies Gallieris is door de heren van de Generaliteitsrekenkamer
aangeschreven dat hij dient over te brengen zijn rekeningen van vivres en ammunitie tot en
met het jaar 1663. Hij wilt de intentie van de GR in deze kwestie weten. De GR hebben te
kennen gegeven dat een zulks aanschrijven aan de commies direct in strijd is tegen de
dispositie van het Committimus. Dit zal dan ook gelijk aan de Generaliteitsrekenkamer
worden medegedeeld. De commies zal zich dienen te reguleren conform de oude orders en
praktijk.
20-11-1664.
408v. Pieter van den Lande, aannemer van verschillende werken op Lillo, heeft te kennen
gegeven dat hij ‘volgens den bestecke nu alles, jae daer en boven hadde volbraght’. Hij
beklaagt zich over het feit dat hij te weinig loon heeft bedongen en verzoekt daarom om een
verhoging. Zijn werkzaamheden zullen door de raadsheren Ingelssen en De Mauregnault
worden gecontroleerd; nagezien zal worden of alles volgens het bestek is volbracht. Aan de
hand van hun rapportage zal er nader geresolveerd worden over zijn loon. Hij krijgt
ondertussen wel de £ 12, die hem enige tijd geleden is toegezegd.
9-12-1664.
429. Reijnier van de Voorde heeft £ 1:5 ontvangen voor het vervoeren van een deel van de
soldaten van kapitein Ockers van Lillo naar Liefkenshoek en een gedeelte van de
compagnie van wijlen kapitein Prince van Liefkenshoek naar Lillo.
Schipper Jan Claeissen Reemer krijgt voor het vervoeren van soldaten uit eerder genoemde
compagnieën £ 0:19:6.
19-12-1664.
430. De weduwe van kapitein Martijn de Ridder, Sabina Jolijdt, heeft de GR om een schip
‘van wegen ’t land’ verzocht voor het transporteren van haar meubelen van Liefkenshoek
naar Middelburg, welk verzoek is geaccordeerd.

505

22-12-1664.
431, 431v. Commies Gallieris van Lillo heeft de GR gemeld dat de beer, ‘off de doudaene’
in de ‘buijten contrescherpsgracht’ aan de zijde van de Kruisschans aan het einde van
voorschreven contrescarp is ontzet en door regen en hoogwater is doorweekt. Om verdere
schade te voorkomen is het de commies toegestaan de nodige maatregelen te treffen tot het
herstellen van het ‘ontramponeerde werck’.
31-12-1664.
436v, 437. Job Adriaenssen Dronckaerd krijgt £ 4:0:6 voor het vervoeren van de huisraad
en meubels van de weduwe van wijlen kapitein De Ridder van Liefkenshoek naar
Middelburg.
Inv.nr. 783, ‘Register van de saecken raeckende de Militie en ’t geene daer van
dependeert.’ Anno 1664.
(Bij het overzicht van de inventarisnummers wordt bij nummer 520, resoluties GR 1664
verwezen naar dit afwijkende inventarisnummer; folionummers ontbreken).
8-2-1664.
Sampson Renon , soldaat onder de compagnie van kapitein Gijselingh, heeft verzocht om
een barak als logement, van de barakken die aanstaande mei leeg komen te vallen in
Vlissingen. Het verzoek is in handen gesteld van commandeur Hoemaecker, om de GR van
advies te kunnen dienen. (n.b.: het lijkt erop dat de compagnieën van kapitein De la Reviere
en kapitein Gijselingh toch vertrokken zijn naar de plaats van bestemming, namelijk Lillo
en Vlissingen; z ie ook inv. 518, 29-5-1663, fol. 245 v). De GR hebben besloten de
compagnie van kapitein Cornelis Gijselinck vanuit Lillo te doen vertrekken naar Vlissingen.
28-2-1664.
Levinus Seijs, vaandrig, is een verlof vergund van zes weken.
25-3-1664.
Pieter Visch en Levinus Seijs, beiden vaandrigs in dienst van de provincie, hebben verzocht
‘tegens den andren’ van compagnie te mogen verwisselen. Het verzoek is toegestaan
waardoor vaandrig Seijs zal gaan dienen onder kapitein Seijs, commandeur van Lillo, en
vaandrig Visch onder kapitein Vassij, commandeur van Axel.
1-5-1664.
Joan de Vassij wordt vermeld als oudste zoon van kapitein Joan de Vassij, commandeur te
Axel. Hem is toegestaan als vrijwilliger met de compagnie van kapitein Willem van
Campen te vertrekken naar Oost-Friesland.
9-5-1664.
Joan Wichman, dienende onder kapitein Cornelis Ghijseling, heeft zes maanden verlof
gekregen ‘tot vorderinge van zijne studien int’ stuck vande Geometerie’.
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13-6-1664.
Jacob van der Bode heeft om een arrest verzocht op de gage van Abraham Willems,
geweldige provoost binnen Lillo, die daar binnen acht dagen op dient te reageren.
8-7-1664.
Johan Cabilliau, cornet onder ritmeester Buat, heeft de GR toestemming verzocht om een
reis te maken naar Spa. Voordat hierover een beslissing zal vallen dient hij een verklaring te
geven van de oorzaak van zijn vorige afwezigheid, terwijl hij daar geen verlof voor had.
21-7-1664.
Justus van Zuijtlant, Adriaen van Hecke en jonkheer Gillis de Mauregnault, vaandrigs van
de compagnieën van respectievelijk de kapiteins Cornelis Ghijselin, Johan Cau en viceadmiraal Joan Everssen, is toegestaan zich van hun garnizoenen te absenteren gedurende
hun reis op de oorlogsschepen als commandeurs van de soldaten op deze schepen. Van
Zuijtlant zal gaan dienen onder vice-admiraal Johan Evertsen, Van Hecke onder
commandeur Cornelis Evertsen en De Mauregnault onder kapitein Adriaen Banckert.
7-8-1664.
Het verzoek van jonkheer Joan Cabelliauw, cornet van de ‘lijfguarde van zijne hoogheijt’
onder ritmeester Buat, om af te mogen reizen naar Spa is hem niet toegestaan. Hij dient
terug te keren naar zijn garnizoen en daar rekenschap te geven aan de GR over zijn
absentie.
21-10-1664.
Aan Thomas Poulier de Jonge uit Lillo is arrest toegestaan ‘ten comptoir’ van de ontvangergeneraal Van der Stringe op de gage van kapitein Christiaen de Buvrij, commandeur binnen
Oostburg.
30-10-1664.
Op het verzoek van de heer Rijngrave is het hem toegestaan als een van de zes oudste
kapiteins van het Zeeuwse regiment om zijn compagnie met een man te versterken. De
officier die de compagnie van wijlen kapitein Martijn de Ridder leidt, dient een van zijn
soldaten naar de compagnie van de heer Rijngrave te zenden.
4-11-1664.
De GR zijn te weten gekomen dat cornet Cabilliauw zich in Middelburg bevindt, zonder dat
hij verlof heeft om uit zijn garnizoen te gaan. Daarnaast zijn de GR ontevreden over de
gebrekkige verklaringen van zijn eerdere absenties, terwijl hij op 8-7-1664 en 7-8-1664 is
bevolen een goede verklaring voor te leggen. Besloten is de soldij van de cornet in te
houden vanaf 1 juli tot aan deze dag of nog langer zolang de cornet zonder verlof absent is
van zijn compagnie.
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Inv.nr. 521, Resoluties Gecommitteerde Raden januari-juni 1665
13-1-1665.
6v, 7. Een niet nader vermeld verzoek van de roeiers van Lillo is in handen gesteld van
commies Jacob Gallieris, of bij zijn ‘seerentie’ in de handen van majoor De Huijbert om de
heren van advies te voorzien.
7-1-1665.
10. De GR hebben al de commandeurs binnen de provincie verzocht hen te berichten welke
officieren zich tegenwoordig in hun garnizoenen bevinden.
17-1-1665.
15v. De GR hebben besloten biljetten uit te vaardigen ten einde geen schippers op de veren
bootgezellen zullen toelaten en naar andere havens vervoeren, zij de ‘bootgesellen’
paspoorten hebben ontvangen van hun kapiteins of officieren.
23-1-1665.
33, 33v. Anthonij Seijs, luitenant-kolonel, krijgt drie maanden traktement uitbetaald als
majoor van Sas van Gent.
30-1-1665.
45v. Jan de Wassij, zoon van kapitein De Wassij, is verlof verleend om te dienen op het
oorlogsschip van kapitein Block.
5-2-1665.
52v. Robbert de Ridder wordt vermeld als vaandrig onder de compagnie van kapitein
Loncke. Hij heeft de GR verzocht om van plaats te mogen verwisselen met de vaandrig van
kapitein De Beaufort, welk verzoek in handen is gesteld van de heren commissarissen die
vanwege de aanstaande verpachtingen in Vlaanderen zullen afreizen. Zij zullen de
supplianten horen en handelen naar onderling tevredenheid.
60. Anthoinette Spierings, weduwe van wijlen luitenant Wichman, ‘wert verlof gegeven
voor haren zone omme te moghen verblijffven bij sijnen meestert’ tot mei aanstaande.
60v-63. Er is door de GR op last van de Staten van Zeeland besloten de dertig Zeeuwse
compagnieën onder te verdelen over drie regimenten. De samenstelling van de nieuwe
regimenten ziet er als volgt uit:
Het eerste regiment.
Gaspar de Maurignault, kolonel.
Anthonij Seijs, luitenant-kolonel.
Ditmar van Wijnbergen, sergeant-majoor.
Christiaen de Buvrij.
Johan Everssen.

Wighbert van der Does van Noordwijk.
Ferdinandus Sidlemetskij.
Bartholomeus Looper.
Willem van Campen.
Adriaen Loncke.
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Het tweede regiment.
Simon Schotte, kolonel.
Joan Seijs, luitenant-kolonel.
Joan Cauw, sergeant-majoor.
Pieter Alvaris, dict Hoemaecker.
Leendert Mogge.

Joan de Wassij.
Bernard du Beaufort.
Nicolaes Ockerssen.
Cornelis Bollandt.
Franchois Cabeljauw.

Het derde regiment.
Theodorus van Vrijbergen, kolonel.
Jacob Campe van Bruheze, luitenant-kolonel.
Elias de Lion, sergeant-majoor.
De heer Rhijn-Graeff.
Prins Fritz van Nassouw.

Charles van der Zwalme.
Cornelis Ghijsselinck.
Willem Brest.
Nicolaes van Vrijbergen.
Jacob Winckelman.

63. Luitenant Jacob van der Meer van Beerendrecht wordt gesteld op de compagnie van
luitenant-kolonel Anthonij Seijs, luitenant Jan Pottier op de compagnie van luitenantkolonel Jan Seijs en luitenant Jan Adriaens de la Chapelle op de compagnie van luitenantkolonel Jacob Campe van Bruhese. (n.b.: alleen voor Van der Meer stond de rang luitenant
vermeld, maar in de marge staat: changementen van luitenanten etc., vandaar dat ik er van
ben uitgegaan dat Pottier en De la Chapelle eveneens de rang van luitenant bekleden. Er is
namelijk op 27-5-1653, fol 177 sprake van een Johan Pottiers, luitenant van kapitein De
Ridder; zie ook 7-3-1664, fol. 105).
7-2-1665.
64v. Na een bericht van majoor Severijn de Huijbert, majoor van Lillo, hebben de GR
besloten dat de roeiers hun ‘klachten, stucken ende bescheden’ aan de commandeur en de
gedelegeerde rechters van het fort dienen te overhandigen, die de kwestie zullen afhandelen,
waarbij zij in acht dienen te nemen dat ‘het recht van den Lande ende desselfs incomen niet
werde vercort’.
10-2-1665.
74. Het is de weduwe van wijlen commies Jacob Gallieris toegestaan om tot mei in de
woning op Lillo te blijven, op voorwaarde dat de heren die vanwege de verpachtingen
zullen afreizen de ’s landswoning als onderkomen kunnen gebruiken.
12-2-1665.
84. Marinus van Vrijberghen is door de GR benoemd tot commies van Lillo. Daarnaast is
hij benoemd tot gedelegeerd rechter op Lillo. Tenslotte is hem een akte van autorisatie ter
hand gesteld voor het verlenen van certificaten ‘der gewassen granen, van de polders van
Lillo, Stabrouck, Santvliet en Berendreght’.
22-2-1665.
115v. Er vinden enkele wisselingen plaats binnen de Zeeuwse regimenten. Zo wordt
luitenant van Nuffelen verplaatst van de compagnie van kapitein Gijselinck naar de
compagnie van luitenant-kolonel Joan Seijs. Vanuit die compagnie vertrekt luitenant
Poitiers naar de compagnie van kapitein Gijselinck.
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118. De landswerklieden zijn geautoriseerd, samen met ingenieur Mogghe, tot het opnemen
van de nieuwe werken en fortificaties in de steden en plaatsen van het Committimus, op
voorwaarde dat dit gebeurd ten overstaan van de commandeurs en commiezen van
voornoemde plaatsen.
119. Het is de zoon van Sabina Jolijt en wijlen kapitein De Ridder toegestaan om voor de
periode van zes maanden te blijven onder de compagnie van kapitein Loncke, ‘mits doende
dienst na vermogen’.
26-2-1665.
124v, 125. Meester Joannes van Ceulen, predikant te Lillo, heeft de GR verzocht tot het
vernieuwen van ‘het schutsel’ in de kerk, alsmede van ‘de waghe daer de druijffven opwassen’. Het verzoek is in handen gesteld van de heren die vanwege de aanstaande
verpachtingen zullen afreizen.
27-2-1665.
135. De onderlinge onenigheden tussen ‘eenige van de gemeijnte’ in het fort Lillo zullen
worden behandeld door de gedeputeerden die gaan over de verpachtingen, om de geschillen
ongedaan te maken en de betrokkenen tevreden te stellen.
4-3-1665.
139v. Aan cornet Joan Cabeljauw van de ‘curassiers’ van ritmeester Buat is een verlof van
drie weken toe gestaan. (NB: eerdere verzoeken werden afgeslagen, zie daarvoor het
register van de militie, inv. nr 783).

6-3-1665.
141. Het verzoek van Isaacq de Braeuw, portier binnen Lillo, om te worden voorzien van
een logement ten laste van het gewest, of een toelage voor de jaarlijkse huishuur is
afgeslagen.
Het verzoek van portier De Brouw om te mogen hebben een speciale akte ‘omme notitie te
houden van het rijsch, gaerden en staecken’ ten behoefte van de werken tot Lillo en
Liefkenshoek is in handen gesteld van de heren gedeputeerden.
10-3-1665.
144v. Matthijs Langevelt, Jan de Grande en Philips Clarisse worden vermeld als wijnstekers
binnen fort Lillo.
145v, 146. Wat betreft de ‘repartitie van de drije hondert en seventich mannen’ van de
marine is besloten hen te trachten te verdelen als volgt. Iedere kolonelscompagnie zal 37
koppen aannemen, iedere luitenant-kolonelcompagnie en sergeant-majoorcompagnie zal 17
koppen aannemen. Voor elke gewone Zeeuwse compagnie geldt een aantal van 7 koppen.
De 10 overige soldaten zullen door de 10 oudste kapiteins, die op Hoogerwerve een soldaat
hebben gelegerd, worden aangenomen. Wat betreft de 17 koppen die majoor wijnbergen
dient aan te nemen, die zullen vanwege de afgelegen positie van zijn garnizoen op kasteel
Rammekens worden gelegerd, totdat de majoor op de hoogte is van de uitgevaardigde
orders.
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12-3-1665.
149. Na overleg is besloten meester Marinus van Vrijbergen, commies tot Lillo, te
verkiezen tot ‘commissaris ordinaris, seg extraordinaris, van de monsteringe’ en dat ‘als ’t
wijlen den commijs Galieris ’t heeft gehadt en bedient’.
150v. De verzochte ordonnantie van betaling door luitenant-kolonel Joan Seijs tot het
betalen van de 20 nieuwe gelichte soldaten wordt in bedenking gehouden, totdat die van de
andere compagnieën binnen zijn, en de retroacta zijn nagezien.
17-3-1665.
161, 161v. De GR hebben ordonnantie verleend aan Jacob Galjeris, als ontvanger van de
gemeene middelen van consumptie en de reparatie van de fortificatieweken van Lillo en
Liefkenshoek, een som van £ 49:13:3 over het slot van zijn rekening van het jaar 1663.
19-3-1665.
165v. De GR hebben een brief ontvangen van de gedelegeerde rechters uit Lillo, waarna de
heren besluiten om daar te ‘introduceren ende heffen de extra-ordinaire contributie tot den
oorloge tegens Engelandt’.
21-3-1665.
175v. De magistraat van Antwerpen zal worden aangeschreven dat zij alles in het werk
stellen om de nieuwe lasten en moeilijkheden van hun zijde jegens schepen en
koopmanschappen ‘op en affvarende de Schelde’ te beëindigen. Anders voelt de GR zich
genoodzaakt ‘sulcke off diergelijcke alhier oock te moeten opstellen’.
176. De GR schrijven de kapitein op het oorlogsschip tot Lillo ‘omme de schepen
commende van de sijde van den coninck van Spaengien, te tracteren soo als sij de onse
aldaer op de Schelde doen’.
24-3-1665.
180v. De GR hebben vergaderd over het verzoek van de herbergiers van Lillo, die zich
beklagen over het feit dat de wijnstekers de wijnen uit hun kelders verkopen ‘ende laeten
volgen bij stoopen, kannen en pinten’ in tegenstelling tot de resolutie van Staten van
Zeeland over de wijnen genomen. De wijnstekers dienen zich te regulieren naar de
voornoemde ordonnantie.
181. Een verzoek van vroedvrouw Grietje Claijs uit Lillo om een jaarlijkse toelage is
afgeslagen.
181v. Heijndrick van Houtenbergh, ‘gesworen stadtscannonnier tot Lillo’, nu voor zeven
maanden absent uit zijn garnizoen, ‘wert van sijnen verderen dienst gedimitteert, en
geordonneert na te sien of noch ijet van sijn tractement resteert, om dat bij den lande te
houden’.
Het verzoek van Mattheeus Souvrij, koster te Lillo, om een traktement in plaats van
huishuur is afgeslagen.
182. Het bestek voor ‘een schutsel in de kercke, als de reparatie aen den hoff’ tot Lillo
wordt aangenomen.
Het verzoek van Anthonij Davidssen, pachter van de bieren tot Lillo, om een ‘affslagh’ van
zijn pacht is afgeslagen.
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Het verzoek van kapitein Franchois Cabeljauw voor reparatiewerkzaamheden aan zijn huis
op Lillo is eveneens afgeslagen.
182, 182v. Het is hem wel toegestaan om samen met commies Van Vrijbergen het afdak
van hut nummer 21 geschikt te maken tot een paardenstal, op eigen kosten.
26-3-1665.
190. Kapitein Ockerssen, commandeur van Liefkenshoek, heeft de heren GR geschreven
over het feit dat er in de barakken geen ‘houten koetsen en sijn’, slaapplaatsen voor de
soldaten. De GR besluiten ‘des Landts commijs’ aan te schrijven om te vragen of de
slaapplaatsen niet tot het algemene aangenomen onderhoudswerk horen. Anders dient hij
een bestek en kostenraming op te maken voor de GR.
31-3-1665.
197v. Cornet Cabeljauw heeft toestemming gekregen ‘omme den Lande tegens de
Engelsche te water op eens schip van oorloge te dienen’, op de voorwaarde dat luitenant
Linde zich op Walcheren bij de compagnie heeft gemeld.
1-4-1665.
202. Commandeur Nicolaes Ockerssen van Liefkenshoek heeft de GR geschreven dat door
het geven van een zeker erf aan luitenant Poictiers en het ‘open stellen van een muijr’ grote
nadelen met zich meebrengen betreffende de fortificatie van het fort. Het werk zal worden
gestaakt totdat de afgevaardigden van de GR de plaats hebben geïnspecteerd.
2-4-1665.
203-204. De GR hebben een brief ontvangen van de gedelegeerde rechters uit Lillo met
daarbij gevoegd het kohier van de ‘aldaer gedaene quotificatie’ van de ingezetenen aldaar,
op orders van de Raad van State. De GR zullen de heren Van der Hooge en Van Vrijbergen
als afgevaardigden namens de provincie bij de Raad van State en hen mede te delen dat ‘in
dit nieuwe aengevangene werck van hooffd-schattinge’ geen predictie mag worden gelegd
tegen de oude possessie die de Staten van Zeeland hebben en gebruiken in de kwartieren
van het Committimus.
De heer Van Vrijbergen wordt tevens gevraagd om de GR te schreven wanneer de Raad van
State besluit enkele afgevaardigden naar het Committimus te zenden, zodat er tevens enkele
heren namens de GR bij de delegatie kunnen worden gevoegd.
3-4-1665.
210. Maeijken Paulus, weduwe van Isaack Ortegem uit Lillo, is arrest verleend op de gage
van Hans Wils op daarop £ 24 te verhalen, voor diverse geleverde winkelwaren.
14-4-1665.
226, 226v. Maria van Groeningen, weduwe van Jacob Gallieris, heeft vanuit Lillo een
missive aan de GR gezonden betreffende het ‘maecken ende aennemen’ van de ‘koetsen’
binnen Liefkenshoek. De missive is in handen gesteld van de heren die binnenkort afreizen
om daar op te disponeren.

512

NB: de griffier is na folio 228, 228 v. opnieuw begonnen met het noteren van de
folionummers en begint met nummer 225. De volgende melding over Franchois Cabeljauw
staat dus op een andere folio, maar deze heeft hetzelfde nummer als het folio met de
vermelding van Maria van Groeningen.
16-4-1665.
226. Kapitein Franchois Cabeljauw, in garnizoen op Lillo, heeft de GR gemeld dat zijn
kelder door verrotting is ingestort.
226v. Een verzoek van Pieter van den Lande voor een toelage vanwege enige gedane
werken aan de brug en andere zaken is afgeslagen. Hem is wel ordonnantie verleend over
een half jaar onderhoudswerkzaamheden.
21-4-1665.
229, 229v. Aan Marcus d’ Hameau is ordonnantie verleend voor drie halve jaren
onderhoudswerkzaamheden aan de aardewerken op Lillo, en voor aarde-, metsel- en
timmerwerken op Hoogerwerve. De som bedraagt £ 178:10.
229v. Het verzoek voor een toelage vanwege de schade aan voornoemde werken door hoog
water is in handen gesteld van de heren commissarissen die naar Lillo afreizen.
24-4-1665.
237v. Licentiemeester Van Benthem van Lillo zal worden aangeschreven over zijn losse en
ergerlijke gedrag (‘losse ende ergerlijcke comportementen’).
30-4-1665.
250. 250v. Pieter Janssen Cack is ordonnantie verleend een som van £ 168 over drie
halfjaren onderhoudswerk op Liefkenshoek.
250v. Zijn verzoek om een toelage van £ 20:3:7 over ‘gemaeckt buijtenwerk’ is afgeslagen,
totdat hij de akte van autorisatie voor dit werk kan voorleggen aan de GR.
251, 251v. De weduwe van kapitein De Ridder heeft de GR geschreven over een zeker hof
dat haar man toekwam en nu gebruikt wordt door kapitein Ockers. Deze weigert te betalen
voor de houten omheining en het duivenkot. De kwestie zal behandeld worden door de
heren Van Cruijningen en Van Vrijbergen, die beide partijen zullen verhoren en tot een
oplossing proberen te komen.
2-5-1665.
256, 256v. De commandeurs van de provincie, almede de gouverneurs van de steden Sluis
en Bergen op Zoom, en de commandeurs van Hulst, Sas van Gent, de polder van Namen,
Philippine, IJzendijke, Aardenburg, Cadzand, Axel, Terneuzen, Biervliet, Lillo en
Liefkenshoek dienen de GR ervan te berichten hoeveel compagnieën te voet en te paard in
haar garnizoenen zijn. Verder wordt er gevraagd naar de sterkte van de compagnieën,
hoeveel soldaten uit iedere compagnie reeds op zee dienen en wie van de officieren zich
niet bij hun compagnie ophouden.
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12-5-1665.
279. Een niet nader vermeld verzoek van vendumeester van Lillo en Liefkenshoek Isaack
Barrouw is in handen gesteld van de afgevaardigden die namens de GR naar de forten
zullen afreizen om de kwestie te bestuderen.
279, 279v. Alle commiezen van de provincie zullen worden aangeschreven dat zij van nu af
aan het volle recht van het gewest Zeeland dienen af te vorderen van alle schepen en de
goederen die van zee in de provincie arriveren. Dit geldt ook voor de schepen die passeren
op weg naar Holland. Voor de schepen uit Vlaanderen geldt een uitzondering. Dit volgens
een voorgaande resolutie en vanwege het feit dat soortgelijke praktijken in Holland worden
uitgeoefend.
14-5-1665.
284. De gage van Arnoud de Coninck, opzichter van het uurwerk op Lillo, zal worden
verhoogd met vier rijksdaalders.
19-5-1665.
294, 294v. Het verzoek van Jacob Suijckiers, houtkoper uit Middelburg, om een arrest op
alles wat timmerman Pieter van de Lande uit Middelburg nog tegoed heeft is in handen
gesteld van laatstgenoemde om daar binnen acht dagen op te regeren.
5-6-1665.
309. Het is meester Marinus van Vrijbergen, commies te Lillo, toegestaan om de aldaar
garnizoenhoudende compagnieën te voorzien van buskruit, zodat deze zich twee maal per
week kunnen oefenen in de wapens, op voorschrijven van de Raad van State der Verenigde
Nederlanden.
309v. Kapitein Nicolaas Ockerssen, commandeur op Liefkenshoek, heeft zich bij de GR
beklaagd over Isaack Barauw, de vendumeester van Lillo en Liefkenshoek. Barauw zou
trachten te beletten het ‘aenslaen van billjetten’ voor het verkoop van goederen uit de
boedel van soldaten. De GR geven te verstaan dat wat deze zaak zal worden vastgehouden
aan de oude gebruiken en praktijken.
9-6-1665.
314v. De eigenaren van ‘swarte en Tongerloose moeren’ bij Antwerpen hebben de GR
verzocht of zij hun turf door de vloot van Lillo mogen voeren zonder de turf te moeten
overladen. De GR stemmen toe dat de supplianten de helft van de aangevoerde turf door de
vloot van Lillo naar Antwerpen mogen verschepen zonder deze te moeten overladen.
12-6-1665.
327. Een zekere missive van commandeur Ockerssen uit Liefkenshoek zal in handen gesteld
worden van de gedeputeerden die naar het fort zullen afreizen om het geschil tussen hem en
weduwe De Ridder over het hof op te lossen. Zij zullen haar bovendien vragen uit welk
recht commies Jacob Gallieris een houten schutting (‘houten tuijn’) om het hof heeft
neergezet.
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15-6-1665.
329, 329v. De compagnieën van de kapiteins Franchois Cabeljauw uit Lillo en Adriaen
Loncke uit Liefkenshoek zullen naar Vlissingen vertrekken. De soldaten van Hoogerwerve
dienen zich op Lillo te voegen, terwijl op Hoogerwerve een sergeant zal achterblijven.
26-6-1665.
340, 340v. Het verzoek van Hans Wils, provoost op Lillo om te mogen ontvangen een
‘soldaetengagie, tot sustentie van sijn swaer huijshouden’ is afgeslagen.
340v. Het verzoek van voornoemde Wils voor een ontslag op het arrest, dat door de GR op
3-4-1665 goed is bevonden, zal in handen gesteld worden van de gedelegeerde rechters om
de GR van advies te dienen.
Inv.nr. 522, Resoluties Gecommitteerde Raden juli-december 1665
6-7-1665.
4, 4v. De compagnie van kapitein Loncke dient terug te keren van Vlissingen naar
Liefkenshoek; de soldaten afkomstig uit Hoogerwerve dienen eveneens weer terug te keren
naar het fort.
9-7-1665.
7. Cornelis Hildernisse en Jean Carre hebben de achterkeuken van luitenant-kolonel Seijs,
commandeur op Lillo, bezocht en een kostenraming opgemaakt. De plaats zal nogmaals
gevisiteerd worden, nu door de afgevaardigde heren, die tevens zullen handelen tot het
meeste resultaat voor het gewest.
14-7-1665.
14v. Catelintje de Bindt, weduwe van Nicolaes van der Voort, heeft verzocht het veer voor
de uitvoer van graan uit de polder van Lillo te mogen behouden, welk verzoek verder zal
worden onderzocht.
16-7-1665.
23. Het verzoek van luitenant-kolonel Joan Seijs, commandeur tot Lillo, en kapitein
Franchois Cabeljauw om de reparaties van de woningen waarin zij verblijven is in handen
gesteld van de heren die eerdaags naar Lillo en Liefkenshoek afreizen. Die zijn
geautoriseerd de nodige reparaties uit te laten voeren ‘ten minste koste van den lande’.
23v. Commies Van Vrijbergen heeft toestemming gekregen voor het laten uitvoeren van
reparaties ‘van glaesen in des landts huijsen’ op Lillo die op 12-7-1665 door ‘den grooten
gevallen hagel’ zijn gebroken.
18-7-1665.
29. De kerkenraad van Liefkenshoek heeft de GR verzocht om een nieuwe schoolmeester.
De GR zal zich schriftelijk tot Cornelis Danckers wenden, de opzichter van de personen
afkomstig van buiten Zierikzee. Hij dient op 21-7 naar Middelburg te reizen om over het
schoolmeesterschap te spreken.
30. De GR hebben van luitenant-kolonel Joan Seijs uit Lillo een brief ontvangen betreffende
het aannemen van nieuwe soldaten voor zijn compagnie.
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31. Commies Van Vrijbergen dient bepaalde, niet vermelde, reparaties op Lillo achterwege
te laten en de soldaten bij anderen onder te brengen.
22-7-1665.
37. Cornelis Danckerssen heeft bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de GR om hem
te benoemen tot schoolmeester, voorlezer en voorzanger op Liefkenshoek. Volgens hem is
de functie van opzichter van de vreemdelingen te Zierikzee hem voor het leven toegezegd
door de Staten van Zeeland. Hij wilt het gewest van deze last ontheffen, mochten de GR
hem tot schoolmeester van Ouwerkerk verkiezen. De verkiezing van een schoolmeester op
Ouwerkerk is echter voorbehouden aan de heren van de magistraat van Zierikzee en de
heren van de Vier Bannen van Duiveland. De GR zullen de heren van Zierikzee vragen te
helpen met de verkiezing van Danckerssen op Ouwerkerk. Zo niet dan zal getracht worden
hem op Liefkenshoek onder te brengen.
23-7-1665.
41, 41v. Catelintgien de Budt, weduwe van Nicolaes van der Voort, wordt geconsenteerd
met de uitvoer van granen en andere gewassen uit de dijkage van Lillo en aangrenzende
polders naar de Verenigde Provinciën, Brabant en Vlaanderen voor de komende 12
maanden.
27-7-1665.
50. Schipper Adriaen Dronckaert uit Liefkenshoek krijgt alsnog £ 1:17:6 voor het vervoer
van soldaten van Liefkenshoek naar Vlissingen.
64v. Wegens het gebrek aan officieren krijgen enkele compagnieën een nieuwe officier,
zodoende is luitenant Van Beaumont komen te dienen onder kapitein Loncke.
4-8-1665.
67, 67v. Kapitein Adriaen Loncke is toegestaan om Abraham de Ridder, ‘soons soone van
wegen’ Martin de Ridder, in zijn leven commandeur op Liefkenshoek op zijn rol te
continueren, voor de tijd van 6 maanden.
7-8-1665.
74, 74v. Het is kapitein Loncke toegestaan om zes oude zieke soldaten uit zijn compagnie te
verwisselen met zes gezonde mannen uit de compagnie van kapitein Cabeljauw, ‘ende dat
alleen tot dese expeditie’.
25-8-1665.
124. Schipper Jacob Pouwelssen krijgt £ 2:11 voor het vervoeren van 14 soldaten van de
marine, uit de compagnieën van kapitein Ockerssen en kapitein Loncke van Liefkenshoek
naar Vlissingen.
27-8-1665.
126v, 127. Alle officieren in dienst van de provincie Zeeland dienen zich bij hun
garnizoenen te voegen, zolang zij niet betrokken zijn bij een van de expedities ter land of
ter zee. Een verzoek voor verlof zal bij de GR moeten worden ingediend. Aangezien er een
aantal compagnieën in garnizoen liggen in de provincie die door andere gewesten worden
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betaald zal de Raad van State gevraagd worden daarvan de officieren op de hoogte te stellen
en ervoor te zorgen dat zij hun diensten naar behoren vervullen.
10-9-1665.
153. De GR zullen commies meester Marinus van Vrijbergen schrijven dat hij de biljetten
kan uitgeven betreffende de verpachting van het veer tussen Lillo en Liefkenshoek, en dat
op de dag van de verpachtingen van de gemeene middelen.
155v. Kapitein De la Foreste heeft verzocht ‘tot prisatie van de wapenen, als het vernieuwen
van dien voor de soldaten van sijne compagnie’. Het verzoek zal worden behandeld door de
heren Van Vrijbergen en Ingelssen.
157. Jan Knollaert krijgt £ 1:4 voor het transporteren van troepen van Hoogerwerve naar
Liefkenshoek.
14-9-1665.
168. De heren die naar Lillo vertrekken vanwege de verpachtingen aldaar zijn geautoriseerd
de klachten van de controleur tegen de ontvanger van de grafelijke tol betreffende zijn
wanbetaling te onderzoeken.
168, 168v. N.N. de Putte is aangesteld als luitenant van de ‘borgerlicke wachte binnen
Lillo’. Tot vaandrig is aangesteld N.N. Rogier, als vervanger van N.N. Renierus, die ‘om
redenen werd gedimitteert’.
168v. Commies-stapelier P. de Neeff wordt verzocht de benodigde affuiten en toebehoren,
alsmede duizend pond buskruit, naar Liefkenshoek te zenden.
15-9-1665.
173, 173v. Omdat Leendert Gerritssen, vrijschipper van de polders van Doel, St. Anna en
Ketenisse, ‘nu sieck en halff stervende te bedde leggende’ verzoekt hij dat zijn zoon Gerart
Leendertssen, oud omtrent 21 jaren, als vrijschipper in plaats van de suppliant mag worden
aangesteld. Mede op de attestatie van de dijkgraaf en enige ingelanden stemmen de GR toe
om ‘den voorschreven Lenart (segg) Gerart Leenders’ aan te stellen als vrijschipper van
eerder genoemde polders.
17-9-1665.
177v. De heren commissarissen die naar Lillo vertrekken vanwege de verpachtingen zullen
zich buigen over het verzoek van predikant Van Ceulen betreffende de reparaties aan zijn
huis en keuken.
178. De commissarissen zullen eveneens de batterijen inspecteren.
Op Liefkenshoek zal het werk van Jan Klinckaert en Jan van Wieringen worden
geïnspecteerd.
25-9-1665.
185, 185v. De GR hebben vergaderd over een verzoek van de vrouwen van negen soldaten
uit de compagnie van commandeur Johan Seijs van Lillo die een geruime tijd gevangen
hebben gezeten in Engeland. Hun verzoek betreft de continuatie van de wekelijkse
‘leeningen, omme daer mede haere vrouwen en kinderen te connen onderhouden’. De GR
hebben besloten zich te wenden tot de heren Van der Hooge en Van Vrijbergen,
gedeputeerden namens Zeeland bij de Raad van State. Zij worden verzocht de GR te
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berichten ‘hoe, en op wat wijse het selffve den voorgaenden Engelschen oorloge placht
gepractizeert te werden’ en hoe de heren Staten van Holland en Westfriesland betreffende
de vrouwen van gevangen soldaten trachten te behandelen.
186v. Naar aanleiding van het rapport van de heren gaande over de verpachtingen van de
gemeene middelen in het Committimus is besloten de aannemers van diverse werken in
Axel, Terneuzen, Biervliet, Lillo en Liefkenshoek te schrijven ‘ten einde haeren schuldigen
plicht ende debvoiren’ na te komen en te voldoen. Zo niet dan zal er gekort worden op de
uit te betalen gelden.
187. De commiezen en licentiemeesters in de kwartieren van het Committimus wordt
gevraagd toezicht te houden op de aannemers en hen aan hun bestekken te houden. De
metsel- en timmerwerken dienen voor de verpachtingen van maart en september afgerond te
zijn, het andere werk voor april en september, zodat de heren die afreizen naar de
respectievelijke kwartieren vanwege de verpachting de werken kunnen inspecteren.
188. Omdat gebleken is dat Steven Klinckert en Jan van Wieringen hun werk ‘wel, ende
loffelick hebben opgemaeckt’ zullen zij worden uitbetaald volgens de opgestelde
voorwaarden.
188v. De aannemers van de aanbouw van een achterkeuken voor commandeur Johan Seijs,
het repareren van het onderkomen van kapitein Franchois Cabeljauw en het maken van een
achtergevel aan het huis van predikant Van Keulen en een batterij op Lillo, ‘gelijck mede
van den commandeur Ockers, en kapitein De la Foreste tot Liefkenshoek’ zullen kopieën
ontvangen van de opgemaakte bestekken, waaraan zij dienen te voldoen.
Het verzoek van Hans Wilts, geweldige provoost tot… (niet ingevuld, moet waarsch. Lillo
staan) om een regenbak bij zijn huis is afgeslagen.
189. Het verzoek van kapitein Franchois Cabeljauw om te mogen bouwen op een zeker erf
van een vervallen hut aan de oostzijde van het fort Lillo omtrent de Antwerpse punt een stal
voor zijn twee paarden op eigen kosten is toegestaan. Met de heren die naar het fort zullen
afreizen zal de kapitein een behoorlijke jaarlijkse cijns voor het gebruik moeten
overeenkomen.
189, 189v. De heren commissarissen hebben hun bevindingen aan de GR voorgelegd
betreffende de geschillen tussen predikant Van Keulen en licentiemeester Van Benthem,
‘oock soo sij vertrouwden ende naer uijterlicke apparentie conden gelooffven voor eenigen
tijt blijffven geassopieert’, waarvan de effecten moeten worden afgewacht. Anders zal er
aan andere middelen moeten worden gedacht om de ‘riuneuse’ geschillen tegemoet te
treden, omdat ‘den Goddelijcken dienst door schadelijcke tongen aldaer’ niet langer en
geheel vruchteloos gemaeckt’.
189v. Een verzoek van Grietjen Claeijssen, gezworen vroedvrouw op Lillo, om een
jaarlijkse toelage is in handen gesteld van de secretaris van het gewest om de retroacta erop
na te zien.
190-191. Op de klacht van de licentiemeester aan de heren commissarissen dat de molenaar
van Lillo en Liefkenshoek dat deze wil genieten het ‘sestiende vat mulcte’ van alle granen,
en ook van boekweit, en dat volgens het octrooi van de heren GR van de Staten van Zeeland
dat op 17-2-1622 en 25-10-1622 aan Franchois de Wispeler en zijn erfgenamen is verleend.
De molenaar heeft verklaard de molen op deze voorwaarden te hebben gepacht, ofschoon
zijn molen niet geschikt is tot het malen van boekweit en nog twee stenen op de molen zou
moeten hebben ‘aleer den boeckweijt bequaemelick souden connen breecken’. Omdat het
zeer onredelijk is, ‘oock strijdigh tegen de natuijre van de zaecken’ en een merkelijke last
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tot gevolg heeft als ‘het sesthiende vat meulte’ aan de molenaar betaald moet worden,
zonder dat hij daarvoor enige arbeid verricht of de ‘obgesetenen’ van enige hulp of dienst
is, hebben de GR het volgende besloten. Er zal worden geschreven aan licentiemeester
Joannes Becius uit Zierikzee, nu erfgenaam van de molen in kwestie, dat hij zo snel
mogelijk twee stenen voor het vermalen van boekweit in de molen moet bouwen. Wordt dit
geweigerd dan zien de GR zich genoodzaakt ‘dien druckenden last’ op de schouders van de
mensen ‘aldaer af te doen’.
191. Commies-stapelier De Neeff wordt gelast de volgende ammunitie naar Liefkenshoek te
zenden:
- 12 tonnen buskruit
- 8 tonnen musketkogels
- 100 kanonskogels van 24 pond
- 100 kanonskogels van 10 pond
- 200 kanonskogels van 6 pond
- 100 kanonskogels van 5 pond
- 8 bossen lonten.
191, 191v. Het geschil tussen commandeur Ockerssen en de weduwe van commandeur De
Ridder over een hof op Liefkenshoek is door de heren ‘tot onderlinge contentement
vergeleken’.
193v. Schipper Pieter Cornelissen krijgt £ 1:16:9 voor het vervoeren van een groep soldaten
van de compagnie van kapitein De la Forest van Zierikzee naar Liefkenshoek.
29-9-1665.
201, 201v. De GR hebben vergaderd over het verzoek van Salemon Bonne, waarbij de
suppliant zicht genoodzaakt achtte een proces ‘te sustineren’ voor de gedelegeerde rechters
van Lillo tegen Jacob Braed, inwoner van het voorschreven Lillo. De suppliant is het niet
eens met de uitkomst en heeft zich ‘appelant aen desen rade’ gesteld, en verzocht om een
mandement in cas d’appel. De GR stellen de zaak in handen van raadsheren Van der Beecke
en Van Cruijninghen om de partijen te doen compareren en tot een akkoord doen komen.
Zo niet dan dienen zij hun rapport aan de GR voor te leggen.
9-10-1665. (dit moet vermoedelijk 1-10-1665 zijn.)
222v. De GR hebben ordonnantie verleend tot de betaling van het ‘aenrits-gelt volgens de
ordre van ’t Landt’. Dit is betaald aan kapitein Jan de Wassij, kapitein Winckelman en
kapitein Adriaen Loncke. (er is geen bedrag vermeld).
2-10-1665.
225-227. Naar aanleiding van een brief van commies meester Marinus van Vrijbergen van
Lillo hebben de GR besloten dat raadsheer Gasspar Engelssen geautoriseerd wordt voor het
inkopen van rijshout voor de fortificatiewerken van Lillo en Liefkenshoek. Verder dat
commies-stapelier De Neeff naar Lillo dient te zenden:
- 20 ‘tonnenkens’ buskruit
- 2 affuiten
- 8 wielen
- 6 wielen
- 4 lepels van 24 pond
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- 4 lepels van 6 pond
- 4 lepels van 5 pond
- 100 houten kardoezen voor halve kartouwen
- 100 (kardoezen) voor vijf- en zesponders
- 100 halve pieken
- 50 morgensterren (goedendags)
- 400 kogels van 5 pond
- 300 kogels van 6 pond
- 2 brandladders
- 4 brandhaken
- 20 bossen lonten.
De commies wordt gelast alle versleten materialen terug te halen naar het magazijn in
Veere.
De heren van de raad hebben ingestemd met het maken en verbeteren van de oude
slaapplaatsen in de hutten op fort Lillo. De commies wordt gewaarschuwd in het vervolg
pas te handelen na toestemming van de GR.
Het vullen van de bandeliers van de burgers met buskruit wordt voorgehouden aan de
discretie van de voornoemde commies.
Tenslotte zal de commies enige ordonnanties op de verpachtingen van de gemeene
middelen van consumptie ontvangen, ‘omme hem daervan te comen dienen’.
9-10-1665.
230v-231. Willem van Hoorn, inwoner van fort St. Anna in de polder van Namen en
toezichthouder op de sloepen die gebruikt worden voor het verhinderen van de
ongeoorloofde visserij op krabben, mossels, e.d. door kleine vaartuigen afkomstig uit
Antwerpen, heeft om een verhoging van zijn toelage verzocht van 25 guldens naar 50
guldens. Voordat de GR hierover een besluit nemen dient hij aan hen voor te leggen
hoeveel keer hij in actie is gekomen om de verboden visserij te verhinderen, vooral omdat
de GR te horen hebben gekregen dat hij de sloepen voor particulieren diensten gebruikt in
plaats voor diensten namens het gewest Zeeland.
13-10-1665.
239, 239v. Cornelis Danckaers, opzichter van de arme lieden van elders te Zierikzee, heeft
£ 16:13:4 gekregen over drie maanden traktement. Vervolgens hebben de GR besloten hem
te beroepen tot schoolmeester, voorzanger en voorlezer op Liefkenshoek. Om dit
daadwerkelijk te bereiken zal aan de commandeur kapitein Ockerssen en commies Van
Vrijbergen worden gevraagd in naam van de GR te verschijnen voor het collegium
qualificatum van de kerk van Liefkenshoek, en er mede voor te zorgen dat voornoemde
Danckerssen door de kerkenraad wordt verkoren tot voorlezer en voorzanger.
15-10-1665.
244v. Op de schriftelijke attestatie van commies Marinus van Vrijbergen van Lillo is
ordonnantie van betaling verleend aan Pieter van den Lande, aannemer van de
werkzaamheden aan de hutten van het gewest en andere logementen op Lillo, een som van
£ 37:10, over een half jaar.
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245. Een ander verzoek van Pieter van den Lande aangaande de betaling van 250
carolusguldens voor ‘buitenwercken’ op orders van commies Gallieris, is in handen gesteld
van de heren die binnenkort naar Lillo reizen om zich nader te laten informeren.
249. Wat betreft een verzoek van juffrouw Sabina Jolijt, weduwe van wijlen commandeur
De Ridder, ‘wert geapostilleert; Fiat ut potitur’.
20-10-1665.
263v. Commies Van Vrijberge van Lillo wordt geordonneerd ‘ter wijle de gemeijne
middelen op het fort Hoogerwerve voor dit saijsoen niet en sijn verpacht’ deze toch te
collecteren, opdat het gewest hierdoor geen schade mag ondervinden.
265, 265v. Isaack Barrouw, portier en conciërge van het magazijn op Lillo, heeft de GR de
vervallen staat van zijn woning aangetoond; het repareren zal zeer hoge kosten met zich
mee zal brengen. Hij verzoekt daarom of het achterste deel niet bij het naastgelegen
logement kan worden gevoegd, ‘die daer voor souden gehouden sijn het voorste te doen
repareren ende bequaem te laeten macken tot een wooninge voor den portier off de
soldaten’ op de voorwaarde van een jaarlijks ‘huijrtien’ van £ 5. De GR stemmen in met het
samenvoegen van het achterste deel van de woning met het naastgelegen logement. Het
voorste deel zal gerepareerd moeten worden door de eigenaar, om te kunnen dienen tot een
huis voor de portier of de soldaten. De £ 5 voor een ‘huijrtjen’ wordt nog in bedenking
gehouden.
23-10-1665.
277. Aan juffrouw Jolijt, weduwe van commandeur De Ridder, is ordonnantie verleend een
som van £ 8:6:08 over de koop en levering van een tonnetje buskruit.
26-10-1665.
280v. Het verzoek van soldaat Willem van Hoorn is afgewezen, na bestudering van de
attestatie van kapitein Du Beaufort, commandeur op St. Anna in de polder van Namen, ‘niet
te min soo wanneer hij eenige schepen of schuijten aldaer soude mogen hebben
opgebracht’. Daarvoor zal hij een toelage ontvangen.
29-10-1665.
282v-283v. De commies-stapelier van Zeeland, Pieter de Neeff, wordt gelast de volgende
materialen aan commies Van Vrijbergen ten behoeve van het magazijn op Liefkenshoek te
zenden:
- 1 affuit met zijn wielen, wisser, lepel en ‘aensetters tot een drije-luick’, schietende
30 ponden ijzer.
- 2 affuiten, met wielen, lepels, aanzetters en wissers voor veldstukken, schietende
10 pond ijzer.
- 2 affuiten, met wielen, wissers, lepels en aanzetters voor ijzeren ‘saeckers’ van 10
pond ijzer.
- 1 affuit, met wielen, wisser, lepel en aanzettersvoor veldstukken van 6 pond ijzer.
- 1 affuit met bijbehorende wielen, wisser, lepel en aanzetter ‘tot een dobbele
Mauss-velder schietende ses ponden ijsers’.
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6-11-1665.
297, 297v. Naar aanleiding van de schriftelijke attestatie van commandeur Ockerssen en
commies Marinus van Vrijbergen is ordonnantie verleend aan Lieven van Moerman en
Pieter Janssen Kack, voor een som van £ 56 over onderhoudswerken e.d. op Liefkenshoek.
10-11-1665.
306v, 307. Naar aanleiding van het getuigschrift van de gedelegeerde rechters van Lillo is
aan de zoon van Goossen van Helst, ‘aldear gewesen vrijschipper’ met een leeftijd van 18
of 19 jaren, genaamd Dirck, in zijn overleden vaders plaats ‘toegestaen een acte van
vrijschipper’.
309, 309v. Naar aanleiding van een memorie van kapitein Pirot de la Forest dient
equipagemeester Lieven van Couwenburgh te Zierikzee een bekwaam schip te bezorgen
voor de vrouwen, kinderen en bagage van zijn compagnie, die nog tot Zierikzee gebleven
zijn. Vandaar zullen zij naar Liefkenshoek worden gebracht, alwaar de compagnie
tegenwoordig gelegerd is.
12-11-1665.
322v. De GR hebben besloten licentiemeester Van Benthem van Lillo aan te schrijven ‘over
sijn ergerlick ende aenstootelick leven’. Hij dient te veranderen anders zien de heren zich
genoodzaakt maatregelen te treffen.
323v. Vaandrig Charles Potteij van de compagnie van kapitein Cabeljauw krijgt £ 6 als
onkostenvergoeding voor een reis naar Texel. Voortaan zal geen officier een
kostenvergoeding meer ontvangen behalve voor schuit- en wagenvrachten.
17-11-1665.
332, 332v. Commies Marinus van Vrijbergen is gelast om ‘met advijs van den commandeur
Seijs’ in de landswoningen op Lillo voor de soldaten 12 bedsteden te laten maken, waarop
zij kunnen rusten.
332v. Commies Van Vrijbergen wordt tevens gelast om vier maal per jaar de soldaten van
buskruit te voorzien, zodat zij zich kunnen oefenen in alle militaire exercities ten dienste
van de provincie.
19-11-1665.
339v. Vice-admiraal Adriaen Blanckert heeft een ordonnantie van betaling uit de gage van
vaandrig Joan Potteij verzocht, welk verzoek in handen is gesteld van commies Anthonij
Romboutssen om de GR van advies te dienen.
340. Pieter Lammerssen, ‘tavernier’ uit Philippine, is arrest toegestaan op de gage van
vaandrig Charles Potteij om daarop een som te verhalen van 63 guldens en 3 stuivers.
340v. Schipper Gerrit Arendssen heeft £ 23:18:6 ontvangen voor het vervoeren van een deel
van de troepen met wapens en bagage van de compagnie kapitein Loncke van Liefkenshoek
naar Wezel.
23-11-1665.
346v, 347. De Staten-Generaal hebben een brief met de patenten, met open naam, voor het
legeren van een compagnie waardgelders, geworven binnen de provincie Zeeland, in Lillo
om de compagnie van kapitein Franchois Cabeljauw te vervangen, die op de Kruisschans
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wordt gelegerd. De compagnie waardgelders onder kapitein Wilrich Claeijssen, een van de
nieuw geworven compagnieën, zal tot nadere orders garnizoen houden op Lillo. Omdat de
patenten van de Staten-Generaal betreffende het verplaatsen van kapitein Cabeljauw en zijn
compagnie niet gericht is aan de GR maar aan de kapitein zelf wordt deze door de GR
gelast het patent ‘niet te willen respecteren, veel min pareren, totdat den selven nadier sal
sijn overhanderijckt onse ordre en attacche’.
24-11-1665.
350v, 351. De gedeputeerde namens Zeeland bij de Staten-Generaal zal worden
aangeschreven betreffende het ‘abuijs’ van de Ho: Mo: over het zenden van het patent aan
kapitein Franchois Cabeljauw, met het vriendelijk verzoek zulke patenten in het vervolg
direct aan de GR te adresseren.
De gedeputeerde bij de Raad van State zal een lijst ontvangen van de compagnieën in de
steden en forten van Zeeland en het Committimus en bericht worden over de zwakte van de
compagnieën. Hij wordt gevraagd er zorg voor te dragen dat er geen compagnieën uit
Zeeland en het Committimus gelicht worden en naar elders worden gezonden.
353v. Aernout de Connick, ‘klockstelder tot Lillo’, krijgt £ 16:13:4 voor het onderhouden
van twee van de klokken op het fort.
Het verzoek van de suppliant om een augmentum te mogen genieten wordt in handen
gesteld van de heren die binnenkort naar het fort zullen afreizen.
354. Steven Clinckaert krijgt £ 25 ‘over vier de halffve jaeren onderhoudinge’ van de
wallen en de borstweringen op Liefkenshoek.
26-11-1665.
365. Luitenant Walrave van Uffelen van de compagnie van luitenant-kolonel Seijs krijgt £ 4
voor het transport van zijn meubelen van Vlissingen naar Lillo.
365v. Naar aanleiding van de attestatie van commandeur Joan Seijs en commies Marinus
van Vrijbergen krijgt Pieter van den Lande, ’s landstimmerman op Lillo, £ 105 voor het
werk aan het huis van de commandeur en predikant Van Ceulen.
Het verzoek van de hoofdgelande en de gewone inwoners van de polder van Lillo om het
reglement te vernietigen dat de GR hebben opgesteld betreffende de uitvoer van granen is in
handen gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo ‘om blijvende en conserverende ’t
voors. reglement de supplianten buijten klachten te houden’.
27-11-1665.
370, 370v. Vanwege de onenigheid die ontstaan is tussen de weduwe van commandeur De
Ridder en kapitein De la Forest over ‘de sitt-plaetssen van seker boght’ in de kerk van
Liefkenshoek hebben de GR kapitein De la Foreste gelast om de heren te berichten om de
oorzaken en de redenen van deze ruzie.
372v, 373. Schipper Tomas Paulussen (identiek met Th. Paulier?) heeft £ 2:11 ontvangen
voor het vervoeren van luitenant Jan Pottir met zijn bagage van Liefkenshoek naar
Vlissingen.
373. Schipper Pieter Boogaert heeft £ 16:0:2 ontvangen voor het eerder genoemde transport
van Jan Pottier en zijn bagage.
Schipper Joris Claeijssen heeft £ 15:16:2 ontvangen voor dezelfde dienstverlening.
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3-12-1665.
374v, 375. Cornelis Danckerssen is door de kerkenraad van Lillo beroepen tot
schoolmeester, voorzanger en voorlezer op Liefkenshoek en zal door de GR worden
aangeschreven dat hij zich van Zierikzee naar Liefkenshoek dient te begeven om zijn ambt
te vervullen.
8-12-1665.
381v, 382. De compagnie van kapitein Wilrigh Claeijsen van Bern zal worden uitbetaald
het ‘servitiegeldt’ gedurende de tijd dat zij te Vlissingen gelegerd is geweest.
10-12-1665.
384v. Commies Marinus van Vrijberge is toegestaan met advies van ingenieur Bollaert de
opgelopen schade door het hoge water van ‘voorleden saturdach’ aan de forten Lillo,
Liefkenshoek en Hoogerwerve te repareren.
15-12-1665.
391. Lieven Moerman en Pieter Janssen Kack krijgen £ 25 voor reparaties op last van de
commandeur aan de hutten en logementen van Liefkenshoek.
18-12-1665.
400. Schipper Jacob Pauwelssen krijgt £ 1:2 voor het vervoeren van soldaten van
Liefkenshoek naar Hoogerwerve.
31-12-1665.
414v. Tomas Paulus (identiek met Th. Paulier?), wonende tot Lillo, is verkoren tot
gedelegeerd rechter aldaar in de plaats van Joannes de Putter.
Inv.nr. 523, Resoluties Gecommitteerde Raden 1666
NB: Inventarisnummer 523 bevat de resoluties over het gehele jaar 1666, inventarisnummer
524 over de periode juni tot en met december. Door middel van een korte controle op drie
data, namelijk 1 juni, 31 augustus en 1 december blijkt dat de aantekeningen overeenkomen.
Het bleek daarom overbodig inventarisnummer 524 nog eens apart door te nemen. Vandaar
dat na inventarisnummer 523 inventarisnummer 525 zal volgen, de resoluties betreffende
het jaar 1667.
3-1-1666.
5, 5v. Gedeputeerden Van der Hoogen en Van Vrijbergen bij de Raad van State hebben een
brief geschreven aan de GR betreffende de orders van de Staten-Generaal die op 23
november 1665 aan kapitein Franchois Cabeljau waren verstrekt om met zijn compagnie
naar de Kruisschans te vertrekken als vervanging van de compagnie van de heer Van
Swartenburgh en een brief van de kapitein over deze kwestie. De heren hebben de GR
verzocht het bevel te respecteren, ondanks dat zij hierin niet direct gekend waren. De GR
danken de heren voor het bericht en verzoeken hen tevens erop toe te zien dat er een
vervangende compagnie in Lillo wordt gelegerd. Verder wordt kapitein Cabeljau verzocht
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‘met het eerste open water’ naar Middelburg te komen om aldaar voor de GR een verklaring
te geven over de door hem geschreven brief.
7-1-1666.
9v. Cornelis Danckerssen, opzichter van de arme lieden afkomstig uit Brabant en
Vlaanderen, is ordonnantie verleend een som van £ 16:13:4, over drie maanden traktement,
vervallen op december 1665. Danckerssen dient zich met het eerste open water naar
Liefkenshoek af te reizen om zijn ambt van schoolmeester in te gaan vullen, waarvan het
traktement op de eerste van deze maand is ingegaan.
13. Het verzoek van Trijntjen Jans, weduwe van Jacob Hendrix, sergeant onder
commandeur De Vassij (in het fort St. Anna), om haar leven lang een soldatengage te
mogen ontvangen, is door de GR afgeslagen.
8-1-1666.
13v, 14. De Staten-Generaal hebben een verbod doen uitgaan, dat geen van de ingezetenen
van de Verenigde Nederlanden dienst mag nemen bij een prins of staten in oorlog, ‘ofte op
andere vaerten ter zee’ terwijl hun vrouwen en kinderen achterblijven in de Nederlanden.
14. Tevens is er een verbod uitgevaardigd voor alle inwoners van de Verenigde
Nederlanden om ‘te vaeren op Groenlandt ofte eenige andere visscherijen’.
15v. Commies meester Marinus van Vrijberge heeft de GR een brief gezonden met daarin
een overzicht van de schade aan de fortificaties van Lillo en elders, veroorzaakt ‘inden
laesten hoogen vloet’.
12-1-1666.
22. Kapitein De la Foreste heeft de GR een brief geschreven betreffende de onenigheid die
ontstaan is tussen zijn vrouw en de vrouw van de predikant, ‘over de voorsittinge van eenen
banck inde kercke van Liefkenshouck’. De kwestie zal behandeld worden door de heren die
binnenkort afreizen om dat geschil tot een einde te brengen.
14-1-1666.
25v. Commandeur Johan Seijs van Lillo heeft de GR geschreven over het gebruikte geweld
van enkele soldaten afkomstig uit de Spaanse gebieden ‘en hen voorgevende voor
Munstersche soldaten’ tegen inwoners van het territorium van de staat. De gedeputeerden
bij de Staten-Generaal zijn van het voorval op de hoogte gesteld om dit bij de vergadering
van alle bondgenoten aan te brengen. Tevens stellen de GR de vraag of de Staten-Generaal
de nodige orders willen afvaardigen om de inwoners van bovengenoemd gebied te
beschermen tegen dergelijke voorvallen, of de gouverneurs en commandeurs te gelasten
geweld met geweld te beantwoorden.
27v. Pieter Curieus, schipper uit Zierikzee, krijgt £ 3:1:6 voor het transporteren van de
compagnie en bagage van kapitein De la Forest van Zierikzee naar Liefkenshoek.
20-1-1666.
30. Cornelis Danckerssen heeft de GR gemeld dat er voor hem geen huis is op Liefkenshoek
om in te kunnen wonen en om een school in te houden. Hij verzoekt hen daarom om de
toewijzing van een onderkomen. Het verzoek is in handen gesteld van een aantal heren die

525

binnenkort naar het fort reizen, en daar zullen uitzien naar een onderkomen voor de familie
en school Danckerssen.
30, 30v. De commandeur en gedelegeerde rechters van Lillo, en commandeur Ockers van
Liefkenshoek hebben de GR een brief gezonden met daarbij de ordonnantie vanuit Den
Haag aan hen geschreven met de opdracht de ordonnantie betreffende het klein zegel in hun
kwartieren in het Committimus te introduceren. Dit hebben zij geweigerd. De GR danken de
supplianten voor hun brieven en vragen hen de ordonnantie van de Staten-Generaal niet van
kracht te laten worden, omdat de provincie Zeeland niet in haar inkomsten mag worden
gekort. Axel, Terneuzen en Biervliet dienen eveneens geen gehoor te geven aan de StatenGeneraal, behalve als daartoe gevraagd wordt door de GR zelf.
7-2-1666.
42, 42v. Commandeur Ockers heeft de GR geschreven over het gedrag van enige soldaten,
die zich moedwillig hebben uitgegeven voor Munsterse troepen. Verder heeft hij verzocht
om extra provisie en ammunitie, hetgeen voorzichtig gebracht moet worden gezien de kans
op een overval door de vijand. Commies-stapelier Pieter de Neef krijgt van de GR de
opdracht om het volgende naar Liefkenshoek te zenden:
- 8 steenstukken met ‘haer camers’ (mochten deze in het magazijn zijn).
- 1000 pond kruit.
- 1000 pond musketkogels.
- 500 pond lonten.
- 100 kardoezen voor stukken van 6, 8 en 10 en kogels van 36 ponden.
- 200 ‘spreu-potten’ (springpotten).
- 50 musketten met toebehoren.
- 50 halve pieken.
- 50 ‘flegels met pinnen’’.
- 50 ‘morgensterren’ (goedendags).
- een dozijn haspels (hengels of haken).
- ‘een goedt gedeelte scheurbroecken ofte sturmpalen’.
Verder wordt de commandeur geautoriseerd een soldaat uit zijn compagnie met de naam
Bouwen Willemsen aan te stellen als konstabel.
8-2-1666.
43. De GR verzoeken de heren gedeputeerden bij de Generaliteit om de Staten-Generaal
ertoe over te doen gaan tot het versterken van Lillo en Liefkenshoek met ieder een
compagnie. Daarbij is tevens een geheime brief van een ‘vertrouwt patriot’ gezonden m.b.t.
bepaalde bewegingen in de kwartieren van Vlaanderen en het potentiële gevaar dat hiermee
is gepaard. Hierdoor is tevens versterking gewenst.
10-2-1666.
54v. De wezen van Matthias Dolman, luitenant van de compagnie van kapitein De la Forest,
onlangs overleden ne begraven te Liefkenshoek, hebben verzocht om een maand soldij te
mogen genieten, welk verzoek is afgeslagen. Hen wordt uit medeleven 50 carolusguldens
toegezegd, ‘mits dat sulx geschiede door de hant’ van kapitein De la Forest.
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12-2-1666.
57. Luitenant Jan Poictiers klaagt dat commandeur Ockers van Liefkenshoek een zeker hof
beplant heeft, dat ongeveer een musketschot ver van het fort gelegen is. Het hof komt echter
aan de suppliant toe. De commandeur moet de heren van de GR een toelichting geven
betreffende zijn handelen en dient de beplanting weg te halen.
13-2-1666.
59v. De commandeur van Lillo wordt geschreven dat het noodzakelijk is dat alle schepen
die de vloot van Lillo passeren nauwkeurig worden onderzocht, waarbij nauwkeurig op
wordt gelet welke personen en goederen worden vervoerd. De GR willen graag met zekere
regelmaat door de commandeur op de hoogte worden gesteld van zijn bevindingen.
59v, 60. Richard Wood, inwoner en burger van Lillo, heeft zich beklaagd over ‘het publijck
cracht en gewelt’ wat hem door kapitein Franchois Cabeljau is aangedaan, waarbij hij de
attestaties overlevert van enkele geloofwaardige personen. De suppliant wil net als alle
andere burgers beschermd worden tegen soortgelijk geweld. Omdat de GR dit als een
kwalijke zaak beschouwen, zullen enkele heren binnenkort naar Lillo afreizen om de zaak te
onderzoeken. Zij zullen de kwestie beoordelen en maatregelen treffen om de burgers te
beschermen. Daarnaast wordt kapitein Franchois Cabeljau geschreven om zich ‘van alle
feijtelijcheden ontrent den voors. Richard Wood te onthouden’ anders dienen de GR
maatregelen te nemen.
16-2-1666.
63. Naar aanleiding van de schriftelijke attestatie van commandeur Jan Seijs en Marinis van
Vrijberge krijgt Marcus d’Hameau £ 28:15 als vierde betaling voor het onderhoud van de
aardewerken op Lillo. Tevens krijgt hij £ 30:15 voor het onderhoud van aarde- en
timmerwerk op Hoogerwerve.
4-3-1666.
77. Het verzoek van Isaacq Barouw, portier op Lillo, om in plaats van een woning een
traktement van £ 4 of £ 5 te mogen ontvangen wordt in handen gesteld van de heren die naar
het fort reizen om het verzoek en het onderkomen van de suppliant nader te examineren en
er toestemming voor te verlenen, mocht er geen nadeel aan te ondervinden zijn.
77v. Op Lillo zal tevens het werk van glazenmaker Jan Duwart worden onderzocht, die de
reparaties aan de ramen van ’s lands huizen op Lillo ter hand heeft genomen, omdat in de
zomer zware hagel voor schade heeft gezorgd.
79. Nicolaes Wijnich (= Wijnen) vermeld als landman uit Berendrecht en verweerder en
opposant van arrest tegen Pieter Coomans, verzocht een mandement in cas d’ appel omdat
hij het niet eens was met de uitspraak van de gedelegeerde rechters van Lillo.
5-3-1666.
83. De zoon van wijlen luitenant Jan Wichtmans mag zich drie maanden langer oefenen in
de geometrie.
8-3-1666.
83. De bootgezellen die voor enige tijd op Hulst. Lillo en Liefkenshoek moesten dienen zijn
teruggestuurd naar hun schepen.
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9-3-1666.
85. Jan de Cocq, door de GR van de Staten van Holland verkoren tot controleur en
‘chercher’ van convooien en licenten op Lillo in de plaats van Jan de Putter, heeft de GR
van de Staten van Zeeland verzocht zijn ambt te mogen gaan uitoefenen. De GR zullen
hierover de retroacta nazien, terwijl de heren die naar het fort zullen gaan, zich nader zullen
laten informeren over de gelegenheid van zaken, alvorens een besluit zal worden genomen.
11-3-1666.
87v. Schipper Jan Claessen ontvangt dertien schellingen voor het ‘laden en ontladen’ van de
compagnie van kapitein Franchois Cabeljau tot Lillo.
89v. Sabina Jolijt, weduwe van commandeur Martin de Ridder krijgt de rest van haar leven
een jaarlijkse toelage als appointé, wekelijks te betalen door David Kempe.
90. De kerkenraad van Lillo beklaagt zich over enige procedures en sententiën van de
gedelegeerde rechters over de verkochte goederen van de ‘solate’ boedel van wijlen Michiel
Clarisse tegen licentiemeester Van Benthem. De heren die naar het fort zullen afreizen
vanwege de aanstaande verpachtingen zullen proberen de betrokken partijen met elkaar in
consent te brengen. Lukt dit niet dan dienen zij hun rapport met hun ervaringen aan de GR
over te leveren.
15-3-1666.
93. Cornelis Duijme krijgt £ 102:5:4 naar aanleiding van de schriftelijke attestatie van
commies Van Vrijbergen voor het leveren van ‘rijs en gaerden, staecken aen het rijswerck
tot Liefkenshoeck’.
93v. Jacob Jacobsen krijgt £ 95:8:5 voor de bovengenoemde leverantie.
16-3-1666.
96. Op het verzoek van kapitein Adriaen Loncke wordt commandeur Nicolaes Ockers van
Liefkenshoek geautoriseerd om een schip te huren voor het transport van de vrouwen en
bagage naar het grote pas buiten Sluis, alwaar de kapitein tegenwoordig in garnizoen is.
96v. Een ander verzoek van kapitein Loncke om (wederom) twee soldaten uit de compagnie
van kapitein Franchois Cabeljauw te Lillo te mogen lichten is afgeslagen. Hij dient zijn
compagnie op eigen kosten, volgens de orders van het land, te complementeren.
Op het verzoek van luitenant Charles de Chantraine dict Broucqsauts om weer te mogen
terugkeren onder de compagnie van kapitein Van Campen, is besloten te ‘appostilleren ; fiat
ut petitur’.
17-3-1666.
98v. Luitenant-kolonel Johan Seijs, commandeur op Lillo, commandeur Nicolaes Ockers
van Liefkenshoek, kapiteins Wassij, Winckelman, Cabeljau en Vrijbergen in diverse
garnizoenen hebben een antwoord geschreven op de brief van de Raad betreffende het
overzenden van mariniers naar Vlissingen en Veere. De GR hebben besloten vast te houden
aan de resolutie van 15-3-1666. Op folio 94v, 95 staat vermeld dat de kolonels Scotte en
Van Vrijberge, luitenant-kolonel Campe van Bruheze, majoors Cau en De Lion, de
kapiteins Sedenisky, Hoedemaecker, Mogge, Evertsen, Gijselingh, van Campen, Brest,
Loncke, Pijthaen en Lijt, ‘commanderende de compagnien van Rhijngraef en de heere van
Noortwijk’ geantwoord hebben op een missive van de heren van de Raad betreffende het
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terugzenden van de mariniers naar Veere en Vlissingen die enige maanden op hun
compagnieën zijn toebedeeld geweest. Er zijn weinig mariniers naar Vlissingen en Veere
gezonden, anderen ‘als onwillich’ onder de compagnieën gehouden en weer anderen zijn op
zee gebleven. De GR hebben besloten de mariniers als gewone soldaten bij de compagnieën
te laten dienen, op de voorwaarde dat het aantal koppen niet groter wordt dan eerder is
vastgesteld. Vanaf nu zullen de traktementen voor deze soldaten als mariniers komen te
vervallen.
23-3-1666.
106. Naar aanleiding van het rapport van de heer Van Vrijbergen over de verpachtingen op
Lillo. Liefkenshoek en Hoogerwerve en zijn andere bevindingen is besloten dat Jan de
Cocq, door de GR van de Staten van Holland verkoren tot controleur en ‘chercher’ van de
convooien en licenten op Lillo als vervanger van Jan de Putter, zijn functie mag uitoefenen,
‘mist dat noijt meer als een Hollantschen chercher op de stroomen tot de visitatie vande
Hollantsche schepen hem sal laeten vinden’. Hij dient zich strikt aan de regels voor het
uitoefenen van zijn functie te houden.
Aan Pieter van den Lande is ordonnantie verleend een som van £ 41:12:4 voor
werkzaamheden op orders van de overleden commies Jacob Gallieris. Verder is Van den
Lande gelast de sluis van Lillo te repareren en zullen de heren er scherp op letten dat hij
zich aan de opgestelde voorwaarden houdt.
106v. Glazenmaker Jan Duwaert krijgt £… voor zijn reparaties aan de door de hagel
beschadigde woningen van het land op Lillo.
Wat betreft het verzoek van de aannemers van de werkzaamheden op Hoogerwerve en een
compensatie van de geleden schade door het hoge water, deze kwestie zal behandeld
worden door de heren Van der Beke en Van Vrijbergen, om daarover te arbitreren naar
redelijkheid.
Isaack Barou, portier op Lillo, krijgt £ 5 als geld voor huishuur, en dat voor drie
achtereenvolgende jaren. De resolutie van 20-10-1665 over de portierswoning blijft van
kracht.
107. Een beslissing over de sloop van fort Oud-Lillo wordt uitgesteld tot de komende
vergadering van de Staten van Zeeland.
Wat betreft de verzochte reparaties op Lillo, commies Van Vrijberge mag alleen deze
reparaties doen die hoogst noodzakelijk zijn. Hij dient de bestekken en kostenramingen
over te zenden. De heer Ingels zal de benodigde materialen voor Lillo en Liefkenshoek
inkopen.
107v. De heer Van Vrijbergen heeft eveneens gerapporteerd over de kwestie tussen de
vrouw van kapitein Perot de la Forest en de vrouw van predikant Smijtegelt. De GR bepalen
dat de bocht in de kerk van Liefkenshoek waarover de ruzie is ontstaan voortaan toekomt
aan de vrouw van de tweede kapitein die op Liefkenshoek in garnizoen ligt, of in garnizoen
zal komen te liggen. Een kopie van deze resolutie zal aan de kapitein en de predikant
worden gezonden, waarnaar zij zich dienen te reguleren.
107v, 108. Het ‘removeren van de soinde’ tegen de minste kosten van het land is kapitein
Ockers toegestaan. Het leggen van houten planken op de vloer is afgeslagen. Het slechten
van de halve maan is de commandeur wel toegestaan. Het bestek voor het bouwen van twee
barakken voor de schoolmeester van Liefkenshoek is in handen gesteld van Cornelis
Hildernisse en Jan Carre om de GR advies te geven.
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108. Samuel Bodel, soldaat onder de compagnie van commandeur Ockers, krijgt een
toelage voor het stellen van de klok op Liefkenshoek, een taak die voorheen werd vervuld
door de overleden schoolmeester Jan van Watervliedt. Totdat de nieuwe schoolmeester op
het fort is gearriveerd zal Bodel dit werk blijven verrichten.
108, 108v. Omdat de compagnie van kapitein Perot de la Forest slecht van wapens is
voorzien worden de solliciteurs van deze en andere compagnieën gelast iedere compagnie
van wapens te voorzien.
108v. Op de klacht van luitenant Johan Poictiers dient kapitein Ockers rekenschap te geven
voor het afbreken van het huis en het hof, op een musketschot van de wallen naar Doel,
meer dan dertig jaar geleden gebouwd en ongeschonden uit de oorlog met Spanje gekomen.
De afbraak is gebeurd zonder enige opdracht van de GR.
108v, 109. Stephanus Clinckaert en Joannes Wierinch, aannemers van het onderhoud aan de
wallen en borstweringen van Liefkenshoek krijgen £… volgens de opgemaakte condities.
25-3-1666.
110, 110v. Na deliberatie is besloten Aernout de Coninck, klokkensteller op Lillo, een
jaarlijks traktement te betalen van 60 guldens, in plaats van 50 guldens.
26-3-1666.
118, 118v. David Joris, korporaal van de compagnie van luitenant-kolonel Jan Seijs, was
vorige zomer gelegerd op het schip van kapitein Thuijneman en gevangen gezet in
Engeland. Hij is ontsnapt en heeft de GR verzocht om zijn gage te mogen genieten
gedurende de tijd van zijn detentie, dit verzoek ‘wert om de consequentie wille affgeslagen’.
119v, 120. Luitenant-kolonel Jan Seijs, commandeur op Lillo, heeft de GR verzocht om de
door hem naar Veere gestuurde mariniers weer onder zijn compagnie te mogen laten dienen
als gewone soldaten. De GR hebben besloten de resolutie van 15-3-1666 te handhaven,
namelijk dat de kolonels, luitenant-kolonels, sergeant-majoors en kapiteins van de drie
Zeeuwse regimenten de mariniers, op last van de Staten-Generaal geworven naar Vlissingen
en Veere dienen te zenden. Op last van de Staten van Zeeland dienen deze mariniers
geredigeerd te worden in twee compagnieën onder commandeurs en vice-commandeurs en
gebruikt te worden voor dienst op de oorlogsschepen op zee. Mochten mariniers willen
blijven dienen als landsoldaten onder de compagnieën waaruit zij geworven zijn, dat is
toegestaan om de officieren en soldaten tegemoet te komen. De voorwaarde is echter dat de
compagnie het vastgestelde aantal koppen niet zal overschrijden. In totaal mag de
versterking niet meer zijn dan 50 mannen. De compagnie mag echter niet meer dan 100
koppen tellen.
120v. De gedeputeerden bij de Generaliteit zullen worden geschreven opdat zij ervoor
willen zorgen dat er een definitieve resolutie wordt uitgevaardigd betreffende het aantal
soldaten dat een kolonelscompagnie binnen de gehele staat mag omvatten, waaraan de
kolonels in Zeeland zich dienen te houden.
Verder worden de gedeputeerden gevraagd met de gezamenlijke bondgenoten te overleggen
over de middelen waardoor de gevangenen in Engeland ‘eenmael uijt der selver meer als
barbare gevanckenissen’ kunnen worden verlost en aan de Republiek worden overgedragen.
120v, 121. De Raad van State heeft opdracht gegeven tot het voorzien van de forten langs
de Schelde met de nodige affuiten, raderen, lepels en wissers. Aangezien de aannemers
weigeren aan het werk te gaan omdat zij niet weten onder welke voorwaarden de betaling
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zal plaatsvinden is de GR verzocht tot het stellen van de nodige orders betreffende de
betaling van de spullen. Omdat deze betaling zou valideren ‘tegens de Generaliteijt […] is
goedtgevonden, dat de retroacta daerop sullen werden naergesien’.
29-3-1666.
121. Schipper Andries Aertsen krijgt £ 2:2:0 voor het transport van de vrouwen en bagage
van de compagnie van kapitein Loncke vanuit Liefkenshoek naar het ‘Groote pas bij Sluis’.
30-3-1666.
123. Een verzoek van heer Manteau Medivini, ‘doctor woonende tot Lillo’, om een jaarlijks
traktement voor zijn dienst onder de arme inwoners en soldaten van het fort is afgeslagen.
1-4-1666.
128. Kapitein De la Forest is ordonnantie verleend over een som van 50 guldens, door hem
op orders van de Raden verstrekt aan de wezen van luitenant Dolman zaliger.
128v. Kapitein Adriaen Loncke dient de resterende gelden te betalen aan Sabina Jolijt,
weduwe van commandeur De Ridder, van ‘haeren soons soon’ die op bevel van de GR op
de rol van de compagnie van Loncke is blijven staan tot aan zijn overlijden toe.
2-4-1666.
130. Pieter van den Lande is ordonnantie verleend over £ 37 voor het onderhoud aan de
logementen van het gewest op Lillo gedurende een half jaar. Hij dient wel een attestatie
over te brengen van de commandeur en de commies, met dag en datum.
130v. Voor het opmaken van een batterij op het fort krijgt Van den Lande £ 54; een verzoek
om enige verbetering van betaling is afgeslagen.
9-4-1666.
140v, 141. De door de commies van Lillo meester Marinus van Vrijberge overgezonden
bestekken voor verscheidene werkzaamheden op Lillo en Liefkenshoek zijn in handen
gesteld van de heren die binnenkort afreizen in verband met de introductie van de
verpondingen in deze kwartieren. Samen met ingenieur Bollaert zullen zij doen inspecteren
en het bestek opmaken van het werk dat nodig is. Er zal tevens worden uitgezocht welke
barakken onlangs zijn toegewezen aan verschillende personen aldaar, deze moeten worden
gerestitueerd, omdat deze gebruikt zullen gaan worden als logementen voor soldaten.
Kolonel Jan Seijs heeft de GR verzocht of vier van zijn soldaten die uit Engeland ontsnapt
zijn hun volledige gages tot de dag van hun wederkomst mogen ontvangen. Dit verzoek is
afgewezen en de rol zal worden nagezien ‘off niet mede voor dezelve’ ordonnantie van
betaling is verleend en de betaling is gedaan.
141v, 142. Cornelis Danckerts heeft de GR verzocht om de betaling van £16:13:4 over drie
maanden traktement voor het opzicht over de vreemdelingen te Zierikzee. Danckerts heeft
verklaard nog niet naar Liefkenshoek te kunnen vertrekken omdat er geen onderkomen voor
hem is. De suppliant wordt door de GR geordonneerd zich naar het fort te begeven om zijn
nieuwe taken als schoolmeester en voorzanger te vervullen. De commandeur en de
predikant worden gevraagd Danckerts te voorzien van een provisioneel onderkomen.
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15-4-1666.
146. Bonifaes Ockers wordt vermeld als vaandrig van kolonel De Mauregnault.
20-4-1666.
155. Samuel Bodel, pachter van de impost van het ‘gemael’ op Lillo en Liefkenshoek, en de
bakkers van beide forten melden de GR dat dagelijks door inwoners en uitheemse zoetelaars
‘menichte gebacken broot’ uit de Spaanse gebieden en elders naar de forten worden
gebracht en daar worden verkocht en geconsumeerd, tot grote schade van de pacht van
Bodel en de inkomsten van de bakkers. De supplianten verzoeken de GR maatregelen te
nemen, welk verzoek in handen wordt gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo, om
de GR van advies te dienen. Tevens dienen de GR volgens het plakkaat het inbrengen van
brood te beletten.
30-4-1666.
164, 164v. Pieter van de Hagen, solliciteur van de compagnie van kapitein Jacques Perot de
la Foreste heeft verzocht dat ontvanger-generaal Van der Stringe wordt geordonneerd tot
het betalen van £ 2:10, door Van der Stringe ingehouden op het traktement van luitenant
Dolman. De suppliant had echter al de volledige betaling gedaan aan voornoemde luitenant,
daarom wordt het verzoek ingewilligd.
4-5-1666.
169. Het verzoek van de crediteuren van Abraham Snoeck, voormalig inwoner van
Liefkenshoek, om te mogen genieten het ‘effect van haer gemaeckt accord en geadmitteert
tot het trecken vande penningen’ is in handen gesteld van commandeur Ockers om de heren
van advies te voorzien.
169v. De heren Ingels en De Mauregnault dienen Pieter van den Lande te verzoeken zijn
werkzaamheden aan het logement van kapitein Franchois Cabeljau te voltrekken. Bij
weigering zijn de GR genoodzaakt het werk opnieuw op zijn kosten uit te besteden.
170. De brief van commandeur Jan Seijs van Lillo betreffende het patent van de StatenGeneraal aan kapitein Pieter van Someren om naar Moeurs te vertrekken is voor notificatie
aangenomen.
7-5-1666.
174. Het verzoek van Pieter van den Lande om een extra toelage vanwege extra
werkzaamheden op Lillo en Liefkenshoek is in handen gesteld van de heren Ingels en De
Mauregnault.
175v. Luitenant Charles de Broucqsauts wordt gesteld op de compagnie van luitenantkolonel Jacob Campe en luitenant Jan van Houte dict Du Bois op de compagnie van kolonel
Anthonij Seijs.
11-5-1666.
177v. De klacht van luitenant Jan Pottier over het niet inruimen van een huisje op
Liefkenshoek, bewoond door een glazenmaker, is in handen gesteld van commandeur
Ockers en de glazenmaker in kwestie, om de heren van advies te dienen.
193v. Er is een lijst opgeleverd met de onkosten van de reizen van de bodes van de Staten
van Zeeland, bij open water.
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Op 195 staat het overzicht vermeld voor de reis naar Lillo en Liefkenshoek.
Lillo en Liefkenshoek
£ 1:15:0
----------Schuitvrachten ‘gins en weder’
£ 0: 4:0
‘Gins en weder’ over het veer
£ 0: 0:8
Twee maal ‘roeffgelt’
£ 0: 1:0
Aan de roepers
£ 0: 0:8
Aan passagegeld
£ 0: 0:6
Vier dagen kostgeld
£ 0:16:0
-----------£ 1: 2:10
De reis bedraagt in zijn geheel £ 2:17:10.
195v. Overzicht voor Lillo alleen, alsmede St. Anna.
Lillo ‘alleene’
£ 1:10:0
----------Schuitvrachten
£ 0: 4:0
Passagegeld
£ 0: 0:6
Roefgeld
£ 0: 1:0
Aan de roepers
£ 0: 0:8
Drie dagen kostgeld
£ 0:12:0
----------£ 0:18:2
De reis bedraagt in zijn geheel £ 2:8:2.
St. Anna
£ 1:10:0
----------Schuithuur
£ 0:13:4
Passagegeld
£ 0: 3:4
Aan de roeper
£ 0: 0:4
Aan de schippersjongen
£ 0: 0:6
Twee dagen kostgeld
£ 0: 8:0
----------£ 1: 5:6
De reis bedraagt in zijn geheel £ 2:15:6.
198. De bodes worden geacht de reizen in conformiteit met de voorgaande reglementen te
doen, zonder daarvoor iemand anders te gebruiken.
17-5-1666.
198v. Franchois Cabeljauw dient volgens de patenten van de Staten-Generaal en de Raad
van State met zijn compagnie van Lillo naar de Kruisschans te vertrekken om aldaar
garnizoen te houden tot nadere orders.
19-5-1666.
202. Willem Jones vermeld als sergeant onder de compagnie van kapitein De la Forest. Hij
heeft een verlof gekregen van drie weken voor het regelen van zijn particuliere zaken.
Een verzoek van Jones om een tegemoetkoming voor het overbrengen van 50 soldaten
vanuit Liefkenshoek naar het schip van vice-admiraal Banckert is afgeslagen.
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204v. Catharina Savernij, weduwe van wijlen commandeur kapitein Gideon Potteij, is
toegestaan om in Axel haar intrek te nemen in het logement waar luitenant Broucqsault in
heeft gewoond, op voorwaarde dat dit alles gebeurd zonder kosten voor het gewest.
28-5-1666.
209v. Aan Anthonij Davits en Claes Jansen Prince, impostmeester(s?) van Lillo is,
‘mandament in forma verleent, met de clausule van inhibitie’ tegen Davidt de Lion,
licentiemeester van het Hollandse ‘comptoir’ op Lillo, van een zeker vonnis van de
gedelegeerde rechters.
10-6-1666.
222v, 223. De kapiteins De la Forest, Van Borsselen en Berendrecht dienen de GR van
advies te dienen inzake het verzoek van Catharina van Schaerdenburgh, weduwe van
Martinus Moriessen, solliciteur van de compagnieën van Thomas Ooghle en Henrij
Coventrij, nu geleid door kapitein Van Borsselen en Berendrecht. Zij wilt dat de kapiteins
worden geordonneerd om de obligaties van £ 200, ‘geaffecteert op der selver wapenen, te
neemen, tot haeren laste, omme daer van jaerlijx den interest te betalen’, volgens een vorige
resolutie.
11-6-1666.
226v. Gezien de commissie die de Staten van Holland aan Davidt de Leeuw als
licentiemeester van de convooien en licenten van ‘het Hollants comptoir’ tot Lillo, hebben
de GR besloten hiermee in te stemmen.
27-6-1666.
237v. De GR hebben een patent ontvangen voor de compagnie van kapitein Egger
Tamminga om vanuit Liefkenshoek naar Groningen te vertrekken. Omdat het gebruikelijk is
voor de Staten-Generaal de patenten niet op naam te zetten (deze worden zelf ingevuld door
de GR), hebben de GR besloten de gedeputeerden te schrijven met de vraag dit in de
toekomst te voorkomen. De Raad van State zal eveneens van het voorval op de hoogte
worden gesteld. De commandeur van Liefkenshoek wordt opgedragen de compagnie van
Egger Tamminga niet te laten vertrekken alvorens deze een patent van de GR heeft
ontvangen. Als hij vertrokken is dient het volk dat op Lillo is gelegerd terug te keren naar
Liefkenshoek.
238. Omdat de garnizoenen binnen de provincie behoorlijk zijn verzwakt vanwege de
expeditie op zee tegen de Engelsen, wordt de gedeputeerden bij de Staten-Generaal
gevraagd ervoor te willen zorgen dat de compagnieën in Zeeland en het Committimus
worden versterkt.
5-7-1666.
245. Prins Frits van Nassauw, gouverneur van Bergen op Zoom, en kapitein Ockers,
commandeur van Liefkenshoek, hebben beiden gevraagd om versterking van het garnizoen
van de plaatsen waarover zij het bevel voeren.
245v. De GR hebben de patenten van de Staten-Generaal uitgegeven aan de officier die
leiding geeft aan de compagnie van kapitein Thomas Sonds, om met de compagnie vanuit
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Breda naar Liefkenshoek te vertrekken. Commandeur Ockers krijgt de opdracht om zodra
de compagnie gearriveerd is, de helft van de troepen naar Lillo te sturen.
8-7-1666.
251v. Naar aanleiding van de levering van materialen ten behoeve van de contrescarpen van
Lillo en Liefkenshoek, met een verklaring van commies Van Vrijberge krijgt Adriaen
Paesschen £ 154:15:8. De levering bedroeg de volgende materialen:
- 10050 bestekrijshout.
8500 bestekstaken.
8600 ‘besteck-geerden’.
4950 grote busselen.
850 busselstaken.
9-7-1666.
252, 252v. Evert Salomons van der Deuff, soldaat onder de compagnie van kapitein Bout,
en Appollonia Maurits, zijn vrouw, erfgenamen van Jan Vlierbosch, koster en
schoolmeester op Liefkenshoek en Petronella Floris ‘echte man ende vrouwe, haeren
supplianten oom en moeije beijder saliger’, beklagen zich over het feit dat zij niet aan de
goederen kunnen geraken die aan hen zijn nagelaten door het overlijden van de ‘oom en
moeije’. De consistorie (= de kerkenraad) heeft de hand op de goederen gelegd, en beweerd
dat deze door donatie aan haar toekomen. De consistorie meent daarom aan niemand
rekenschap af te moeten leggen. De GR verzoekt de predikant en de consistorie van de kerk
van Liefkenshoek om de heren te berichten omtrent de waarheid en ‘waere geschapentheijt’
van deze kwestie en ‘nisi habeant causam, fine morâ aende supllianten voorts te doen
openinge, oock rekeninge en reliqua’ van de boedel van Jan Vlierbosch en Petronellla
Floris, oom en tante van de supplianten, die daardoor de ware erfgenamen zijn.
15-7-1666.
264. De krijgsraad en de gedelegeerde rechters van Lillo hebben de GR verzocht meester
Nicolaes Vleeshouwer een plaats als chirurgijn op het fort toe te wijzen, om de zieke
ingezetenen te kunnen verzorgen. Het verzoek is in handen gesteld van de heren die
binnenkort naar het fort afreizen om ‘naer bevint van saecken, daerontrent te disponeren tot
de meeste securiteijt vande ingesetenen aldaer’.
265v. Naar aanleiding van de schriftelijke verklaring van Petrus Smijtegelt, predikant op
Liefkenshoek, over de dienst van Reijnout Plovier, soldaat onder de compagnie van
commandeur Ockers, als voorlezer van 1-7-1665 tot 27-6-1666, is besloten Plovier
ordonnantie van betaling te verlenen van £ 25, ‘naer rate des tijts’ als voorgaande
voorzangers hebben gehad.
16-7-1666.
268, 268v. Naar aanleiding van het antwoord van de kerkenraad van Liefkenshoek, hebben
de GR besloten de afhandeling van de kwestie over de boedel van Jan Vlierbosch en zijn
vrouw Petronella Floris over te laten aan de heren die binnenkort naar Lillo en
Liefkenshoek afreizen om wanneer mogelijk is beide partijen tevreden te stellen; anders zijn
zij geautoriseerd over de kwestie te disponeren.
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30-7-1666.
289, 289v. De GR hebben besloten de overeenkomst tussen de kerkenraad van
Liefkenshoek en Evert Salomons van de Deulse over de erfenis van Jan Vlierbosch en
Petronella Floris goed te keuren. Er zullen 50 guldens naar predikant N.N. van der Linden
in Den Haag worden gezonden om aan voornoemde persoon (Salomons) en zijn zuster uit te
reiken. Mochten er nog meer erfgenamen boven water komen en aanspraak maken, dan
dient de consistorie aan hen eveneens 50 guldens af te dragen. Tevens wordt bepaald dat
wanneer aan kinderen of wezen die door de kerk verzorgd worden een erfenis toekomt dat
deze niet aan de kinderen zal toekomen, maar aan de kerk of diaconie die hen onderhouden.
290. Meester Marinus van Vrijberge is toegestaan om aan het ‘gevangenhuijs’ op Lillo een
regenbak te laten maken, op de voorwaarde dat de kosten niet meer dan £ 10 tot £ 12 zullen
bedragen.
31-7-1666.
293. Er is overleg geweest over het repatriëren van de 25 compagnieën ‘op patenten van
haer Ho: Mo: gedestineert en alreede gesonden naar dese Provincie’. Acht daarvan waren
gelegerd te Vlissingen, waar vandaan de compagnie van sergeant-majoor Roeloff van den
Heuwel van Nieuwenhuijs, een van de acht, naar Terneuzen is gezonden. Zodra van de stad
Vlissingen het verzoek komt om bovengenoemde compagnie en de overige compagnieën
elders in garnizoen te leggen zal het verzoek worden ingewilligd om de compagnieën
‘derrewaerts’ te laten gaan.
10-8-1666.
300v. De brief van commandeur Jan Seijs uit Lillo betreffende het verlies van enige
soldaten in de laatste slag met de Engelsen is door de GR voor notificatie aangenomen.
301. Schipper Claes Jansen Renner (= verm. Remer) krijgt £ 0:13:0 voor het transporteren
van een gedeelte van de compagnie van kapitein Franchois Cabeljau vanuit Lillo naar de
Kruisschans.
Schipper Adriaen Brouw krijgt £ 1:3:4 voor het vervoer van de bagage van de kapiteins
Ockers en Cabeljau tot Liefkenshoek.
301, 301v. Dezelfde Brouw en schipper Jan Prince krijgen £ 1:3:4 voor het transporteren
van een deel van de compagnie van kapitein Tamminga naar Lillo.
301v. Het verzoek van Lieven Moerman en Pieter Jansen Kack om £ 15 voor het maken van
een galerij bij het onderkomen van kapitein Ockers op Liefkenshoek is in handen gesteld
van commies Van Vrijberge om het verzoek te verifiëren.
Zij hebben eveneens verzocht om ordonnantie van £ 16:10:10 voor het buitenwerk aan de
huizen van commandeur De Ridder en kapitein Loncke. Hiervoor dienen zij een acte van
autorisatie verificatie voor te leggen aan de GR.
302. Het verzoek van Moerman en Kack om £ 16:16:8 over ‘extraordinaire reparatie van
glasen’ die door de zware hagel van verleden jaar waren gesneuveld is in handen gesteld
van de heren die binnenkort naar het fort afreizen om zich nader te laten informeren.
12-8-1666.
306v. Pieter van den Lande is ordonnantie verleend over £ 30 voor het repareren van
‘koetsen en bedden tot Lillo’. Hij krijgt daarnaast £ 16:13:9 voor het repareren van de sluis
van Lillo.
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17-8-1666.
310. De Raad van State heeft aangekondigd dat alle officieren zich naar hun compagnieën
dienen te begeven op straffe van cassatie. Dit is reeds verzocht aan de Staten van Holland
en West-Friesland om dit mede te delen aan de officieren van de compagnieën in hun
dienst. Een zelfde verzoek is gedaan aan de Staten van Zeeland. Alle commandeurs worden
daarom verzocht aan de GR te berichten wie van de officieren zich al dan niet in hun
garnizoenen bevinden. De solliciteurs van de compagnieën dienen de officieren mede te
delen dat zij terug dienen te keren ‘op poene van cassatie’.
26-8-1666.
322. N.N. Happart soldaat onder de compagnie van kapitein Franchois Cabeljau is verlof
vergund om tijdens de aanstaande expeditie op een van de oorlogsschepen te dienen.
322v, 323. Meester Marinus van Vrijberge, commies op Lillo, heeft aangegeven het
aangenomen aardewerk op Liefkenshoek op de dag van de verpachtingen te willen
uitbesteden, zodat in het voorjaar met de werkzaamheden kan worden aangevangen. Omdat
dit werk dient ter bescherming van de polder van Doel dienen de ingelanden een vierde van
de kosten voor hun rekening te nemen.
28-8-1666.
325. Vaandrig Pieter van Borrendamme van de compagnie van kapitein Perot de la Forest
zal voortaan onder de compagnie van kapitein Leonardt Mogge dienen.
31-8-1666.
327. De commandeurs De Wassij van Axel, commandeur De Looper van Terneuzen,
commandeur Seijs van Lillo en kapitein De la Forest uit Liefkenshoek hebben de GR de
lijst van presente en absente officieren van hun garnizoenen toegezonden, die door zal
worden gezonden aan de Raad van State.
16-9-1666.
340v. Cornelis Danckerssen krijgt £ 33:6:8 over de laatste zes maanden traktement als
opzichter van de armen afkomstig uit andere kwartieren te Zierikzee, vervallen op 1-6-1666.
Als schoolmeester en voorzanger van Liefkenshoek krijgt hij 25 guldens per jaar voor de
huishuur voor de tijd van twee jaren, of zo lang er een huis voor hem gebouwd wordt.
17-9-1666.
342v. De GR hebben besloten de retroacta betreffende de aanstelling van een chirurgijn op
Lillo op kosten van de provincie na te zien, vanwege het verzoek dat zij hebben ontvangen
van luitenant-kolonel Seijs, commandeur van Lillo om de aanstelling van een ‘goet en
expert chirurgijn voor de burgers en soldaten’ van het fort.
343. Schipper Jacob Paulussen krijgt £ 9:12:6 voor het vervoeren van een deel van de
compagnie van kapitein Tamminga van Liefkenshoek naar Groningen.
24-9-1666.
346v. N.a.v. het bericht van commandeur Jan Seijs en commies meester Marinis van
Vrijberge is ordonnantie verleend aan Marcus d’Hameau over een som van £ 57:15:0 voor
het repareren en onderhouden van de aardewerken op Lillo gedurende dit lopende jaar.
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Lieven Moerman en Pieter Jansen Cack krijgen £ 15 voor het buitenwerk aan de
logementen van kapitein Ockers en kapitein La Forest.
28-9-1666.
348. Lieven Moerman en Pieter Jansen Kack krijgen £ 12:13:4 voor de
reparatiewerkzaamheden aan de door de hagel van verleden jaar beschadigde ramen op
Liefkenshoek.
Het verhogen en repareren van de contrescarp van Liefkenshoek is uitbesteed voor een
bedrag van L398, waarvan de ingelanden een vierde deel moeten betalen.
Verder zal er een vloer van planken in een kamer in het logement van kapitein Ockers
worden gelegd.
30-9-1666.
351. Het is commies Van Vrijberge toegestaan een nieuwe klok te kopen voor fort
Liefkenshoek, tot de minste kosten voor de provincie. De commies-stapelier dient naar Lillo
50 bossen lonten te zenden, alsmede 25 houten scheepslantaarns.
353. Lieven Moerman krijgt £ 9:11:10 voor werkzaamheden aan het logement van
commandeur Ockers te Liefkenshoek.
Lieven Moerman en Pieter Cack krijgen £ 15 voor buitenwerken aan de logementen aldaar.
353, 353v. Voordat Pieter van den Lande, timmerman op Lillo, ordonnantie verleend wordt
over het leveren van enige materialen aan commandeur Seijs en anderen ‘tot de laeste
publique vieringen’ zullen eerst de retroacta worden nagezien om te ontdekken er eerder
voor ‘soodaenige vrenichde vieren in deselve plaetsen en elders placht te observeren’.
7-10-1666.
358v. Steven Clinckaert en Jan van Wieringen, aannemers van de aardewerken op
Liefkenshoek, krijgen £ 51 over het onderhoud van dit jaar.
12-10-1666.
362, 362v. Gezien het extract van de rekening van Jacob Galieris over de onkosten gemaakt
bij de vreugdevuren vanwege de vrede met Engeland in 1654 is besloten Pieter van den
Lande ordonnantie te verlenen over £ 38:2:10. Commandeur Seijs en commies Van
Vrijberge dienen in de toekomst te voorkomen dat de kosten zo hoog oplopen, anders
dienen de GR maatregelen te nemen.
362v, 363. De GR hebben besloten predikant Pieter Smijtegelt van Liefkenshoek te
ordonneren onmiddellijk de 50 guldens aan predikant Van de Linden uit Den Haag te
zenden ter voldoening van Salomon van Deulf. Bij langer uitstel dienen de GR zich
genoodzaakt maatregelen te nemen.
15-10-1666.
365v. Luitenant-kolonel Seijs heeft de GR nogmaals verzocht om de aanstelling van een
chirurgijn op Lillo, waarop de GR verklaren de retroacta van 1640 erop na te zullen zien.
26-10-1666.
380v, 381. De GR hebben de magistraten van Vlissingen ordonnantie verleend voor het
‘logeren’ van de compagnieën van commandeur Pieter Alvares Hoemacker (£ 71:12:8, 1-5-
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1666 tot 15-10-1666), kapitein Johan Cau (£ 71:12:8, gedurende dezelfde tijd (z.t)), Johan
Everssen zaliger (£ 71:12:8, z.t.), kapitein Cornelis Gijselingh (£ 71:12:8, z.t.), kolonel
Sideniskij (£ 116:4:0, 15-3-1666 tot 15-10-1666), kapitein Andringa (£ 73:15:2, 24-4-1666
tot 15-10-1666), kapitein Haersolte (£ 71:12:8, 1-5-1666 tot 15-10-1666), kapitein Ram
(£ 94:5:3, 8-3-1666 tot 15-10-1666), kapitein De Heijde (£ 76:17:8, 1-5-1666 tot 15-101666), kapitein Mijle (£ 76:17:8, z.t.).
381-382. De GR hebben eveneens Veere ordonnantie verleend voor het onderbrengen van
de compagnieën van commandeur Gaspar de Mauregnault (£ 94:0:6, 1-5-1666 tot 31-101666, £ 78:9:2 voor zijn andere compagnie gedurende dezelfde tijd), kapitein Reijnholt van
de Clooster (£ 39:19:2, 31-7-1666 tot 31-10-1666), kapitein Huijbert de Ferte (£ 62:7:2, 15-1666 tot 31-10-1666), kapitein Sebastiaen de Ridder (£ 66:19:8, 28-5-1666 tot 31-101666), kapitein Gaspar Braem (£ 78:9:2, 1-5-1666 tot 31-10-1666), kapitein Franchois
Schantvelt (£ 78:9:2, z.t.), Cornelis (mog. cornet) Fox (£ 78:9:2, z.t.), kapitein Johan Haij (£
42:4:3, 25-7-1666 tot 31-10-1666), kapitein Bernart Wagenaer (£ 37:1:11, 6-8-1666 tot 3110-1666), kapitein Sedeniski (£ 75:18:10, 1-5-1666 tot 31-10-1666), kapitein Lodewijk (?)
Puchler (£ 40:1:8, 30-7-1666 tot 31-10-1666), kapitein Arent van Arnehem (£ 40:1:8, z.t.),
kapitein Charles Godin (£ 40:10:2, 29-7-1666 tot 31-10-1666).
11-11-1666.
397, 397v. Op de remonstrantie van de pachters van het passagegeld, ‘soo te water als te
lande’ hebben de GR besloten dat alle personen die een schip, schuit of wagen huren voor
de passage een vierde deel van de bedongen vracht moeten betalen. Alle militairen, zowel
officieren, soldaten als matrozen ‘reijsende en keerende, om particuliere affaires’, zullen
passagegeld moeten afdragen. Alle personen die rijden met karossen en wagens, en
‘passerende de boomen om te rijden van de eene stadt naer de andere’ zullen eveneens het
recht van deze impost af dienen te dragen. Diegenen die met karossen en wagens rijden en
daarbij de bomen passeren, maar ‘gaen en keeren naere haere hoffsteden, ofte goederen, als
sijnde geen vertreck ofte reijse’ dienen geen impost te betalen. Diegenen die een schuit of
schip huren om aan boord van een schip te gaan of terug te keren, zijn ‘in dit middel niet
gehouden’. Alle onvermogende personen, die ‘daer gehouden sijn in ’t geheel, oock
verbonden blijven naer proportie in het gedeelte van dien, wanneeer sij vaeren ofte reijsen’.
18-11-1666.
402. De ‘lants werkluijden’ zijn geautoriseerd om twee barakken op Liefkenshoek te
inspecteren, aangenomen door Lieven Moerman en Pieter Kack en na te gaan of deze
volgens het bestek gebouwd zijn.
402v. Pieter van den Lande is ordonnantie verleend een som van £ 32 ‘over extraordinaire
reparatien’ aan het logement van kapitein Cabeljau op Lillo.
Lieven Moerman en Jan Cack krijgen £ 112 voor het aannemen en onderhouden van ’s
lands hutten en logementen op Liefkenshoek.
19-11-1666.
406v. Schipper Jacob Paulussen krijgt £ 2:4:0 voor het vervoeren van de bagage en wapens
van vaandrig Borrendamme vanuit Liefkenshoek naar Philippine.
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23-11-1666.
408. Vanwege de klachten van predikant Van Ceulen van Lillo ‘so bij monde als met
wettige attestatien’ gedaan over het ongebonden en ergerlijk ‘leven en comportement’ van
licentiemeester Van Benthem is besloten dat de licentiemeester zich voor de GR dient te
komen verantwoorden.
26-11-1666.
413. Isaacq de Barouw, portier op Lillo, krijgt £ 5 over een jaar huishuur.
413, 413v. Het verzoek van Marcus d’Hameau betreffende het metsel- en timmerwerk,
alsmede de contrescarp en ‘ingeslaegen glaesen’ op Hoogerwerve is in handen gesteld van
commies Van Vrijberge en commandeur Badoux om de GR over het een en het ander te
kunnen berichten.
413v. De commies en de commandeur zullen, samen met de gewestelijke werklieden, het
verzoek behandelen betreffende het maken van een nieuwe rijsberm door de suppliant op
het voorschreven fort, alsmede het verzwaren van de contrescarpen.
De voorschreven werklieden zullen met de commies en de commandeur van Lillo en de
commandeur van Liefkenshoek het verzoek behandelen van Jan Meeusen, aannemer van
een corps de garde op Lillo en een regenbak op Liefkenshoek.
2-12-1666.
417. Fabiaen Oswalt is ordonnantie verleend over een som van £ 7 voor het schilderen van
het huis van commandeur Johan Seijs op Lillo.
9-12-1666.
421v. Het is vaandrig Charles Potteij van de compagnie van kapitein Cabeljau toegestaan
om gedurende zijn ziekte in Axel te verblijven en daardoor zich te onthouden van het
verblijf bij zijn compagnie.
19-12-1666.
427. Door het overlijden van de weduwe van schipper Maerten Ruijte is Jacob Paulussen,
schipper te Liefkenshoek, benoemd tot vrijschipper om granen te mogen vervoeren uit de
polders van Doel, Ketenisse en St. Anna.
30-12-1666.
436v. De GR hebben een brief ontvangen van de Raad van State betreffende de persoon van
Barent Beecke, soldaat onder de compagnie van kapitein commandeur Ockers, die zijn
beide benen heeft verloren tijdens de strijd op zee. De Raad van State stelt voor om hem in
plaats van in een keer 700 guldens uit te keren per week een dukaat te laten genieten. De
GR zullen de heren Van de Hooge en Van Vrijbergen schrijven, ‘als latius in litteris’.
Inv.nr. 525, Resoluties Gecommitteerde Raden 1667
18-1-1667.
15v. Pieter Alvares Hoedmaecker, commandeur en majoor van Vlissingen is overleden
(reeds eind 1666).
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21-1-1667.
18. De GR hebben besloten de licentiemeester en ontvanger van de grafelijke tol op Lillo
Johannes (moet zijn: Albert) van Benthem, vanwege zijn ‘quaet comportement en ergerlijck
leven’ voor de tijd van drie maanden te suspenderen van de ontvangst van de grafelijke tol,
van 1 februari tot en met 30 april. Controleur Petrus Reijneris wordt geautoriseerd
gedurende deze drie maanden de ontvangst van de grafelijke tol te verzorgen. De eerste
commies zal de functie van controleur waarnemen. De rentmeester zal gedurende deze
periode van schorsing het traktement van Van Benthem inhouden.
25-1-1667.
19v. Barent van de Beke, soldaat onder de compagnie van kapitein Nicolaes Ockers en zijn
benen kwijtgeraakt tijdens de oorlog met de Engelsen op zee, krijgt voortaan een zilveren
dukaat per week met ingang van 1-1-1667.
1-2-1667.
23. Marcus d’Hameau ontvangt £ 200 voor het aannemen en ‘gemaecken’ van de
contrescarp te Lillo.
Hij krijgt £ 33 ‘in minderinge en op rekeninge van het loon bij hem bedongen’ als aannemer
van de reparaties van de bressen in de rijsberm en contrescarp van Hoogerwerve.
8-2-1667.
26v. De GR hebben besloten de gouverneurs en commandeurs ‘van de frontieren binnen en
ontrent de provincie’ te schrijven om een lijst van namen van kapiteins van de compagnieën
samen te stellen, alsmede een lijst van de presente en absente officieren die al dan niet
zonder verlof zijn vertrokken.
17-2-1667.
37v. De GR hebben vergaderd over het verzoek van Albrecht van Benthem, collecteur van
de grafelijke tol van Zeeland op Lillo om zijn schorsing op te heffen, en hebben besloten
vast te houden aan het besluit van 21 januari.
23-1-1667.
40. Lieven Moerman en Pieter Kack krijgen £ 88:16:0 voor het werk aan twee hutten op
Liefkenshoek.
24-2-1667.
41. François Christiaensen, soldaat van de marine onder de compagnie van kapitein
François Cabeljau, en gediend hebbende op het schip van kapitein Tuijneman en tot 10
februari gevangen gezeten geweest bij de Engelsen, verzoekt betaling van zijn achterstallige
gage, welk verzoek in handen is gesteld van kapitein Cabeljau om de GR van advies te
dienen.
1-3-1667.
42, 42v. De GR hebben besloten dat soldaat François Christiaensen aangenomen wordt als
marinier onder de compagnie van commandeur Guillaume de Bovij te Vlissingen.
Servitiemeester Andries van der Wielen, ‘als betaelder van de selve mariniers’ dient
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Christiaensen zijn achterstallige gage te betalen vanaf de dag van zijn gevangenneming door
de Engelsen tot zijn terugkeer in de Republiek.
42v. Jan Meeusen, metselaar, krijgt £ 100 voor het aannemen en opmaken van een nieuw
corps de garde en drie konstabelshuisjes op Lillo.
43. Meeusen krijgt £ 11:15:0 voor het maken van een regenbak aan het logement van de
geweldige (provoost) van Lillo. Voor het maken van een regenbak en een hek op
Liefkenshoek krijgt hij £ 39.
Aernout de Coninck, kloksteller op Lillo krijgt £… voor enige maanden dienst van 9-111667 tot 25-3-1666 à 50 guldens per jaar.
3-3-1667.
44-45. N.a.v. een remonstrantie van commies Marinus van Vrijberge van Lillo en
Liefkenshoek hebben de GR besloten het verzoek tot de reparatie van de rijsbermen aan de
contrescarpen van Lillo en Liefkenshoek in handen te stellen van de heren die binnenkort
naar de forten afreizen om aldaar inspectie te verrichten. De commies-stapelier dient 20
bossen lonten naar het magazijn te zenden, i.p.v. de verzochte 50. Het verzoek om 50 tot 60
bijlen wordt in bedenking gehouden. Het verhogen en onder de linie brengen van de
contrescarp van Lillo, zoals dat vorig jaar op Liefkenshoek is gebeurd, is in handen gesteld
van eerder gemelde heren, evenzo als het verzoek betreffende de conservatie van de
‘packberm’ op Hoogerwerve met Vilvoordse steen. Commandeur Seijs heeft verzocht tot de
bouw van meer barakken voor het onderbrengen van de soldaten. De GR houden dit in
bedenking en de commies krijgt de opdracht uitgegeven hutten te laten ontruimen en
wederom te bestemming als onderdak voor de troepen. Het maken van een ‘verlaet of
houwer’ aan de westzijde van het fort (Lillo) ‘tot bevrijdinge van de pallisaten die anders
ondienstich sijn’ is in handen gesteld van de gemelde heren. De commies krijgt tenslotte
toestemming voor het wegnemen van de kap van de beer aan de westzijde van het fort
‘sijnde anders een blinde’ zonder kosten voor de provincie.
45, 45v. Wat betreft het verzoek met de declaraties van Pieter van den Lande voor het
maken van een schavot en extra werkzaamheden, dat wordt eveneens in handen gesteld van
de heren die binnenkort naar de forten zullen afreizen.
45v. De heren die afreizen vanwege de verpachtingen worden verzocht samen met de
gedeputeerden namens de Raad van State te inspecteren ‘ofte laeten beischtigen’ de
dammen door de ingelanden gebouwd in de nieuwe dijkage van de polder bij de
Kruisschans. Wordt de fortificatie van de Kruisschans in gevaar gebracht dan dienen de
dammen te worden doorgestoken.
45v, 46. De raadspensionaris heeft de GR op de hoogte gebracht van een missive,
geschreven door de Staten-Generaal aan luitenant-kolonel Jan Seijs, commandeur van Lillo.
Na advies te hebben ingewonnen bij de Raad van State hebben de Ho: Mo: besloten de akte
van autorisatie die aan enige provincies van verleend voor het lichten van enige musketiers
uit de garnizoenen ‘ontrent deselve provintien gelegen onder het ressort van de Generaliteijt
ende dat ten behoeve vande Admiraliteit ter zee gebruijckt te werden’. Daarbij is de
opdracht gevoegd dat hij geen musketiers uit het garnizoen onder zijn commando dient te
laten vertrekken. Omdat dit bevel ‘aenloopt tegens de oude ordre en practique van alle
tijden ontrent de fortressen van ’t Committimus’ wordt goedgevonden de brief te zenden
aan de gedeputeerden bij de ‘Generaliteijt ten eijnde met alle voorsichticheijt sorge willen
helpen draegen’, dat het schrijven van dit soort brieven in de toekomst wordt voorkomen.
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8-3-1667.
46v, 47. Franchois Cabeljau, commandeur van de Kruisschans, heeft de GR ervan op de
hoogte gesteld dat hij bij zijn vertrek van Liefkenshoek naar Lillo heeft verzocht om een
‘attestatie de vitâ’, om in Lillo deel te kunnen nemen aan het ‘avontmael des heeren’.
Predikant Smijtegelt van Liefkenshoek heeft dit geweigerd, ondanks het feit dat hij daartoe
door de classis Tholen en Bergen op Zoom werd geordonneerd. Feit is dat predikant Van
Ceulen het voorbeeld van Smijtegelt zonder enige redenen heeft gevolgd. De suppliant heeft
de GR verzocht hiertegen op te treden. De kwestie is in handen gesteld van de heren die
binnenkort afreizen naar de forten om de partijen te horen en nader tot elkaar te brengen.
Lukt dit niet dienen zij hun bevindingen aan de GR voor te leggen.
22-3-1667.
50, 50v. Op het verzoek van Barent van der Beke, soldaat onder de compagnie van
commandeur Nicolaes Ockers, hebben de GR besloten hem per week een ‘ducaton’ te
betalen vanaf de dag dat hij uit het gasthuis is gekomen tot 1-1-1667.
N.a.v. het verzoek van commandeur majoor Anthonij Badous van Hoogerwerve is besloten
dat in plaats van tien musketiers vijf musketiers door een commissaris ‘sullen worden
affgehaelt’, in Liefkenshoek zullen er achttien vertrekken in plaats van twintig musketiers.
24-3-1667.
51. Aan de weduwe van luitenant Wijchmans is toestemming verleend om haar zoon Jan
Wijchmans nog eens voor de tijd van zes maanden van zijn compagnie absent te laten zijn,
‘om hem in de schole ten dienste vande Lande te oeffenen’.
51-52. De heer Van Vrijbergen heeft rapport gedaan van zijn bevindingen in de plaatsen
van het Committimus. Aan de hand daarvan is besloten dat de heer Ingels een ‘drimmelaar’
met bestekrijshout in moet kopen voor Lillo en Liefkenshoek. De heren die volgende keer
afreizen dienen de rijswerken op Liefkenshoek te inspecteren en daarvan een overslag en
een bestek te maken om de werken in een behoorlijke ‘posture van defensie’ te brengen.
De contrescarp van Lillo zal worden verhoogd en in de linie worden gebracht, zoals dat ook
op Liefkenshoek gebeurd is. De gelanden van de omringende polder(s) dienen een derde
deel van de kosten te dragen en bovendien op eigen kosten een plaats buiten de palissaden
te maken voor het verschepen van hun graan.
De bouw van 4 tot 5 hutten op Lillo wordt nog in bedenking gehouden.
Commies Van Vrijbergen is toegestaan tot het maken van een ‘verlaet’ aan de westzijde van
het fort en tot het afnemen van de kap van de beer en de materialen daarvan te verkopen.
Raadsheer Ingels wordt gevraagd om van ‘naturelle Brabanders te coopen twee pleijten’
met Vilvoordse steen voor de conservatie van de nieuwe ‘packberm’ aan fort Hoogerwerve.
Luitenant-kolonel Johan Seijs, commandeur op Lillo, wordt gelast om de nieuwe
vloeddeuren in de binnensluis van de polder van Lillo weg te nemen en te ‘hermaecken tot
opene heulen, als voor desen sijn geweest’, om in geval van nood het achterste land van de
polder onder water te kunnen zetten, ‘als het voorste’.
Wat betreft de kwestie tussen kapitein Cabeljau en predikant Smijtegelt, daarvoor zal de
classis Tholen en Bergen op Zoom worden geschreven ‘ten eijnde ds. Smijtegelt voors.
gehouden werde tot parijte van de resolutie desselfs classis’ en dat de kapitein daarvan het
effect kan genieten.
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N.a.v. van het rapport is ordonnantie verleend aan Lieven Moerman en Pieter Cack over een
som van £… over het aannemen en onderhouden van het timmerwerk op Liefkenshoek. Er
wordt een akte van autorisatie aan Pieter van den Lande afgegeven voor het maken van
enige extra werken, alsmede een schavot op Lillo op orders van commies Van Vrijbergen.
Hij krijgt respectievelijk £ 59:1:2 en £ 12:13:4. Nieuwe werkzaamheden mogen niet meer
worden voltrokken buiten kennis van de GR.
29-3-1667.
55. Het verzoek van Cornelis Stoffelsen, schipper uit Lillo, om als vierde schipper op het
veer op Antwerpen te mogen worden aangesteld is in handen gesteld van de gedelegeerde
rechters op Lillo om de GR van advies te kunnen dienen.
55v. Luitenant-kolonel Johan Seijs krijgt 68 rijksdaalders voor het aannemen en overgeven
van 17 mariniers.
Kapitein François Cabeljau krijgt 28 rijksdaalders voor het aannemen en overgeven van 7
mariniers.
14-4-1667.
63. Het verzoek van Jacobus Claessen, soldaat onder kapitein François Cabeljau, gevangen
genomen met kapitein Tuneman en teruggekeerd uit de gevangenis in Engeland, om de
betaling van zijn gage volgens voorgaande resoluties gedurende zijn gevangenschap, is
gesteld in de handen van kapitein Cabeljau om de GR te berichten of de suppliant
daadwerkelijk op het schip van Tuneman als soldaat of marinier gediend heeft.
19-4-1667.
64v. N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo is het Cornelis Stoffelsen
toegestaan als vierde schipper het veer van Lillo op Antwerpen te laten bedienen.
26-4-1667.
66. De GR zullen aan commies meester Marinus van Vrijberge vragen waar en bij wie de
Vilvoordse steen tegen de beste prijs kan worden ingekocht.
28-4-1667.
71. Jan Meeusen is ordonnantie verleend over £ 50 over het derde deel voor het aannemen
en opmaken van een nieuwe corps de garde en drie soldatenhutten op Lillo.
72. N.a.v. het bericht van kapitein Franchois Cabeljau wordt ‘serviciemeester’ Andries van
de Wielen gelast om Jacob Claessen zijn achterstallige gage als marinier te betalen vanaf 14
juni 1665 tot 2 april 1667, de dag van zijn terugkeer uit Engeland alwaar hij met andere
gevangenen van het schip van kapitein Tuijneman vast heeft gezeten. In plaats van in de
compagnie van commandeur Wassenhove zal Claessen worden geplaatst in de compagnie
van commandeur De Bovij te Vlissingen.
30-4-1667.
74. Willem Jansen heeft verzocht om de turf uit zijn ‘moerlanden’ door de vloot te mogen
vervoeren naar Antwerpen en andere plaatsen in Brabant, welk verzoek in handen is gesteld
van de ‘panneluiden alhier’ om de GR van advies te dienen.
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3-5-1667.
76v. De schorsing per 21 januari van licentiemeester Albert van Benthem, als ontvanger van
de grafelijke tol van Zeeland te Lillo wordt bij deze opgeheven. De GR adviseren hem zich
voortaan trouw en zedig te gedragen in dienst van de provincie.
10-5-1667.
80. Op het verzoek van Franchoise de St. Hilaire, ‘huijsvrouwe van gewesen’ kapitein
Thomas Sonds, is aan haar zoon Thomas Sonds een appointésgage vergund en zal hij op de
rol van kapitein Christiaen Boreel worden gesteld.
84v. Een brief van commandeur Seijs betreffende de reparatie van de schade veroorzaakt
door de vloed van 1665 aan de contrescarp van Lillo is door de GR voor notificatie
aangenomen. Niettemin hebben zij besloten dat het rapport en de resolutie over de bewuste
contrescarp nogmaals aan commies Van Vrijbergen worden gezonden, opdat hij zich
hieraan zal reguleren.
12-5-1667.
86. Pieter van den Lande krijgt £ 6:2:2 voor enige reparaties door hem verricht op Lillo.
20-5-1667.
92v. Commandeur Ockers en commies Van Vrijbergen zullen het metsel- en timmerwerk op
Liefkenshoek verricht door Lieven Moerman en Pieter Jansen Cack opnemen.
93. Lieven Moerman en Pieter Cack krijgen £ 19:16:10 voor het leggen van een houten
vloer in het onderkomen van commandeur Ockers op Liefkenshoek. Daarnaast krijgen zij £
47:6:8 over het derde deel voor het maken van twee hutten op Liefkenshoek.
24-5-1667.
96, 96v. Commandeur Johan Seijs van Lillo heeft de GR op de hoogte gesteld van de
plakkaten door de Raad van State uitgegeven betreffende ‘den opheff van’t cleijnzegel van
de Generaliteijt aldaer en andere quartieren’. De GR hebben hierop besloten dat zij zich
zullen wenden tot de heren Van de Hoogen en Van Vrijbergen.
26-5-1667.
96v, 97. Barbara Huwaert, weduwe van vaandrig Mattheus Juffreij, is ordonnantie verleend
van £ 5 voor huishuur ‘in de plaetse van servitie’ binnen Liefkenshoek, ‘sonder dat het selve
eenichsints sal werden getrocken in consequentie’ omdat zij in een particulier huis
verbleven heeft.
27-5-1667.
99. Johan van Dedem, een van de veertien nieuwe kapiteins, door de Raad van State
verleden jaar ‘op den nieuwen staet van oorlogh tot laste van dese provintie gerepartieert’
heeft om de betaling verzocht van enige maanden gage.
Philips Louijssen, oud korporaal van de compagnie, tegenwoordig geleid door kapitein
Adriaen Loncke, heeft omtrent 50 jaren het land gediend en vraagt daarom te worden
gesteld onder de appointés, welk verzoek is ingewilligd.
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31-5-1667.
101. De Staten-Generaal hebben een aanbevelingsbrief geschreven aan de GR om de
kapiteins van de compagnieën op de repartitie van de provincie te betalen.
101v. De insinuatie van het octrooi uit 1622 vergund aan Franchois Wispelaer, ‘nu sijne
erffgenamen’ en vernieuwd op 11-3-1650 over de opgerichte ‘dwanck-moolen’ op
Liefkenshoek zal op kosten van de provincie worden herdrukt ‘om daer mede de
obgesetenen te insinueren ten eijnde als inden octroije staet vermelt’.
3-6-1667.
103. Levinus Seijs wordt vermeld als vaandrig.
9-6-1667.
107. N.a.v. het bericht van commandeur Seijs en commies Van Vrijberge is Pieter van den
Lande ordonnantie verleend over £ 75 voor het onderhouden van het houtwerk op Lillo.
10-6-1667.
107v. Majoor Severijn de Huibert van Lillo is voor vijf weken verlof toegestaan ‘mist
doende sijne plaetse wel bewaeren’.
108. Alvorens de GR een besluit nemen over het verzoek van Gillis Theunissen, soldaat
onder de compagnie van commandeur Jan Seijs, hebben de GR besloten dat de suppliant
aan moet kunnen tonen op welk schip hij heeft gediend, door wie dit schip is overvallen,
waar hij in gevangenschap heeft gezeten en wanneer hij daaruit is teruggekeerd.
14-6-1667.
110v. De GR hebben besloten commandeur Seijs terug te schrijven betreffende zijn brief
over het kleinzegel. Mocht de verpachting van het kleinzegel reeds in maart zijn geschied
door de heren gedeputeerden van de Raad van State, dan dient de commandeur het door de
Raad van State uitgegeven plakkaat te publiceren binnen Lillo, op de voorwaarde dat de
gelden in de kas van Zeeland zullen vloeien. Mocht het kleinzegel echter nog niet verpacht
zijn dan dient de commandeur de publicatie door ‘alle soete en beleefde middelen noch
trachten te declineren’ tot september. De GR zullen met de gedeputeerden van de Raad van
State overleggen betreffende de ‘introductie, opheve en ontfanck van dat middel’.
1-7-1667.
123v. Arij Jansen, soldaat onder de compagnie van kapitein François Cabeljau, is gewond
geraakt op het schip van luitenant-admiraal Banckert. Omdat de wond van de amputatie van
zijn rechterbeen niet wil genezen heeft hij de GR verzocht om een aanstelling als appointé,
welk verzoek in bedenking wordt gehouden.
2-7-1667.
124. De Staten-Generaal hebben besloten tot het houden van een algemene dankdag,
waarbij vreugdevuren zullen worden afgestoken, de klokken zullen worden geluid en de
kanonnen zullen worden afgeschoten door de Verenigde Nederlanden, steden en leden van
dien, op 6 juli vanwege de overwinning door de vloot op de Engelse vloot ‘in de reviere van
Londen’. (n.b.: betreft de tocht naar Chatham, een succesvolle raid op Londen van 19 tot 24
juni door De Ruyter, bijgestaan door Cornelis de Witt).
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7-7-1667.
126v. N.a.v. de verklaring van commandeur Ockers en commies Vrijberge is aan Lieven
Moerman en Pieter Cack ordonnantie verleend over een som van £ 56 voor een half jaar
onderhoud van het metsel- en timmerwerk op Liefkenshoek.
127. N.a.v. het verzoek van Arij Jansen, soldaat onder François Cabeljau, hebben de GR
besloten hem voor drie maanden op de rol van Jan Bisschop te stellen om te worden betaald
als verminkt soldaat.
14-7-1667.
132. Het kind van vaandrig Pieter Borrendamme wordt gelicht van de rol van kapitein
Jacques Perot de la Forest en gesteld op de rol van kapitein Leendert Mogge zaliger.
Het gebruik van ‘deselve erve’ van de halve maan op Liefkenshoek wordt aan kapitein De
la Forest toegestaan.
28-7-1667.
141. Janneken Commelets, weduwe van sergeant Jan Mallepas, verzoekt om de betaling van
£ 10 ‘over vier maenden houdenisse’ van majoor Berckenbosch te Liefkenshoek, waarop de
retroacta zullen worden nagezien.
141v. Het verzoek van de soldaten Staen van de Ende, Jan van Corshem en Cornelis
Centsen, gevangen gezeten in Engeland met kapitein Tuneman is in handen gesteld van
commandeur Ockers om de GR van advies te dienen en hen te informeren of de soldaten
gedurende hun gevangenschap niet zijn blijven staan op de rol van zijn compagnie.
6-8-1667.
149. In plaats van de Hollandse compagnie van kolonel De Mauregnault wordt de
compagnie van kapitein Steven Bronsvelt naar Hulst gezonden.
8-8-1667.
150, 150v. Kapitein Franchois Cabeljau, gelegerd op de Kruisschans, is verlof toegestaan
voor een aantal dagen. De kapitein zal bovendien met een aanbevelingsbrief worden
voorzien voor een commissie als commandeur van het voorschreven fort. Gedurende zijn
afwezigheid dient vaandrig Potteij tot de terugkeer van de kapitein in zijn garnizoen te
verblijven.
1-9-1667.
161v. De Staten-Generaal hebben besloten tot het houden van een algemene dank-, vast- en
biddag en het onsteken van vreugdevuren vanwege de onlangs gesloten vrede met de koning
van Engeland, op de zevende van deze lopende maand. Verder wordt bepaald dat de
maandelijkse bededagen ‘sullen comen op te houden’. De stukken zullen aan de ‘respective
leden en plaetsen van de provintie’ worden gestuurd.
2-9-1667.
163. Aan de rijsschipper Cornelis Deumen is arrest toegestaan op het verdiende arbeidsloon
en aangenomen werk van Adriaen Leendertsen Huijser, aannemer van de contrescarp op
Liefkenshoek, om de som van £ 36:13:4 te verhalen voor de leverantie van rijshout, volgens
de attestatie van commies meester Marinus van Vrijberge.
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8-9-1667.
165-166. In een remonstrantie heeft commies Van Vrijberge de volgende zaken
aangegeven. De batterijen op de ‘Breede veste’ en de ‘Engelsche punt’ op Lillo zijn
vergaan, waardoor reparatie niet meer mogelijk is. Zij dienen te worden vervangen. Op
Liefkenshoek zijn drie nieuwe huisjes op de batterijen gewenst omdat de oude vergaan zijn.
Omdat de magazijnen op Lillo en Liefkenshoek maar redelijk voorzien zijn van kruit,
lonten, ‘als andere oorlogsbehoeften’ verzoekt Van Vrijberge om de zending van:
- 1000 pond kruit.
- 1000 pond ‘musquetloot’.
- 3000 lonten.
- 200 kanonskogels van 10 pond ijzer.
- 200 kanonskogels van 6 pond ijzer.
- 100 kanonskogels van 8 pond ijzer.
- 60 ijsbijlen.
- 2 tonnen toortsen.
- 6 ijzeren vuuremmers.
De commies verzoekt toestemming voor het laten bouwen van enige hutten als
onderkomens voor de soldaten.
Omdat het hout van de afgebroken kap van de beer geschikt is voor het maken van een
batterij heeft de commies besloten te wachten met de verkoop.
Hij heeft nog geen ‘houwer ofte verlaet’ aan de dijk van Blauwgaren doen maken, omdat hij
tegen lage kosten ‘soo veel tochts van water veroorsaeckt’ heeft, als nodig was voor de
‘bevrijdinge’ van de palissaden.
Commies Van Vrijberge verzoekt toestemming tot het mogen teren van de nieuwe batterijen
op de Antwerpse punt, alsmede tot het teren van de nieuw te maken batterijen.
Volgens de commies doet het gewest zich er alleen maar voordeel mee als de beer, waarvan
de kap reeds is afgebroken, geheel wordt gesloopt, zodat van de materialen ‘rijckelijck’ nog
een batterij kan worden gemaakt.
De remonstrantie is in handen gesteld van de heren die vanwege de verpachtingen naar Lillo
zullen afreizen, met de autorisatie daarover te disponeren ‘soo als Haer Ed: voor den
meesten dienste vanden Lande sullen bevinden te behoren’.
9-9-1667
166v. Arij Leendertsen Huijser, ‘sijnde borge van Marinus Reijns’ in zijn leven aannemer
van het verhogen van de contrescarp op Liefkenshoek, verzoekt om te mogen worden
begunstigd met een ‘capitale toegifte en verbeteringe’ om redenen van dien en speciaal
omdat hij de werkzaamheden diende te voltrekken op de aanwijzingen van commandeur
Ockers. Die aanwijzingen waren ‘swaerder […] als den teneur van ’t besteck’. Het verzoek
is in handen gesteld van de heren die binnenkort afreizen om het werk te inspecteren en op
te nemen ‘ende wijders op de waerheijt van ’t gerepresenteerde haer te informeren en
rapport te doen’.
10-9-1667.
166v, 167. Een verzoek van Steven Clincquaert, aannemer van het aardewerk op
Liefkenshoek, is in handen gesteld van de heren die binnenkort naar het fort afreizen
vanwege de aanstaande verpachting van de gemeene middelen.
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27-9-1667.
171v, 172. Raadsheer Ingels heeft voor de GR het rapport voorgelegd van de bevindingen
tijdens de reis naar onder andere Lillo en Liefkenshoek vanwege de aanstaande verpachting
van de gemeene middelen.
Van de planken van de ‘dosdane’ tot Lillo zal het secreet worden gerepareerd, waartoe
commies Van Vrijberge wordt geautoriseerd dit te laten voltrekken op daggelden.
Cornelis Hildernisse wordt gelast een bestek te maken van de reparatie van de brug van
Lillo, zodat deze volgende keer als de heren afreizen besteed kan worden.
Er zal mede een bestek en besteding worden gedaan van de contrescarp aldaar om in het
voorjaar gerepareerd te worden, waarbij de aannemer ‘gehouden sijn van de winter daer een
capje op te stellen tegen het water’.
Naar Lillo en Liefkenshoek zullen ‘4 à 20 ellenbalcken’ worden gebracht opdat de schepen
daaraan kunnen afmeren.
Commies Van Vrijberge ‘en alle andere werden bij desen geautoriseerd en gelast’ om de
defecten aan ‘des lant’s wercken en huijsen’ te laten repareren door de aannemers conform
de bestekken. Zijn er aannemers die hun werk niet naar behoren en op tijd voltrekken, dan
dienen de GR hiervan op de hoogte gesteld te worden, opdat de aannemers bij de
vergoeding van hun onkosten gekort worden.
Het ‘hermaecken’ van de batterij met de drie huisjes wordt nog in bedenking gehouden.
Commies stapelier Pieter de Neeff wordt gelast om naar Lillo te zenden:
- 4000 pond kruit.
- 3000 pond lonten.
- 200 kogels voor zesponders.
- 100 kogels voor achtponders.
- 200 kogels voor tienponders.
- 60 ijsbijlen en 6 ijzeren vuuremmers.
Naar Liefkenshoek zal worden gezonden een affuit van 36 pond, twee tonnen met toortsen,
benevens een ‘affuijt van 36 ponder’ door de commies te verdelen over de forten Lillo en
Liefkenshoek, en 30 tonnen met kogels dienen vanuit Lillo naar Liefkenshoek te worden
gestuurd.
29-9-1667.
173v. Alvorens de GR besluiten te disponeren over de verzoeken van luitenant-kolonel
Seijs en kapitein François Cabeljau, om te mogen hebben een ordonnantie over ‘seeckere
houwers’, dienen zij aan te geven aan welke commandeur zij de aangenomen mariniers met
hun houwers (houwdegens?) hebben overgegeven.
6-10-1667.
177v. Elizabeth Hoedemaecker, weduwe van luitenant Walraven van Nuffelen, wordt
gegratificeerd met een appointésgage.
180. Marcus d’Ameau krijgt £ 200 ‘over reste van sijn aengenomen werck’ op fort
Hoogerwerve, £ 85 voor het onderhoud van de aardewerken op het fort en £ 38 voor twee
jaar onderhoud van de metsel- en timmerwerken aldaar.
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7-10-1667.
181. Schipper Cornelis Duijme krijgt £ 134:9:0 voor de leverantie van rijshout, gaarden en
staken voor de contrescarp van Liefkenshoek.
11-10-1667.
182v. Aan Michiel Quore, burger uit Middelburg, is arrest toegestaan op het gage van
vaandrig Charles Potteij om daarop te verhalen 27 guldens en 16 stuivers ‘over montcosten
en verschooten gelt’.
18-10-1667.
184v. Voordat de GR besluiten te disponeren op de verzoeken van commandeur Ockers en
kapitein De la Forest om een vergoeding aan ieder van zes musketten, zes bandeliers en
‘lijdtgeweer’ van soldaten ‘genoomen met capitain Corijn Mangelaer ende in IJrlant
opgebracht’ zullen de retroacta worden nagezien om na te gaan ‘watmen daer ontrent
geweest is te observeren’.
186. N.a.v. het bericht van commandeur Nicolaes Ockerssen van Liefkenshoek hebben de
GR ordonnantie verleend op zijn solliciteur tot het betalen van de gages van Staete van den
Eijnde, Jan van Coechen en Cornelis Centse van 5 februari tot 21 mei van dit jaar, ‘ls
wanneer deselve in Engelant gevangen sijnde vande rolle waeren gestelt en onbetaelt
gebleven’.
21-10-1667.
188. De heren die naar Lillo zullen afreizen zullen de contrescarp opnemen en de reparatie
aan de valbrug uitbesteden.
25-10-1667.
188v, 189. De GR hebben besloten dat de controleur van de grafelijke tol op Lillo de helft
van de pul wijn van iedere partij die wordt aangegeven van de passerende wijnen zal
genieten, ‘invoegen als de selve van alle andre emolumenten is proffiterende’. De ontvanger
van de grafelijke tol dient zich naar dit besluit te reguleren.
189. Charles Rogiers is benoemd tot luitenant van de burgerwacht op Lillo; zijn plaats als
vaandrig zal worden ingenomen door Jan de Grande.
27-10-1667.
190v. De commiezen ressorterende onder het Committimus dienen aan de commiesstapelier te Veere alle onbruikbare affuiten, wielen en ijzerwerk, alsmede nat kruit en
bedorven munitie te zenden.
191. Voordat er besloten wordt om Lieven Moerman en Pieter Jansen Kack, aannemers van
het onderhoudswerk op Lillo, te betalen voor enige buitenwerkzaamheden, dienen zij een
akte van autorisatie voor te leggen, alsmede het advies van commies Van Vrijberge.
28-10-1667.
191v. Marcus d’Hameau, aannemer van het onderhoud aan het aardewerk van Lillo, is
ordonnantie verleend een som van £ 57:10:0 ‘over het vierde jaer reparatie verscheenen den
eersten deser’.
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1-11-1667.
194v, 195. De heren Ingels en De Mauregnault die afreizen naar Lillo zijn geautoriseerd tot
het opnemen van 106 roeden ‘schuijrwerck, aangenomen en opgemaakt door Pieter
Cornelissen van Loen ‘opt Sandt’ en Klaes Pietersen te Liefkenshoek, alsmede op het
verhogen van de contrescarp aldaar.
9-11-1667.
196v. De heren Ingels en De Mauregnault zullen het werk op Lillo van Pieter van de Zande
inspecteren.
28-11-1667.
201. De solliciteur van de compagnie van kapitein Francois Cabeljauw is door de GR
geordonneerd tot het betalen van een voorschot van drie maanden traktement aan vaandrig
Charles Potteij die meegaat op de expeditie naar Suriname ‘om hem daer mede te
monteren’.
Schipper Adriaen Boone beklaagt zich over kapitein Ockers, commandeur van
Liefkenshoek, en het aanhouden van zijn knecht met een boot aan de contrescarp. De
commandeur moet binnen acht dagen te regeren.
29-11-1667.
202v. Voordat er ordonnantie van betaling aan Lieven Moerman en Pieter Janssen Cack
wordt verleend voor extra werkzaamheden op orders van commies Van Vrijberge te
Liefkenshoek gedaan, dienen zij een akte met de toestemming van de GR voor het werk
over te leveren.
1-12-1667.
205. De GR hebben besloten de drie kolonels van de Zeeuwse regimenten aan te schrijven
met de opdracht dat zij na 1 maart alle compagnieën van de regimenten dienen te bezoeken,
van wapens te voorzien, de bekwaamheid van de soldaten in het gebruik van de wapens na
te gaan, exercities af te nemen en wat nog meer behoord tot het ‘swaer onderhoud’ van een
‘goede en welgestelde militie’.
Op een verzoek van luitenant-kolonel Seijs en kapitein Cabeljauw zullen de retroacta
worden nagezien.
205v. Petrus Reijnerus, controleur op Lillo, wordt gelast tot het betalen van kapitein Boreel,
‘nu gechargeert op een Zeeuwse ordre’ de compagnie heeft overgeleverd vanwege het
gebrek aan officieren.
15-12-1667.
214. Wegens de zwakte en ouderdom van kapitein Christiaen de Buvrij en omdat zijn
compagnie geen andere officieren heeft hebben de Staten van Zeeland besloten tot het
aanstellen van Jan de Buvrij tot vaandrig en adjudant van zijn vader.
20-12-1667.
217. Claes Pietersen en Pieter Cornelissen, aannemers van het verzwaren van de
contrescarp van Lillo krijgen £ 21 voor hun werkzaamheden.
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Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 663, januari-juli 1668
De folionummers ontbreken.
10-1-1668.
Johannes Schuijrman, koopman en burger op Lillo, wordt als vader en voogd van zijn twee
wezen ‘gebenificieerd’ door Maijcke Verwijn, weduwe aldaar in de ‘Goirde Roose’ (= de
Gulden Roose) tot erfgenaam van haar goederen.
12-1-1668.
De GR hebben ordonnantie verleend aan kapitein Ockers en De la Forest ieder een bedrag
van £ 8 over het verlies van zes musketten en bandeliers met het schip van kapitein Crorijn
Mangelaer ‘varende naer Surename’.
14-1-1668.
Commandeur Ockers dient de GR van schriftelijk bericht te voorzien n.a.v. een verzoek van
schipper Adriaen Boone uit Ketenisse.
28-1-1668.
Het verzoek van Arij Leendertsen Huijser, aannemer van de contrescarp van Liefkenshoek,
om een som voor het opmaken van het voorschreven werk wordt in handen gesteld van de
heren Ingels en De Maurignault om na visitatie hun bevindingen te rapporteren.
31-1-1668.
Commies Van Vrijbergen wordt gelast tot het betalen van £ 50 na het lezen van het verzoek
van Arij Leendertsen Huijsser ‘aen de ware arbeijder en opmaecker’ van de contrescarp op
Liefkenshoek.
14-2-1668.
Hendrick Crijnen, schipper te Lillo, heeft de GR verzocht om in de plaats van de overleden
Benjamin Davidsen Brocx te worden verkoren tot vrijschipper aldaar, welk verzoek in
handen is gesteld van heren die afreizen vanwege de aanstaande verpachting van de
gemeene middelen om rapport op te maken.
Een verzoek van predikant Van der Ceulen van Lillo over de reparatie van een hok (hek) op
zijn hof is eveneens in handen gesteld van bovengenoemde heren.
22-2-1668.
De rentmeester-generaal Bewestenschelde, de heer Fredrijc Huijssens, is geautoriseerd om
de twaalf tonnen oesters door Albrecht van Benthem als ontvanger van de grafelijke tol te
Lillo ingenomen vanwege het niet betalen van het grafelijke recht, te verkopen ten profijt
van het gewest.
Op het verzoek van het transport van Spaanse soldaten van het Vlake naar Antwerpen
hebben de GR besloten dat schippers mogen worden ingehuurd om de troepen naar
Antwerpen te transporteren. Commandeur Seijs van Lillo zal van dit besluit op de hoogte
worden gesteld opdat hij de Spanjaarden zonder enig beletsel laat passeren.
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23-2-1668.
De burgemeester, schepenen en raden van Zierikzee hebben de GR een brief gezonden die
betrekking heeft op Cornelis Danckerssen, schoolmeester op Liefkenshoek. De GR hebben
daarop besloten Danckerssen jaarlijks een toelage te geven van 50 carolusguldens.
29-2-1668.
De GR hebben ordonnantie verleend aan Cornelis Hildernisse over een som van £ 23-3-4
voor het leveren van 27 ‘ellebalcken’ met vracht en onkosten ten behoeve van het hoofd van
Lillo en Liefkenshoek.
3-3-1668.
De GR hebben nader overleg gepleegd betreffende het transporteren van de tweehonderd of
meer Spaanse soldaten naar Antwerpen die vanuit Spanje op het Vlake zijn gearriveerd. De
Spaanse consul in de Verenigde Nederlanden De Lougas is toegestaan om schippers in te
huren ‘tot het transport en overbrengen van deselve Spaensche soldaten’ binnendoor op
Antwerpen.
De GR hebben besloten dat de tot Lillo in beslaggenomen 2 okshoofden Franse wijn, een
okshoofd azijn en een partij ‘schapen en lammeren vellen’ omdat over de partij goederen
geen tol was betaald (‘niet en was vertholt’), in ’s lands pakhuis op te slaan.
6-3-1668.
De barones van Wissekerke, wonend te Goes, heeft om de teruggave verzocht van de in
beslaggenomen okshoofden wijn en azijn te Lillo, en opgeslagen in Middelburg. Het
verzoek is in handen gesteld van de rentmeester Bewestenschelde om de GR over de
kwestie te berichten.
8-3-1668.
Commandeur Seijs heeft zicht tot de GR gewend vanwege het repareren van enige vervallen
hutten te Lillo. Het verzoek is in handen gesteld van de heren die vanwege de aanstaande
verpachtingen naar het fort zullen afreizen. Zij zullen de hutten inspecteren en hun
bevindingen aan de GR voorleggen.
8-3-1668.
De GR hebben het bericht ontvangen van de rentmeester over het verzoek van de barones
van Wissekerke. Omdat de barones beschouwd wordt als een ‘poortesse’ van Goes zullen
de okshoofden wijn en azijn worden vrijgegeven, op de voorwaarde dat er een
onkostenvergoeding zal worden betaald.
9-3-1668.
Vanwege een aanstaande expeditie en veldtocht hebben de Staten-Generaal en de Raad van
State besloten tot het formeren van 24 regimenten voor dit doel. De GR hebben de
gedeputeerden bij de Generaliteit gevraagd ervoor te zorgen dat de kwartieren in
Vlaanderen niet te veel van troepen worden ontdaan.
N.a.v. het verzoek van Gillis Heijlinck, ontvanger van de grafelijke tol van Zeeland in
Middelburg, hebben de GR besloten de lijst van keizer Karel, die als graaf de lijst heeft
doen opstellen, na te zien. Aan de hand daarvan is besloten dat alle schepen, zowel oude als
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nieuwe die in Zeeland verkocht worden, de tol dienen te betalen, ‘waer advenante t’ port
twee groten’.
Aan de hand van dezelfde lijst (artikel 33) is bepaald dat wanneer er enige kwesties ontstaan
tussen de tollenaars en de kooplieden, facteurs of schippers over de Zeeuwse grafelijke tol
de betrokken partijen zich dienen te wenden tot de Gecommitteerde Raden van de Staten
van Zeeland. Zij zullen de geschillen horen en erover oordelen zoals zij goed achten.

13-3-1668.
De Staten-Generaal hebben een reglement doen uitgeven tot het voorkomen en tegengaan
van excessen door militaire officieren in dienst van de staat.
20-3-1668.
De Spaanse consul heeft de GR op de hoogte gesteld van de aankomst van enige Duitse
soldaten vanuit Hamburg te Lillo. Zij hebben passage gehad ‘op behoorlijcke advies en
biljetten’ van de heren Staten en steden van Holland. De soldaten zijn echter zonder enig
consent of voorkennis door Zeeland naar Lillo gereisd, volgens de GR ‘zijnde eene sacke
vande schadelijcxste consequentie van de werelt’ en direct ingaande tegen de orders die de
‘hoogh regeringe’ hebben afgegeven. De commandeur van Lillo en de kapitein op het
oorlogsschip krijgen nadrukkelijke orders de schepen met de Duitse troepen niet te laten
passeren naar Antwerpen, maar hen dwingen te vertrekken naar het Zijpe ‘buiten den
boodem’ van de provincie. De consul zal de passage van de soldaten bij de GR dienen te
verzoeken, waarover zij dan nader over zullen delibereren.
De Middelburgse koopman Jacomo Tasse heeft de GR verzocht om de restitutie van een
‘zeecker pack met twee entwintig stucken sarsge’, in beslag genomen op Lillo. Het verzoek
is in handen gesteld van de rentmeester ‘bewesterschelde’ om de GR van advies te voorzien.
(sarsge of saerze is de naam van een licht gekeperde stof).
26-3-1668.
De GR hebben nader overlegd over de Duitse soldaten die op orders van de GR naar het
Zijpe waren teruggezeild en aldaar wachten op de toestemming om de reis naar Antwerpen
te vervolgen. Het verzoek van de consul werd mede gesecondeerd met een missive van de
heer markies Du Castelroderigo, gouverneur-generaal van de Spaanse koning in de Spaanse
Nederlanden. De GR hebben besloten om de consul toe te staan de troepen door de
provincie naar Antwerpen te laten vertrekken. De commandeur van Lillo en de kapitein op
het oorlogsschip dienen de troepen zonder oponthoud te laten passeren.
30-3-1668.
Jacob Seijs de Jonge vermeld als collecteur van de grafelijke tol op Arnemuiden. Hij werd
op 4-3-1666 aangesteld voor de periode van twee jaar, welke periode in 1668 verlengd
werd met nog eens twee jaar.
31-3-1668.
Er wordt melding gemaakt van de compagnie van wijlen Christiaen de Buvrij, welke vanuit
Oostburg naar Goes dient te vertrekken.
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3-4-1668.
De GR hebben een missive ontvangen van de Staten-Generaal betreffende de passage van
de Duitse troepen en het aanschrijven door de GR van de commandeurs van Lillo en
Liefkenshoek om de doortocht van de troepen te verhinderen. Dit was volgens de GR tegen
de resolutie die door de gezamenlijke bondgenoten was genomen betreffende de doortocht
van militairen. Bovendien ligt het gezag van de forten bij de GR omdat zij onder het
Committimus vallen. Dit zal worden geschreven aan de gedeputeerden bij de StatenGeneraal, alsmede dat commies Marinis Mijnen, liggende in Zijpe, de schepen dient op te
houden en te visiteren en de GR de namen van de officieren, het aantal soldaten en schepen
dient mede te delen. Daarna zal er verder overlegd worden over de doortocht van de
schepen, en zal de consul De Lougas mede gedeeld worden dat hij zich naar de besluiten
van de GR dient te reguleren.
Boudewijn Willems, soldaat onder commandeur Ockers, heeft bij de GR verzocht om een
gage vanwege het vervullen van de functie van tweede konstabel op Liefkenshoek. De GR
hebben besloten daarop de retroacta na te zien om na te gaan op welke condities de
suppliant is aangenomen.
Jan Herrij, sergeant onder de compagnie die onder bevel heeft gestaan van kapitein
Christiaen Boreel, heeft bij de GR verzocht om een wekelijkse toelage omdat hij ‘bij fauten
van baracquen in selve huijs tot Liefkenshouck heeft geweest’. Het verzoek is door de GR
afgeslagen.
3-4-1668.
De heer Stavenisse heeft aan de GR zijn bevindingen gerapporteerd tijdens zijn reis naar de
steden en plaatsen in het Committimus i.v.m. de aanstaande verpachtingen van de gemeene
middelen. De GR hebben aan de hand daarvan ingestemd met ‘het doen stellen van de
houten tuijn in de hoff’ van predikant Van Ceulen van Lillo. Commies Van Vrijberge wordt
geautoriseerd tot het graven van ‘een putje twee ocxhoofden diep’, tot het ruimen van het
secreet en repareren van de houten schuur van voornoemde predikant. Tevens is hij
toegestaan tot het leggen van nieuwe rode leien in de keuken van commandeur Seijs, het
laten maken van secreten in het fort, tot het maken van een keuken met een nieuw dak aan
zijn eigen woning. Het is de commies toegestaan een regenbak te laten maken aan de
woning van kapitein La Foreste op Liefkenshoek, mits dit niet meer dan 50 carolusguldens
kost. De commies dient 4 wielen voor een 10-ponder naar Liefkenshoek te zenden, alsmede
een ‘constapelshuijsken en een leufve’ (affuit met oplichter), 2 wielen voor een 8-ponder, 2
wielen voor een 6-ponder, met een oplichter en een affuit. Tenslotte dient hij nog 2 wielen
voor een 6-ponder en een affuit en oplichter naar Liefkenshoek te zenden.
Jan de Cock, inwoner van Lillo, is het gebruik van een zeker leeg erf aan de oostzijde van
het fort toegestaan, ‘achter het quartier van de hutten’, tegen een jaarlijkse pacht van 25
stuivers.
Het verzoek van Hendrijck Creijnen uit Doel om als vrijschipper te mogen varen in de
plaats van zijn overleden zwager Benjamin Davits Brockx om redenen afgewezen.
David Coolhaes, Pieter van Hooven en Roelandt Clock worden vermeld als commiezen op
het Sas van Gent en St. Anna in de polder van Namen.
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5-4-1668.
Thomas Paulier, impostmeester van het bier op Lillo en Liefkenshoek, heeft zich beklaagd
over het ‘stellen van seekere herbergh onder’ Liefkenshoek, waar bier getapt wordt zonder
het afdragen van de impost en pacht. Commandeur Ockers wordt door om schriftelijk
advies gevraagd.
Het is de weduwe van commandeur Gideon Potteij, Catharina de Savornij en moeder van de
naar Suriname vertrokken Charles Potteij, vaandrig van de compagnie van wijlen kapitein
Cabeljau, toegestaan om ‘geduerende de vacature’ te administreren en te betalen de
voornoemde compagnie. De solliciteur van de compagnie van kapitein François Cabeljauw
dient de gelden hiervoor wekelijks aan mevrouw De Savornij te betalen.
6-4-1668.
Jacob de Vriese is geautoriseerd tot het introduceren van de impost op het kleinzegel in de
steden en plaatsen van het Committimus. De heren van de Raad van State verzoeken de GR
zich naar het verzoek van de Raad van State te reguleren. De GR besluiten daarop de
magistraten van de steden en plaatsen in het Committimus te autoriseren tot assisteren van
de introductie en het afvorderen van de impost, op de voorwaarde dat de middelen zullen
worden ontvangen door de rentmeester van voornoemde kwartieren, die zich zal
verantwoorden ‘ten comptoir generael van Zeelandt’.
Het verzoek van Marcus d’Ameau betreffende het opnemen van de nieuwe brug van
Hoogerwerve wordt in handen gesteld van de heren Ingels en Mauregnault om deze te
inspecteren of anders commies Van Vrijberge hiertoe te autoriseren met ’s lands
werklieden.
De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek zijn te samen met commies Van Vrijbergen en
een ‘bussemaecker’ geautoriseerd tot het taxeren van de wapens van de compagnie ‘van
wijlen den capitain commandeur Cabeljau saliger’.
10-4-1668.
De GR hebben vergaderd over de zwakheid van de drie Zeeuwse regimenten en hebben
besloten dat deze versterkt kunnen worden met de zes andere compagnieën die door op de
betalingslijst van Zeeland staan, zodat er complete regimenten komen. Tot het regiment van
kolonel Jasper de Mauregnault worden de compagnieën van de kapiteins Arnout van Gissen
en Steven van Haersolten gevoegd. Tot het regiment van kolonel Simon Schotte wordt de
compagnie van Jacques Perot de la Foreste, samen met de (vacante) compagnie van kapitein
Christian Boreel gevoegd. Tenslotte krijgt het regiment van kolonel Van Vrijbergen de
compagnieën van Jacob van Berendrecht en Jan van Borsellen.
Wederom hebben de GR aangekaart dat de verpachting van de impost op het kleinzegel in
het Committimus aan Simon de Vriese en met name de heffing van de impost in strijd is met
de akte van het Committimus. De Staten-Generaal wordt gevraagd het oude gebruik te
respecteren, en dat daarmee afdracht van de impost wordt afgedragen aan rentmeestergeneraal Paulus Gelijntsen Decker.
Adolph de Gomes wordt vermeld als luitenant-kolonel van het regiment van kolonel Philips
de Sauge.
Pieter de Lande krijgt £ 37:10 voor het onderhouden en repareren van ’s lands logementen
op Lillo, n.a.v. de attestatie van commies Van Vrijberge.
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Op het bericht van commandeur Ockers is ordonnantie verleend aan Steven Clinckaert over
een som van £ 77:10 voor het onderhoud van het aardewerk gedurende een periode van drie
halve jaren op Liefkenshoek.
De GR hebben besloten de commiezen in het Committimus te vragen om een verslag van
het benodigde rijshout, zodat de GR daar zorg voor kunnen dragen.
11-4-1668.
Catharina de Souvernij, weduwe van commandeur Gedeon Pottij, moeder en voogdes van
vaandrig Charles Potteij van de compagnie van wijlen kapitein Cabeljau, heeft verzocht om
de verantwoording te mogen dragen voor de administratie en betaling van de compagnie.
De weduwe van kapitein Cabeljau heeft zich beklaagd over de periode, maar de GR hebben
beslist dat de betaling over de periode van maart tot 6 mei zal gaan.
De consul van Spanje heeft de GR verzocht om toestemming voor het transport van 250
Duitse soldaten onder het commando van luitenant-kolonel Herman Kiemen, gelicht uit het
regiment van de hertog van Holstein voor dienst in het Spaanse leger. Het is de bedoeling
dat de troepen via Lillo naar Antwerpen vertrekken. De GR hebben besloten toestemming te
verlenen voor de passage; commandeur Seijs wordt hiertoe gelast. De consul wordt door de
GR gewaarschuwd om er in het vervolg zorg voor te dragen dat geen Duitse troepen in
dienst van Spanje over Zeeuws grondgebied trekken zonder toestemming van de GR. Zo
niet dan zullen de GR de troepen dwingen rechtsomkeert te maken.
21-4-1668.
N.a.v. een ingekomen brief van commies meester Marinus van Vrijbergen is ordonnantie
verleend aan predikant Petrus Smijtegelt van Liefkenshoek, tot betaling van zijn augmentum
over het jaar 1667 ‘naer gewoonte’.
28-4-1668.
De GR hebben het rapport gehoord over de reparatie van de contrescarp van Liefkenshoek,
aangenomen door Pieter Cornelissen c.s., en aan de hand daarvan ordonnantie verleend over
een som van £ 62:10. Commies Van Vrijberge en ingenieur Ballairt worden geautoriseerd
het werk op te nemen en hun bevindingen aan de GR te rapporteren.
3-5-1668.
Een verzoek van de Staten-Generaal betreffende de betaling van compagnieën soldaten is
afgeslagen omdat volgens de GR deze niet zijn aangenomen door de Staten van Zeeland.
Lieven Moerman en Pieter Jansen Kack hebben de GR verzocht om ordonnantie van
betaling. De een vanwege het onderhoud van het metsel- en timmerwerk aan de hutten en
logementen op Liefkenshoek, de ander voor het repareren van de barakken aldaar. De heren
die binnenkort afreizen zullen het werk inspecteren en hun bevindingen aan de GR
voorleggen.
Een ander verzoek van bovengenoemde Moerman en Kack om ordonnantie over een som
van £ 16:10:10 vanwege reparaties aan de onderkomens van de commies en de commandeur
is afgewezen vanwege het ontbreken van een akte van autorisatie.
De heren Ingels en Mauregnault zullen zich buigen over het verzoek van commies Van
Vrijbergen voor enige reparatiewerkzaamheden op Lillo. Wanneer er een bestek is
opgemaakt zijn de heren geautoriseerd het werk publiekelijk te besteden.
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4-5-1668.
Schipper Anthonij Wouters krijgt £ 9:13:8 voor het vervoeren van de compagnie van
kapitein Cuijck van Meters van Lillo naar Bergen (= Bergen op Zoom).
8-5-1668.
De beide verzoeken van Pieter van de Lande uit Lillo over ordonnantie van betaling voor
enige gedane werken is in handen gesteld van de heren Ingels en De Mauregnault die het
werk zullen inspecteren.
Schipper Domis Antheunissen krijgt £ 11:17:11 voor het vervoeren van de compagnie van
de kapitein en compagnie van majoor Van den Heuvel naar de polder van Namen.
15-5-1668.
De GR hebben gedelibereerd n.a.v. een verzoek van Cornelis en Jan Goone, soldaten in de
compagnie van wijlen kapitein François Cabeljau, om de hellebaard te mogen dragen in
plaats van de overleden sergeant. Er wordt goedgevonden om mevrouw Potteij als
administrateur van de compagnie uit naam van haar zoon Charles Potteij als eerste officier,
te vragen de sergeantsplaats met de hellebaard te vergeven aan een van de beste en meest
ervaren uit dezelfde compagnie ‘ende niet daer buiten’.
Aan luitenant-kolonel Johan Seijs is ordonnantie verleend over een som van £…( niet
vermeld) voor de aanschaf van zeventien ‘cappers ofte houwers’, geleverd aan zeventien
mariniers die door hem zijn aangenomen en op orders van de GR over zijn gegaan ‘met haer
geweer’ op de compagnie van commandeur Adolpf van Wassenhove.
Luitenant-kolonel Johan Seijs en kapitein Nicolaes Ockers, commandeurs van Lillo en
Liefkenshoek hebben de GR te kennen gegeven dat Jacob de Vriese op bevel van de Raad
van State de impost van het kleinzegel op de forten heeft willen introduceren, evenals in
andere steden en plaatsen van het Committimus. De commandeurs verzoeken de intentie
van de GR betreffende deze kwestie en hoe zij zich dienen op te stellen. De GR autoriseren
de commandeurs om de impost op het kleinzegel conform de ordonnantie van de Raad van
State te introduceren, op de voorwaarde dat de opbrengsten in handen worden gesteld van
commies Marinus van Vrijberge, die daarover voor de provincie zal dienen te
verantwoorden.
Schipper Joos Jansen is ordonnantie verleend voor het vervoeren van een groep soldaten op
orders van kolonel Kirckpatrick van Bergen op Zoom naar Lillo.
Alvorens de GR besluiten ordonnantie te verlenen aan Pieter Cornelissen en Claes
Pietersen, ‘opmaeckers vande contrescharpe van Liefkenshouck’ dienen zij een getuigschrift
van commies Van Vrijberge en ingenieur Ballaert voor te leggen, waaruit blijkt dat de
contrescarp volgens het bestek is gemaakt.
Schipper Abraham Matthijsen krijgt £ 1:4 voor het vervoeren van de compagnie van
kapitein Rogier van Sas van Gent naar de polder van Namen.
19-5-1668.
De GR hebben ordonnantie van betaling verleend aan (Adriaen) Leenderts Huijsser n.a.v de
verklaringen van ingenieur Ballaert en commies Vrijberge over een som van £ 398 voor het
aannemen en opmaken van de contrescarp op Liefkenshoek. Een ander verzoek om een
extra toelage is door de GR afgeslagen.
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De GR hebben verstaan gekregen dat Hans Wils, geweldige provoost te Lillo, zijn functie
heeft neergelegd in handen van de Ho: Mo: en dat zij besloten hebben Sebastiaen Oostwalt
te verkiezen als opvolger van Wils.
25-5-1668.
Aan Johannes Pretorius, overste luitenant van het regiment van de heer Lonijs in dienst van
de koning van Spanje, is een paspoort vergund om met 400 soldaten via Lillo naar
Antwerpen te trekken. Luitenant-kolonel Johan Seijs, commandeur van Lillo zal hierover op
de hoogte worden gesteld.
5-6-1668.
Op het verzoek van consul De Lougas is sergeant-majoor Theopholij toestemming verleend
om met 12 ‘hooghduitsche’ soldaten die door commies Mijnen werden opgehouden op het
Zijpe, naar Antwerpen te vertrekken, waarvan de commandeur van Lillo op de hoogte wordt
gesteld.
6-6-1668.
Het verzoek van Magrieta Hans, vroedvrouw te Lillo, om een extra-ordinaire toelage
vanwege de door haar verleende diensten wordt in bedenking gehouden.
7-6-1668.
De GR hebben luitenant Jan Poictiers arrest verleend op de gelden van Marcus Hameau die
hem betaald zullen worden door de provincie voor zijn aangenomen werk op fort
Hoogerwerve, zodat de suppliant een bedrag van £ 26:13:4 kan verhalen.
Het verzoek van Arij Leendert Huijsser ‘borge voor het opmaecken van het contrescharp’
op Liefkenshoek om een toegift is afgeslagen.
Arnout de Coninck, kloksteller op Lillo, krijgt £ 10 als jaarlijks traktement.
8-6-1668.
N.a.v. het verzoek van Arij Leendertsen Huijsser wordt commies Van Vrijberge gelast aan
Hendrick Harmansen Moll, Pieter Cornelis van Loven en Claes Pietersen ‘met hun
consorten alle arbeijders en opmaeckers’ van het contrescarp op Liefkenshoek te betalen
een som van 100 rijksdaalders boven het bedongen loon.
12-6-1668.
Aan de weduwe van luitenant Wichman is het voor nog eens zes maanden verlof voor haar
zoon toegestaan ‘om in de schoole de matematijc te leren’.
15-6-1668.
De compagnie van kapitein Jacob Cuijck van Meeters zal van het leger naar Lillo
vertrekken. De helft van de compagnie van de ‘gewesen capitein Christiaen Boreel’ dient
van Lillo naar Liefkenshoek te vertrekken. Commandeur Seijs en commies Van Vrijberge
dienen erop toe te zien dat de soldaten die van Liefkenshoek vertrekken geen beddengoed
meenemen. Gebeurt dit wel dan zal de schade op de officieren worden verhaald.
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16-6-1668.
De GR hebben besloten de compagnie van Jacob Cuijck van Meeters vanuit Lillo door te
zenden naar Axel om daar garnizoen te houden.
19-6-1668.
N.a.v. het bericht van kapitein Ockers en commies Van Vrijberge hebben de GR besloten
ordonnantie van betaling te verlenen aan Lieven Moerman en Pieter Cack over een som van
£ 56 voor een half jaar onderhoud en reparaties aan ’s lands logementen en hutten op
Liefkenshoek.
Moerman en Cack krijgen tevens 50 guldens vanwege de veroorzaakte schade door het
verleggen van de halve compagnie van kapitein Boreel van Liefkenshoek naar Lillo.
20-6-1668.
De GR hebben besloten dat kapitein Cuijck zich vooralsnog dient te houden aan de resolutie
die op 15 juni is genomen. De halve compagnie van kapitein dient naar Liefkenshoek te
vertrekken. De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek worden van de genomen
beslissingen op de hoogte gesteld.
21-6-1668.
Gillis Pietersen heeft vanaf het schip de ‘Orangeboom’ in de vloot van Lillo bericht dat hij
‘volgende voorgaende orders en placcaten door eenich van sijn volck’ fuiken en visgerei bij
Blauwgaren had doen ophalen. Commandeur Seijs van Lillo heeft de mensen gevangen
laten nemen en naar de provoost doen brengen en de suppliant verhinderd om door te varen.
De commandeur zal worden geschreven dat hij het volk vrij dient te laten en zich niet meer
te bemoeien met Pietersen. De plakkaten met de mededelingen betreffende het vissen op de
Zeeuwse wateren zullen aan de commandeur en aan Gillis Pietersen worden opgestuurd.
Het verzoek van Jan Poictiers om arrest te mogen doen op de gages van Lieven Moerman
en Pieter Cack om 100 carolusguldens te verhalen is in handen gesteld van Moerman en
Kack om zich binnen acht dagen te verantwoorden.
28-6-1668.
Commandeur Seijs heeft een brief geschreven betreffende de resolutie van 21 juni als
antwoord op de aan hem gezonden stukken en attestaties. De brief is in handen gesteld van
de heer Stavenisse die de kwestie nader zal onderzoeken.
N.a.v. een verzoek van Pieter van den Lande zullen ’s lands werklui de door hem
aangenomen hutten en logementen inspecteren.
Korporaal Willem van Hoorn zal vanwege de vacante kanonnierplaats in de polder van
Namen de proeve van bekwaamheid afleggen voor equipagemeester Frans Janssen en de
kanonniers van Vlissingen.
29-6-1668.
Willem van Hoorn is aangenomen als kanonnier in de polder van Namen.
Catelijntje Pieters heeft de GR verzocht om commandeur Seijs te ordonneren haar zoon
Johannes Pieters vrij en onbekommerd tot Lillo toe te laten. Vanwege onbehoorlijke visserij
bij Blauwgaren is hij bedreigd. Het verzoek is in handen gesteld van de heer Stavenisse om
de kwestie nader te examineren.
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5-7-1668.
De Hollandse compagnieën van kolonel De Mauregnault zijn op last van de Staten-Generaal
met bagage, vrouwen en kinderen naar Breda vertrokken. Commies-stapelier De Neeff dient
voor transportschepen te zorgen zodat de troepen vanuit Veere naar hun nieuwe
garnizoensplaats kunnen vertrekken.
6-7-1668.
Marten Simonsen, oud soldaat onder de compagnie van commandeur Seijs, heeft de GR
verzocht om op de rol van oude en verminkte soldaten gesteld te mogen worden. De GR
verzoeken commandeur Seijs om de soldaat vanwege zijn ouderdom te ontheffen van zijn
wachtdiensten en tochten.
10-7-1668.
Susanna de Moor wordt vermeld als weduwe van wijlen kapitein Christiaen de Buvrij.
12-7-1668.
N.a.v. het bericht van commandeur Seijs en commies Van Vrijberge is aan Marcus de
Hameau ordonnantie verleend over een som van £ 218 over de helft van zijn bedongen loon
voor het repareren en opmaken van het contrescarp van Lillo.
Catharina Savernij, weduwe van wijlen kapitein commandeur Gedeon Potteij, wordt ‘om
goede redenen gecontinueert inde administratie’ van de compagnie van wijlen kapitein
François Cabeljau, totdat de compagnie van een nieuwe kapitein is voorzien.
17-7-1668.
N.a.v. het bericht van commies Marinus van Vrijberge hebben de GR ordonnantie verleend
aan predikant Johannes van Ceulen ‘tot betalinge van sijn augmentum over drie kinderen’.
N.a.v de verklaring van commies Van Vrijberge en kapitein Cuijck van Meters is
ordonnantie verleend aan Pieter van de Lande over een som van £ 37:10 voor het
onderhouden en repareren van ’s lands hutten en logementen op Lillo over het verleden jaar
tot eind maart dit jaar.
Een verzoek van Pieter van de Lande om enige vergoedingen vanwege het vertrek en de
terugkomst van de halve compagnie soldaten wordt in handen van commies Van Vrijberge
gesteld om de GR van advies te voorzien.
Christiaen Mogge wordt vermeld als vaandrig van kapitein De la Forest.
19-7-1668.
Schipper Joris Teunissen krijgt £ 12:15:8 voor het vervoeren van een deel soldaten van de
compagnie van kapitein Brouckhuijsen van Lillo naar Zwolle.
27-7-1668.
Pieter van de Lande krijgt £ 7:10 ter compensatie van de geleden schade aan hutten,
slaapplaatsen, onderlagen en boorden met het vertrek van de compagnie van kapitein Van
Meteren (= Cuijck van Meters) naar het leger te Bergen op Zoom, en voor het vertrek van
de halve compagnie van Liefkenshoek, ‘gelijck mede over het weder inkomen vande zelve
expeditie alles heeft moeten repareren en in goeden staet brengen’.
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Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 664, augustus-december 1668
De folionummers ontbreken.
3-8-1668.
De weduwe van doctor Cooman, solliciteur van de compagnie van wijlen kapitein Cabeljau,
is toegestaan om weduwe Potteij, die uit hoofde van haar zoon de compagnie betaalt, ‘te
senden twee leningen soldi tegelijcke’ tot het betalen van de compagnie.
11-8-1668.
De missive van de Staten-Generaal betreffende de doortocht van twee compagnieën uit
Groningen naar fort Frederik Hendrik en van aldaar terug naar Groningen is voor notificatie
aangenomen.
23-8-1668.
Christiaen Mogge, vaandrig van kapitein De la Forest, is toestemming verleend om als
commandeur van de soldaten op het schip Delft mee te gaan naar Spanje.
30-8-1668.
De GR hebben het bericht ontvangen dat de aannemers van het werk op Lillo niet voltooien
volgens het opgemaakte bestek. Besloten wordt commies Van Vrijberge te schrijven en hem
te vragen zorg te dragen dat het werk naar behoren en op tijd wordt afgerond. Zo niet dan
zal de opgelopen schade worden verhaald op de aannemers en diegenen die zich als borg
hebben gesteld.
De periode van besteding van het aarde-, metsel-, timmer- en glaswerk in de steden en
plaatsen van het Committimus komt te vervallen. Omdat het werk niet volgens de
opgestelde condities van het bestek is onderhouden zullen de heren commissarissen gaande
over de aanstaande verpachtingen van de gemeene middelen in deze kwartieren het
aardewerk openbaar veilen voor de tijd van 7 jaar. Dit zal gebeuren onder de voorwaarde
dat de commiezen erop toe zullen zien dat het werk naar behoren wordt voltooid en
onderhouden. Aan de aannemers van het timmer-, metsel- en glaswerk zal geen ordonnantie
van betaling worden verleend over de laatste maanden van hun aangenomen werk, tenzij dit
volgens het bestek is voltooid.
De commiezen in de kwartieren van het Committimus zullen biljetten doen uitgeven over de
publieke veiling van het aardewerk.
Pieter van de Lande krijgt £ 2:18:7½ voor reparatiewerkzaamheden aan het huis van
licentiemeester Van Benthem te Lillo.
31-8-1668.
Na deliberatie hebben de GR besloten de compagnie van kapitein Christiaen Boreel vanuit
Lillo en Liefkenshoek naar Axel te sturen, om daar garnizoen te houden tot nadere orders.
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4-9-1668.
Een bericht van commandeur Ockers over de tappers van Liefkenshoek zal in handen
gesteld worden van de heren die afreizen i.v.m. de aanstaande verpachtingen en zij zullen
een besluit nemen tot de meeste dienst van de provincie.
11-9-1668.
Solliciteur Jan de Later is arrest vergund op de goederen van de overleden vaandrig Charles
Potteij om daarop een som van 700 guldens te verhalen.
21-9-1668.
Op het verzoek van Catharina de Savornij, weduwe van wijlen commandeur Potteij, hebben
de GR besloten dat zij tot nader order in ’s lands huis te Axel mag blijven wonen.
4-10-1668.
Er wordt n.a.v. een bericht van de Staten-Generaal overgegaan tot de reductie van de
compagnieën op de repartitie van de provincie. De kolonelscompagnieën zullen voortaan 80
koppen tellen, de andere 60 koppen. De Franse compagnieën worden tot 50 koppen
teruggebracht en de compagnie ‘paarden gardes’ van de prins van Oranje tot 80 ruiters. De
bekwaamste soldaten en ruiters moeten worden aangehouden ‘ende soo veele papisten
gelicentieert, als mogelijcke is’.
Een verzoek van kapitein Jacques Perot de la Forest om een nieuwe keuken aan ’s lands
logement op Liefkenshoek is afgewezen.
Commandeur Seijs en commies Van Vrijberge van Lillo zullen het werk van Marcus d’
Hameau op Hoogerwerve inspecteren.
Alvorens ordonnantie zal worden verleend aan de kapiteins Ockers en De la Forest over het
verlies van elk twee musketten in Suriname dienen zij zich nader te verifiëren.
11-10-1668.
De GR hebben voorstellen besproken om de mariniers in Vlissingen en Veere te
reorganiseren onder drie compagnieën van 100 koppen, met inbegrip van de kapitein,
vaandrig, sergeanten en andere officieren. De kapiteins zullen bovendien geen andere
soldaten als marinier mogen aannemen dan inwoners van de Verenigde Provinciën,
‘licentierende en bij alle gelegentheijt paspoort gevende’ aan Fransen, Walen, Vlamingen
en andere buitenlanders. De mariniers zullen gewapend worden met ‘houwers en
musquetten’. Tot kapiteins van de compagnieën tot Vlissingen zullen vice-admiraal
Cornelis Evertssen en Dominicus de Virij worden benoemd. Guiljaum Bovij en Adolf van
Wassenhove worden aangesteld als vaandrig van respectievelijk Evertssen en De Virij.
Jacob de Haese zal als kapitein het commando voeren over de compagnie te Veere, met
Nicolaes Leijdecker als vaandrig. Overige mariniers zullen worden ondergebracht onder
andere compagnieën.
Het verzoek van Willem Boumans om als vrijschipper te mogen varen vanaf fort Frederik
Hendrik zal in handen gesteld worden van de gedelegeerde rechters van Lillo, opdat zij de
GR van advies kunnen dienen.
Cornelis Hildernisse heeft £ 3:2:8 ontvangen voor de leverantie van materiaal op Lillo.
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18-10-1668.
Kapitein De Ram moet binnen acht dagen te reageren op een verzoek van Isaacq Barrouw,
inwoner van Lillo.
Alvorens de GR een besluit nemen over een verzoek van kapitein Jan Cabeljau dient de
suppliant een lijst voor te leggen met daarop het aantal soldaten (‘en wapenen’) dat is
verongelukt in de schuit op de paardenmarkt.
Ten tweede dient mevrouw Potteij, als ‘als te vooren geadministreert hebbende deselve
compagnie’ de achtergehouden gelden die zij heeft ingehouden van absente soldaten aan
kapitein Cabeljau te restitueren.
23-10-1668.
Luitenant-kolonel Jan Seijs, commandeur van Lillo, wordt geordonneerd Maerten Simans,
‘out gelicentieert soldaet’ onder zijn compagnie te houden en van zijn wekelijkse
‘leeningen’ te voorzien. Daarbij wordt Simans ontslagen van zware tochten en wachten.
’s Lands werklieden zullen de onderhoudswerkzaamheden van Pieter van den Lande aan de
hutten op Lillo opnemen en daarbij nauw letten of alles volgens het bestek is voltrokken.
26-10-1668.
Jan van Hooren wordt benoemd tot vaandrig van kapitein de Ram.
Schipper Jan Peeter Paulussen van Assendelft krijgt £ 9:6 voor het transport van de bagage
van kapitein François Cabeljauw van Lillo naar Vlissingen.
30-10-1668.
Hendrick Coomans en Nicolaes de Witte worden vermeld als aannemers van twee ‘privaten’
(toiletten) op Lillo.
Cornelis Duijme, schipper van rijshout uit Roosendaal, krijgt £ 138:7:10 voor het leveren
van 2600 ‘groot rijs’, 9850 ‘besteckrijs’, 1000 bestekstaken en 7250 bestekgaarden voor ’s
lands rijswerken op Lillo.
1-11-1668.
Aan kapitein Nicolaes Ockers en kapitein Jacques Perot de la Forest is ordonnantie verleend
over een som van £ 1:6:8 ‘over het geweer van twee soldaeten aen Serename overleden’.
16-11-1668.
Pieter van de Lande krijgt £ 37:10 voor zijn werkzaamheden aan de logementen en hutten
van Lillo. Voorts hebben de GR de heren die vanwege de halfjaarlijkse verpachtingen naar
het Committimus afreizen verzocht de forten aldaar te inspecteren.
De GR hebben schipper Jan Thomissen van fort St. Anna toestemming gegeven om zijn
zoon Thomis Janssen vanuit Suriname terug te laten keren naar het Vaderland.
22-11-1668.
Appolonius Cabeljauw wordt vermeld als kapitein. Zijn sergeant Jan van den Linden dient
op verzoek van kapitein Lichtenburg mee te gaan naar Suriname.
Maijken de Gomme wordt vermeld in verband met een akte verleend aan Pieter Jansen
(mog. Jorissen, aant. is onduidelijk) om als konstabel naar Suriname te gaan. Deze akte
wordt ingetrokken en Barent Dingemantsen neemt de plaats van konstabel in.
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Hendrick Coomans en Nicolaes de Witt krijgen £ 49 voor het aannemen en opmaken van
twee secreten op Lillo.
Metselaar Jan Meeuwsen krijgt £ 10 voor het maken van een regenbak aan de woning van
kapitein De la Forest op Liefkenshoek.
Steven Clinckaert, aannemer van de fortificatiewerkzaamheden op Liefkenshoek, wordt
vastgehouden door kapitein Nicolaes Ockers, totdat hij de defecten van zijn aangenomen
werk zal hebben gerepareerd. De commandeur dient daarnaast erop toe te zien dat er geen
beesten meer ‘sullen werden geweijt’ op de wallen en contrescarpen. Deze beslissing zal
tevens aan alle commandeurs in het Committimus worden medegedeeld.
6-12-1668.
Commies-stapelier Pieter de Neef wordt geordonneerd om aan Anthonis Baudoux,
commandeur op Hoogerwerve, 500 ponden lonten en 250 ponden buskruit te zenden.
18-12-1668.
N.a.v. de verklaring van commandeur Seijs en commies Van Vrijbergen van Lillo krijgt
Marcus d’ Hameau £ 61:10 voor het opmaken van aarde- metsel- en timmerwerk op fort
Hoogerwerve.
Het verzoek van Marcus d’ Hameau om ordonnantie van betaling voor het onderhoud van
het aardewerk op Lillo en enige vergoedingen voor het opmaken van andere werken aldaar
is in handen gesteld van de bovengenoemde commandeur en commies, om de heren van
advies te dienen.
Marcus de Hameau, kanonnier op Lillo, krijgt toestemming ‘bij vertrek en absentie van
Hendrijck van Houtenborg’ de functie van sluiswachter van de nieuw aangelegde sluis
aldaar waar te nemen.
Een relaas van Marcus de Hameau over ‘het besteden van sijn simpel kint binnen het
simpel-huijs’ van Middelburg en de kosten die daar aan verbonden zijn wordt in handen
gesteld van de gedelegeerde rechters van Lillo, ‘om op des supppliants versouck daer inne
vervalt equitabel reguart te nemen’.
24-12-1668.
De hoofdgelande ‘mitsgaders de gemeene ingesetenen van’t landt van Lillo en annexsche
polders’ hebben verzocht om de bouw van een geschikte plaats voor het laden en inschepen
van de gewassen en granen. Commies Van Vrijbergen dient de GR van advies te voorzien.
27-12-1668.
’s Lands werklieden zullen n.a.v. het verzoek van Lieven Moerman en Pieter Jansen Cack,
‘aennemers en onderhouders’ van fort Liefkenshoek de afgeronde werkzaamheden
inspecteren.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 665, aantekeningen 1669
1-1-1669.
De GR bepalen dat alle appointés, oude en verminkte soldaten, ‘staende op de rolle en
staende volgens den staet van oorlogh op de repartitie van dese provincie’, binnen de
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provincie ‘en frontieren van dien, beginnende van Berghen op den Zoom tot Sluijs incluijs’
moeten wonen. Zo niet dan zullen zij hun toelage per 1 mei kwijtraken.
8-1-1669.
N.a.v. een verzoek van koopman Richard Woodt, inwoner van Lillo, moet commandeur
luitenant-kolonel Seijs binnen acht dagen de GR een bericht voorleggen met ‘de rechte
waerheijt’ over de recente gebeurtenissen op het fort. Ondertussen dient de commandeur de
koopman met rust te laten. De GR stellen voor dat de ingezetenen van Lillo ontstane
moeilijkheden door de gedelegeerde rechters moeten laten vastleggen. Zij genieten immer
‘onvertooghen recht ende justitie’. Daarnaast dient de commandeur het aan de ketting
gelegde schip te laten gaan.
Jan van de Swalme, getrouwd met Johanna van Citters, weduwe van kapitein Philips Prince
(zie b.v. 13-2-1663, 64 v), heeft de GR verzocht om de zoon van Van Citters, Isaac Prince,
op de rol van een Zeeuwse compagnie te stellen. Het verzoek is door de GR afgewezen.
10-1-1669.
De GR hebben overleg gepleegd over het feit dat officieren absent zijn uit hun garnizoen
buiten medeweten en toestemming van de heren. Daardoor ontrekken zij zich uit hun dienst
en de orders van de regering. Dit gebeurt veel bij de ontboden kapitein Nicolaes van
Baerlandt en de GR hebben daarom besloten de ordonnantiën voor zijn compagnie enige
tijd in te houden.
11-1-1669.
N.a.v. het bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo is Willem Bouman, schipper te
Frederik Hendrik, geadmitteerd tot vrijschipper. Voorts is bepaald dat de vier schippers uit
Antwerpen, die geadmitteerd zijn tot vrijschippers in de polder van Lillo of de omliggende
polders, in Lillo of een van de voorschreven polders moeten gaan wonen.
14-1-1669.
Op een verzoek van koopman Jan Roussel uit Middelburg hebben de GR besloten
toestemming te verlenen voor het transport van 3500 Spaanse soldaten. Zij zijn op het
Vlake met het schip van Bartel Contales uit ‘Canerien’ gearriveerd, en zullen verder met
binnenschepen worden vervoerd. Luitenant-kolonel Seijs, commandeur van Lillo, zal op de
hoogte worden gesteld.
22-1-1669.
De GR zullen Nicolaes Kien, ordinair gedeputeerde namens Zeeland bij de admiraliteit van
Rotterdam, schrijven over ‘wie de judicature heeft geexerceert over de excessen van N.N.
van Groeningen, gewesen commies tot Lillo’. Hij wordt geacht de GR van Holland oftewel
de heren van de admiraliteit op de hoogte te stellen.
1-2-1669.
Het verzoek van Adriaen Jorissen om als vrijschipper te Lillo te worden aangewezen is in
handen gesteld van de gedelegeerde rechters op Lillo zodat zij hun advies aan de GR
kunnen voorleggen.
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7-2-1669.
Gezien de attestatie van de gedelegeerde rechters van Lillo is Pieter Paulussen (van
Assendelft) benoemd tot vrijschipper in plaats van de overleden Adriaen Jorissen.
11-2-1669.
Gezien de verklaring van commandeur Seijs en commies Van Vrijberge hebben de GR
besloten ordonnantie te verlenen aan Marcus d’ Hameau over een som van £ 57 voor het
laatste vijfde jaar reparatiewerk aan de aardewerken van Lillo.
Aan schipper Cornelis Duijme is ordonnantie verleend over een som van £ 199:18:8 voor
het leveren van rijshout, staken en gaarden voor de forten Lillo en Liefkenshoek.
19-2-1669.
De GR hebben overlegd over een verzoek van Claes Jansen Prince en Thomas Paulier,
pachters van de bieren op Lillo en Liefkenshoek, met in achtneming van het schriftelijk
bericht van kapitein Ockers, commandeur van Liefkenshoek en het mondelinge rapport van
raadsheer Ingels, laatst vanwege de verpachtingen in de kwartieren aldaar geweest. De GR
bepalen dat Hendrijc Ceulenaer ‘wonende in den Doel, dicht onder Liefkenshoek’ in het
vervolg alleen bier mag brouwen of tappen, zonder dit te combineren, anders zal hij gestraft
worden. Voorts wordt Ceulenaer gelast om zijn bieren in geen andere vaten te doen ‘als
welcke te vooren sullen gemeten en geijckt sijn’ naar de Hollandse ofwel Antwerpse maten.
De commandeur krijgt een uittreksel van deze resolutie en wordt geacht Ceulenaer aan de
bepalingen te houden, ‘gelijck mede aan de voors. imposteurs, om te strecken tot haer
verrichtinge’.
5-3-1669.
Johannes van der Ceulen, predikant op Lillo, heeft de GR verzocht om reparatie van
zijn logement. Dit zal geïnspecteerd worden door de heren die vanwege de aanstaande
verpachtingen naar de forten zullen afreizen. Mocht het advies luiden om het huis te
verkopen dan kan de predikant een jaarlijkse toeslag tegemoet zien voor huishuur.
7-3-1669.
Isaacq Barou, portier te Lillo is continuatie verleend van £ 5 voor jaarlijkse huishuur voor
de tijd van nog eens 3 jaar.
In een remonstrantie maakt commies meester Marinus van Vrijbergen van Lillo en
Liefkenshoek melding van de volgende zaken.
Omdat sinds september het onderhoud aan ’s lands werken op Lillo en Liefkenshoek,
alsmede Hoogerwerve niet is uitbesteed, is het nodig dat dit nogmaals gebeurd, of anders
‘op declaratie te doen repareren’. Hierop hebben de GR verklaard dat de heren van de
verpachtingen dit publiekelijk zullen uitbesteden voor Lillo, Liefkenshoek en Hoogerwerve
voor de tijd van een jaar.
Omdat er in de kruittorens op Lillo en Liefkenshoek niet meer dan 50 tonnetjes buskruit zijn
verzoekt de commies om nog eens 50 tonnetjes, welk verzoek nog in bedenking wordt
gehouden. Er zullen wel 50 bossen lonten worden gezonden voor de magazijnen.
De heren die vanwege de verpachtingen afreizen zullen zich buigen over de verzoeken in
artikel 4, 5 en 6. Namelijk de noodzaak van 12 wielen voor zesponders en 8 wielen voor 24
ponders, het vernieuwen van de palissaden van Liefkenshoek op de dijken van Ketenisse en
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Doel en het omheinen van de kruittoren op Liefkenshoek. Omdat er voor enige jaren geen
reparaties worden uitgevoerd aan de hutten op Blauwgaren adviseert de commies tot
verkoop, alvorens zij geheel vergaan zijn. Ook hier zullen de heren zich over buigen opdat
zij na kunnen gaan of de reparatiewerkzaamheden niet voor enige jaren kunnen worden
uitgegeven.
Omdat de aannemers van de uitbestede batterijen met ‘drie constabelshuijskens’ op
Liefkenshoek in gebreke zijn gebleven verzoekt de suppliant om deze nogmaals te mogen
uitbesteden, waarop de GR verklaren ‘fiat ut potitur’.
Op het verzoek van Petrus Reijnerus, controleur van de grafelijke tol tot Lillo, hebben de
GR besloten hem voor drie maanden te benoemen tot ontvanger van dezelfde tol aldaar.
14-3-1669.
De GR hebben Cornelis van Damme arrest verleend op de gelden die David Coenraets,
aannemer van de nieuwe brug van Lillo van het gewest te goed heeft.
19-3-1669.
Laureijns Everts is ordonnantie verleend over een som van £ 9:10 voor het maken van enig
schrijnwerk in de kerk van Lillo.
26-3-1669.
De GR hebben arrest geconsenteerd aan de houtleveranciers voor het hout voor de nieuwe
brug van Lillo die aangenomen is door … (niet vermeld, maar zie boven) en dat op de
gelden die de aannemer voor het opmaken van de brug van het gewest toe zullen komen.
28-3-1669.
Cornelis Danckerssen, schoolmeester en voorlezer op Liefkenshoek, is ‘om redenen’ een
jaarlijkse toelage van 50 carolusguldens toegekomen.
Het verzoek van Lieven Moerman en Pieter Cack om een ordonnantie van betaling over een
som van £ 16:10:10 voor extra werkzaamheden aan de logementen in 1664, buiten orders, is
nogmaals afgeslagen.
Het verzoek van de voogden van Sabina de Ridder, ‘naergelaten weese’ van vaandrig
Robbert de Ridder, om op de rol van oude en impotente soldaten te mogen worden gesteld
is afgeslagen.
Lieven Moerman en Pieter Cack is ordonnantie verleend over £ 56 voor het aannemen en
onderhoud van ’s lands werken in Liefkenshoek. Tevens krijgen zij £ 2:10 voor extra
uitgevoerde reparaties, wegens het vertrek van een compagnie genoodzaakt.
29-3-1669
Gelet op het verzoek van de weduwe van doctor Coomans, solliciteur van de compagnie van
wijlen kapitein François Cabeljau, is aan haar ordonnantie verleend tot het betalen van zes
maanden traktement aan vaandrig Charles Potteij, op expeditie naar Suriname in 1667.
De ‘geintrisseerde van de moeren tot Breda en Roosendael met de respective panneluijden
van Zeeland’ beklagen zich over het volgende. Namelijk dat door de veelvuldig uitgegeven
akten aan Hollandse schippers voor het transport van dusdanig grote hoeveelheden
Hollandse turf door de vloot van Lillo naar Brabant grote nadeel wordt ondervonden door
de supplianten. Zij vragen de GR maatregelen te nemen en de commiezen ter recherche
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geen schepen meer te laten passeren. De GR besluiten het verzoek in handen te stellen van
de controleur en de commiezen ter recherche te Lillo om de heren in te lichten over het
aantal schepen met Hollandse turf sinds een jaar door de vloot is gepasseerd en nog
dagelijks passeren. Daarbij moet ook zijn vermeld het soort akten en door wie die zijn
getekend en of deze door de controleur en de commiezen niet na iedere reis worden
ingetrokken. Met deze informatie zal er verder overleg plaatsvinden.
4-4-1669.
Jacob Lemmanich wordt vermeld als majoor en commies op fort Frederik Hendrik in de
plaats van Jacques Fasceau.
9-4-1669.
N.a.v. het bericht van commissaris Stavenisse, verantwoordelijk voor de taxatie van de
wapens van de compagnie van wijlen kapitein François Cabeljau, tegenwoordig geleid door
kapitein Jan Cabeljau, hebben de GR bepaald dat de kapitein aan weduwe Cabeljau £ 70:7:8
dient te betalen.
Leendert de Groote, majoor op de Kruisschans, is ordonnantie verleend over £ 12:10 voor
drie maanden traktement.
16-4-1669.
N.a.v. de verklaring van commandeur Seijs en commies Van Vrijberge hebben de GR aan
Marcus de Hameau voor het verhogen van de contrescarp van Lillo ordonnantie verleend
over een som van £ (niet vermeld), over de nog resterende penningen van het bedongen
loon. Een verzoek tot tegemoetkoming vanwege geleden schade is in handen gesteld van de
heren die afreizen, die aan de GR een rapport zullen voorleggen.
18-4-1669.
Om ‘goede redenen van diensten’ hebben de GR Susanna de Moor, weduwe van kapitein
commandeur Christiaen de Buvrij, geconsenteerd om op de rol van oude en impotente
soldaten te worden gesteld en vervolgens door David Kempe te worden betaald.
25-4-1669.
Commandeur Johan de Vassij en zijn zoon sergeant Philips de Vassij hebben drie weken
verlof gekregen.
7-5-1669.
De GR hebben een brief ontvangen van de gedeputeerden bij de Generaliteit met
bijgevoegde extracten van resoluties en bijlagen, waaruit het volgende blijkt. Namelijk dat
de ‘Lilloosche polder bij de limietscheijdinge volgens het accord’ aangegaan en gemaakt
met de koning van Spanje en deze staat, is gebleven onder het soeverein gezag en hoge
jurisdictie van de staat. Daarom behoort in deze polder, evenals onder de andere polders die
onder het gezag van de staat vallen ‘te werden geintroduceert den opheve vande gemeene
middelen, verpondingen als ander lasten ten profijte en voordeel vanden gemelten Lande’.
De gedeputeerden zal gevraagd worden dit ter sprake te brengen bij de vergadering van de
gezamenlijke bondgenoten en dat de Staten-Generaal en de Raad van State over deze
introductie zullen disponeren. De GR vragen of de penningen mogen worden afgedragen

569

aan de ontvanger op Lillo, om vervolgens ‘als alle andere middelen komende uijt het
Committimus’ te worden verantwoord.
9-5-1669.
Denijs Piron, zoon van Jan Piron en kleinzoon van kolonel Johan Piron, zal worden gesteld
op de rol van commandeur De Looper van Terneuzen, ‘sonder nochtans gehouden te sijn
voor als noch tocht ofte wacht te doen’.
Omdat uit het rapport van de heer Stavenisse is gebleken dat de nieuw aangenomen werken
op Lillo ‘gans traeg voortgingen’ en dat de condities van het bestek niet naar behoren
werden nagekomen is besloten te schrijven aan luitenant-kolonel Seijs, commandeur van
Lillo en commies Van Vrijberghen om de heren daarover zo snel mogelijk te berichten.
28-5-1669.
Jan Heijnsen is verkoren tot vrijschipper tot Lillo (bedoeld zal zijn: Liefkenshoek) in de
plaats van Adriaen Dronckaert.
Commandeur Ockers wordt ontslagen van de borgtocht voor Jacob Paulussen. Op zijn
aanbeveling wordt Cornelis Huijbrechts aangenomen als vrijschipper.
6-6-1669.
Aan David Coenraets, timmerman en aannemer van de brug tot Lillo, is ordonnantie
verleend over een som van £ 33:6:8, ‘ende op rekeninge van sijn aengenomen werck vande
brugge tot Lillo’.
20-6-1669.
Aan Arij Jansen, soldaat onder de compagnie van François Cabeljauw, ‘hebbende sijne
been verloren inden oorlogh’ tegen Engeland ‘wert voor alle tijt gestelt op de rolle van oude
soldaeten, te betalen door Jan Bisschop’.
Het verzoek van Marcus de Hameau en Adriaen Lendert, aannemers en opmakers van de
contrescarp van Lillo, verzoeken om een toelage vanwege geleden schade. Het verzoek is in
handen gesteld van de heren die naar de forten afreizen en daar een inspectie zullen
uitvoeren.
5-7-1669.
Het verzoek van Ingel Verkouten en Jan Arens uit naam van de gemene ingelanden van de
polders van St. Anna en Ketenisse met de bijgevoegde ‘stucken van vrijdom vande selve
polders’ wordt in handen gesteld van kapitein Ockers om de GR van advies te dienen.
16-7-1669.
De GR hebben besloten Maurits Potteij te benoemen tot majoor van Axel in de plaats van
de overleden Jan Vinck.
Jan de Vassij wordt benoemd tot vaandrig van kapitein Aploen Cabeljau. De plaats waar
deze compagnie gelegerd zal worden is Tholen. Jacob Velt wordt vaandrig onder Bonifaes
Ockers, welke compagnie gelegerd zal worden te Zierikzee. (n.b.: deze compagnie is
omtrent 4-10-1669 naar Hulst vertrokken).
Aan Cornelis Prince uit Lillo is een akte als vrijschipper vergund.
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25-7-1669.
Pieter van den Lande krijgt ordonnantie over een som van £ 104 voor het opmaken van een
nieuwe batterij achter de kruittoren, en drie kruithuizen op Liefkenshoek.
Aan Jan de Moor, commissaris te Vlissingen is arrest verleend op de gages van vaandrig
Johan de Buvrij en majoor Carel de Buvrij, ‘als principale borgen voor haer moeder’
Susanna de Moor, weduwe van commandeur Buvrij zaliger, tot ‘recouvre van sijn
achterwesen’.
De GR hebben overlegd of de gage van de cornetplaats van de compagnie van ritmeester
Linde, ingehouden sinds dat Jan Cabeljau een compagnie ruiters heeft aangenomen,
wederom aan Cabeljau betaald dient te worden. Betaling zal plaatsvinden zodra Cabeljau
daadwerkelijk weer zal dienen als cornet, waarvoor ritmeester Linde en commissaris Van
den Brande moeten getuigen.
26-7-1669.
Jan Baptiste, Jan van de Broecke en Reijnier Gregorij, soldaten onder kapitein De la Forest,
krijgen ieder een vergoeding van 2 schellingen per dag gedurende de tijd dat zij ‘hebben
gevrocht’ aan fort Zeelandia in Suriname, de eerste twee van 15-5-1668 tot 12-9-1668, de
laatste van 15-5-1668 tot 16-6-1668.
Jan Heijt, soldaat onder commandeur Ockers, krijgt 2 schellingen per dag als vergoeding
voor de door hem verrichte arbeid aan fort Zeelandia voor de periode van 6 weken.
30-7-1669.
L. de Groot, majoor op de Kruisschans, verzoekt de GR om hem als kanonnier aan te
stellen, mocht een ander komen te overlijden. De GR sturen hem naar Vlissingen om daar
voor de vice-admiraal, equipagemeester en konstabels de proef te doen.
De GR hebben een verzoek van kolonel Sedniskij of Jan Rousel, aangenomen als soldaat
onder diens compagnie in de plaats van Michiel de Clue, dienende op Hoogerwerve, mag
blijven op de rol en te worden betaald afgewezen.
1-8-1669.
Pieter le Fevre, konstabel te Aardenburg, wordt naar de Kruisschans gezonden om daar de
opengevallen positie in te vullen. Zijn plaats te Aardenburg zal worden ingenomen door
Bartholomeus Snickenbergh.
2-8-1669.
De GR hebben de weduwe van wijlen kapitein François Cabeljau ordonnantie verleend over
de som van £ 34:10:8 wegens ‘verlies van wapenen te water inden dienst vanden lande
geleeden’.
8-8-1669.
Vanwege de door de Staten-Generaal verleende patenten aan kapitein Theodorus Sael om
vanuit Axel naar Sas van Gent te vertrekken hebben de GR de gedeputeerde bij de
Generaliteit verzocht ervoor te zorgen dat in de toekomst patenten betreffende het leger in
het Committimus direct aan de provincie worden gericht, net zoals dat gebeurt met de
patenten voor de troepen die in de provincie zijn gelegerd. Tevens wordt hem verzocht na te
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gaan hoe de Staten van Holland de patenten voor troepenverplaatsingen van Holland naar
Vlaanderen en elders behandelen.
Robbert Nimmerich, door de Staten-Generaal verkozen tot majoor op St. Anna in de polder
van Namen in plaats van Balthasar van Spijckerhof, krijgt alsnog zijn gage uitbetaald vanaf
13 juni, op de voorwaarde dat zijn commissie wordt geregistreerd.
Het verzoek van Pieter le Fevre om niet van Aardenburg naar de Kruisschans te hoeven
vertrekken om daar als konstabel te dienen wordt door de GR afgeslagen.
13-8-1669.
De GR hebben verklaard dat er pas ‘equitabel reguart’ genomen zal worden op de passage
van 400 Spaanse soldaten over de Schelde naar Vlissingen om daar te dienen op de schepen
van de koning van Spanje die zeilklaar liggen, als de schepen op het Vlake zeilrede liggen.
15-8-1669.
Cornelis van Roo is arrest verleend op de ingehouden gelden van de gage van majoor
Spijckerhoff over een som van £ 3:3:2 en Philips de Villiers uit Middelburg is arrest
verleend op de gage van Peter le Fevre, kanonnier op de Kruisschans om daarop een som
van £ 12:12:6 te verhalen.
20-8-1669.
Kolonel Simon Schotte heeft de GR verzocht om de compagnieën van kapitein De la Forest
en kapitein Sael van nieuwe vaandels te voorzien met de kleur van zijn regiment. De GR
besluiten dit uit te stellen totdat de compagnieën met het regiment zullen worden
uitgezonden.
23-8-1669.
Een verzoek van Marcus d’ Hameau en Adriaen Leenderts Huijsser, aannemers van de
contrescarp van Lillo, zal in handen gesteld worden van de heren die binnenkort afreizen
vanwege de aanstaande verpachtingen.
29-8-1669.
Jacob de Vries, griffier van de stad Hulst, heeft de impost van het kleinzegel voor alle
plaatsen en steden van het Committimus ‘gepresenteert te betalen eene zomma van £ 60 a
65 vlaems des jaers sonder rantsoen’. De GR hebben besloten de impost over het kleinzegel
voor Lillo en Liefkenshoek alsmede de vloot te laten aan majoor Severin de Huijbert voor
een som van 500 carolusguldens, mits de commissarissen van de Raad van State hiermee
instemmen.
30-8-1669.
De kapitein Bonifaes Ockers, Gerrits en Cabeljau zijn ‘nieuwelijcx verkooren tot’ kapiteins
van drie wederom aangenomen compagnieën (zie 16-7-1669).
2-9-1669.
Kapitein Appolonius Cabeljau krijgt zes weken verlof (zie boven).
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3-9-1669.
Een remonstrantie van commies meester Marinus van Vrijbergen is in handen gegeven van
de heren die gaan over de verpachtingen om de GR over de volgende onderwerpen van
rapport te dienen. De commies heeft de GR medegedeeld dat er nog geen besteding heeft
plaatsgevonden van de onderhoudswerkzaamheden aan ’s lands werken op Lillo en
Liefkenshoek, welke noodzakelijkheid in een remonstrantie op 26 februari al eerder is
aangestipt, welke is behandeld op 7 maart. Hetgeen geen uitstel kon beren heeft de commies
ten dienste van het gewest laten repareren.
De commies verzoekt om de levering van 50 tonnetjes buskruit, als aanvulling van de 50 die
hij nu nog maar in voorraad heeft op Lillo en Liefkenshoek.
Verder wil hij 12 wielen voor zesponders en 6 wielen voor 24 ponders.
De commies wijst op de noodzaak van de vernieuwing van de palissaden van Liefkenshoek
op de dijk van Doel en Ketenisse.
Verder zou hij graag de kruittoren van Liefkenshoek volledig omheinen, nu is een gedeelte
van 6 tot 7 roeden niet omheind.
Voor de reparatie van de pakbermen van Lillo en Liefkenshoek is een drimmelaar met
rijshout nodig, welke reparaties hij graag voor de winter wilt laten voltooien.
17-9-1669.
Een verzoek van kapitein De la Forest voor een keuken aan zijn logement op Lillo zal
worden behandeld door de heren die naar de forten afreizen i.v.m. de aanstaande
verpachtingen en aan de GR rapport uitbrengen.
Dit geldt tevens voor het verzoek voor predikant Johannes van der Ceulen van Lillo,
waarvoor de heren niets anders zullen ordonneren dan de noodzakelijke reparaties aan zijn
onderkomen.
24-9-1669.
Kapitein De la Forest en kapitein Sael krijgen ieder 40 guldens om een nieuw vaandel te
laten maken voor hun compagnie.
1-10-1669.
N.a.v het rapport van de heren die vanwege de verpachtingen naar o.a. Lillo en
Liefkenshoek zijn afgereisd is besloten tot het zenden van een akte aan commies Van
Vrijberge, waarin staat dat hij zorg moet dragen voor goed onderhoud aan ’s lands
logementen, waaronder ook het huis van predikant Van der Ceulen.
Het onderwerk van de brug van Liefkenshoek dient enigszins te worden vernieuwd, maar al
het bovenwerk dient te worden vervangen.
Voor de rijsbermen van Liefkenshoek zijn 10 balken van 18 ellen nodig, voor Lillo 2 balken
en 2 tonnen teer voor het teren van een batterij op beide forten. Cornelis Hildernisse is
hiertoe geautoriseerd.
Op de verzoeken van Gillis Elinck en Pieter van de Lande om ‘te mogen hebben de
reparatien’ van het timmerwerk op Lillo, is verstaan gegeven dat commies Van Vrijberge
dat hij gebruik dient te maken van Pieter van den Lande zolang deze zijn werk goed doet,
anders zal hij het werk in handen mogen stellen van Gillis Elinck.
Het verzoek van Carel Rogiers om voor een half jaar het kleinzegel te mogen pachten is
afgeslagen omdat het reeds wordt gecollecteerd.
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4-10-1669.
De ingelanden van de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht hebben de GR
verzocht om een uiteinde van de contrescarp van Lillo, bij de sluis ter lengte van 10 roeden.
Zij willen deze plek prepareren met steengruis om zodoende hun granen en goederen te
lossen zonder schade toe te brengen aan de contrescarp. N.a.v. het advies van de heren die
onlangs zijn afgereisd is dit verzoek toegestaan.
Marcus d’ Hameau en Adriaen Lenaerts (Huijser) krijgen £ 50 voor geleden schade in het
aardewerk op Lillo.
8-10-1669.
Een niet nader beschreven verzoek van Gillis Heylincx, timmerman tot Lillo, is afgeslagen.
18-10-1669.
Claes Welle is verkoren tot vrijschipper van Liefkenshoek en Doel naar Antwerpen.
Jacob Adriaenssen Bommelaer mag het stro voor Lillo en Liefkenshoek leveren in plaats
van zijn ouders en voorouders op de voorwaarde dat hij hiervoor een ‘cijvilen en
redelijcken prijs’ vraagt.
24-10-1669.
Alvorens de GR instemmen met het verlenen van arrest aan Jan van Grimhuijsen op de
gelden die David Coenraets toekomen van de provincie voor het maken van de brug te Lillo
om daar £ 15:6:9 op te verhalen zal Coenraets binnen 8 dagen op het verzoek moeten
reageren.
30-10-1669.
Een brief van majoor de Huijbert van Lillo betreffende de impost van het kleinzegel is
samen met enkele bijgevoegde stukken in handen gesteld van de heren die onlangs naar de
forten zijn geweest.
5-11-1669.
Marcus d’ Hameau krijgt £ 33 voor een jaar onderhoudswerkzaamheden op Hoogerwerve.
Een verzoek van d’ Hameau c.s. om een vergoeding voor geleden schade aan de contrescarp
van Lillo is in handen gesteld van de heren Ingels en Kien om de GR hierover te berichten.
7-11-1669.
Pieter Gerresen, oud 72 jaar en Hendrick Rogge, oud 73 jaar, beiden soldaten onder de
compagnie van kapitein Nicolaes Ockers, zullen worden gesteld op de rol van oude en
ongeschikt soldaten, die betaald worden door David Kempen. Pieter Hugo, oud 68 jaar, zal
nog enige tijd onder de compagnie van Ockers worden gehouden.
Thomas Midy, oud 65 jaar en Daniel Gijskens, oud 75 jaar, soldaten onder de compagnie
van kapitein De la Forest, zullen op de rol van oude en verminkte soldaten worden gesteld,
die betaald worden door Jan Bisschop.
8-11-1669.
N.a.v. het rapport van de heren die onlangs vanwege de verpachtingen op Lillo zijn
geweest, alsmede n.a.v. het bericht van commandeur Seijs en commies Vrijberge over de
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geleden schade door Marcus d’ Hameau vanwege een slechte kwaliteit rijshout, hebben de
GR besloten hem een tegemoetkoming te geven van 100 dukaten.
Cornelis Danckerssen, schoolmeester op Liefkenshoek, krijgt voor de periode van 2 jaar
opnieuw een toelage van 25 guldens voor huishuur, wat hem voor het eerst op 16-9-1666 is
toegezegd, ‘ende soo lange tot datter een huijs voor de schoolmeester en schole’ op
Liefkenshoek zal zijn getimmerd.
12-11-1669.
Jan van Grimhuijssen is arrest verleend over datgene wat David Coenraets van het gewest te
goed heeft voor het maken van een brug op Lillo, om daar een som van £ 15:6:5 op te
verhalen.
13-11-1669.
Het verzoek van David Coenraets om de derde betaling van de vergoeding voor zijn werk
aan de brug van Lillo is door de GR afgeslagen.
15-11-1669.
De ingelanden van Oteren (= Oorderen) en Wilmerdonck is de doorvaart van zes à zeven
kleine schepen met rijshout door het gat van de Kruisschans voor het onderhoud van de
dijken aldaar, echter pas nadat de schepen door ’s lands officieren zijn gevisiteerd.
29-11-1669.
De GR verzoeken de heren Vrijbergen en Ingels om zich nader te informeren of er behoefte
is aan een veer tussen Lillo en Liefkenshoek voor het vervoer van ‘wagens als andere’. De
GR vragen zich af wat het onderhouden van een veer jaarlijks zal kosten en welk profijt de
provincie hiervan zal hebben.
Wederom is het verzoek van David Coenraets om de derde betaling van de vergoeding voor
zijn werk aan de brug van Lillo is door de GR afgeslagen.
Eveneens is een niet nader beschreven verzoek van Willem van Hooren, konstabel en ’s
lands sloeproeier op fort St. Anna, afgeslagen.
Aan Claes Vergouwen uit Lillo is arrest toegestaan op de gelden die David Coenraets nog
betaald krijgt om daarop te verhalen een som van 73 guldens en 9 stuivers.
Claes Jansen Prins uit Lillo zal Steven Clinckaert vervangen en worden geautoriseerd tot het
repareren en onderhouden van de wallen en borstwering op Liefkenshoek. Voordat zijn
bedongen loon zal worden uitbetaald dient hij getuigenissen voor te leggen dat de reparaties
en het onderhoud naar behoren zijn voltrokken.
Aernout de Coninck, kloksteller op Lillo, krijgt £ 15 over drie halve jaren gage.
3-12-1669.
Jan Traesaert vermeld als inwoner van Middelburg en bezitter van ‘verscheijden landen’ in
de polder van Kieldrecht.
20-12-1669.
Cornelis van Damme is arrest verleend op de gelden die David Coenraets nog te goed heeft
van de provincie voor het maken van de brug te Lillo.
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Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 666, aantekeningen 1670
De folionummers ontbreken.
2-1-1670.
Het verzoek van Jacob Poinlaen, meestermetselaar, om een aanstelling als ’s lands
metselaar op Lillo is in handen gesteld van de heren die binnenkort naar Lillo afreizen om
het verzoek te examineren.
28-1-1670.
Het verzoek van Jan Meeusse, metselaar te Lillo om ‘te mogen werden gecontinueert in ’s
Lants metselwerck aldaer’, wordt in handen gesteld van de heren die i.v.m. de aanstaande
verpachtingen naar heet fort zullen afreizen.
Zij zullen zich eveneens buigen over het verzoek van Jan Duart, om continuatie van zijn
taak voor het onderhouden en repareren van ’s lands glaswerk op Lillo en Liefkenshoek.
De GR hebben arrest toegestaan door Huijbrecht Raes, burger uit Middelburg op ‘het te
goedt hebbende gelt’ van Davidt Coenraedts, aannemer van de brug op Lillo, om 5 guldens
en 2 stuivers te verhalen voor ‘spijse en dranck ten sijnen huijse genoten’.
Adriaen Goltius wordt vermeld als vaandrig van luitenant-kolonel Seijs. (= mog. Anthonij
Seijs).
30-1-1670.
De GR hebben Adriaen Dagh, burger uit Middelburg, arrest verleend op het geld dat Davidt
Coenraets van het gewest tegoed heeft voor het maken van een brug op Lillo, zodat de
suppliant daar een som van £ 6 op kan verhalen.
Er is eveneens arrest verleend op het geld van Coenraets aan Aernout de Coninck,
meestersmid te Lillo, voor geleverd ijzerwerk voor een bedrag van £ 2:16:8.
De GR hebben Davidt Coenraets, aannemer van de brug van Lillo, £ 73:10 betaald over de
het tweede laatste deel van het bedongen loon voor het aangenomen werk. Op het
bovengenoemd bedrag wordt een som van £ 33:6:8 ingehouden, omdat dat reeds op 6-61669 was vooruitbetaald.
Een verzoek van Coenraets om de betaling van 200 guldens, die voorheen op zijn
buitenwerk zijn gekort, is afgeslagen.
7-2-1670.
Een verzoek van Johannes Favers om £ 8:5:8 te mogen lichten uit de gelden van Davidt
Coenraets, die ‘ten comptiore generael’ volgens het verleende arrest van 16 december 1669
zijn ingehouden is in handen gesteld van commies Rombouts, die de raad op de hoogte zal
brengen of de gemelde som daadwerkelijk is ingehouden.
Jan van Vlimmeren heeft de GR verzocht om een nieuwe akte als beëdigd schipper om de
granen uit de polders nabij Lillo te mogen vervoeren, in de plaats van de akte ‘aen hem (soo
hij secht) voor desen aan hem verleent, en nu in’t ongereede geraeckt’. Er zal worden
nagezien of deze akte daadwerkelijk is verleend, voordat de GR het verzoek inwilligen.
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18-2-1670.
Davidt Coenraets heeft ‘ter comptoir generael’ verzocht om £ 14:9:10 te mogen lichten van
een totaal bedrag van £ 165:12:4, dat voor het maken van de brug van Lillo is ingehouden
ten behoeve van diverse crediteuren. De ontvanger-generaal wordt door de GR
geordonneerd alle gelden uit te keren aan de suppliant ‘als buijten arreste’ zijn berustende.
20-2-1670.
Johannes Favers is arrest verleend over £ 8:5:8 uit het ingehouden geld van Davidt
Coenraets voor de brug van Lillo. Idem aan Johannes van Grimhuijsen over £ 70:15:4. Idem
aan Claes Vergouwe over £ 14:9:10. Op advies van commies Rombouts is de lichting van £
6:12:4 toegestaan aan Adriaen Dach. Evenzo aan Aernout de Coninck. Tenslotte krijgt
Huijbrecht Raes £ 1:10:4.
6-3-1670.
Cornelis Danckerssen, schoolmeester te Liefkenshoek, krijgt nogmaals een toelage van 50
carolusguldens voor een jaar onderhoud en stellen van de klok.
14-3-1670.
N.a.v. een verzoek van Marten Simons, oud soldaat, zullen de heren die naar Lillo afreizen
i.v.m. de verpachtingen nagaan of luitenant-kolonel Seijs inderdaad lange tijd de gage van
Simons heeft ingehouden. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan zal Seijs het achterstallige
geld aan de heren overdragen, opdat zij de suppliant zullen betalen.
Zij zullen zich eveneens buigen over het verzoek van luitenant-kolonel Seijs om
reparatiewerkzaamheden aan Lillo en de sloop van de forten Oud-Lillo en Blauwgaren.
Ook het verzoek van commies meester Van Vrijbergen voor de bouw van een keuken aan
zijn huis op Lillo zal door de heren behandeld worden.
N.a.v. een remonstrantie van commies Van Vrijberge hebben de GR de volgende
beslissingen genomen.
Namelijk dat er een schip met bestekrijshout naar Lillo zal worden gezonden voor de
reparatie van de pakberm. Er zullen 50 tonnetjes buskruit worden gezonden naar Lillo en
Liefkenshoek, omdat de voorraad aldaar is geslonken tot 40 tonnetjes. Bovendien zullen er
50 bossen lonten worden opgestuurd, alsmede 12 wielen voor zesponders, 8 wielen voor
24.ponders, ‘werdende de ijsere stucken op Liefkenshouck staende mede door wielen van
24.ponders geregeert’.
Na de inspectie zal er een bestek en een kostenraming worden opgemaakt voor het
vernieuwen van twee vergane batterijen op Lillo.
18-3-1670.
Jan Dorkin en Joris Jacobsen, soldaten met een leeftijd van respectievelijk 67 jaar en 65
jaar, dienend onder luitenant-kolonel Seijs, worden op de rol van oude en verminkte
soldaten gesteld. (Het is niet duidelijk of het hier om soldaten onder luitenant-kolonel Johan
Seijs of luitenant-kolonel Anthonij Seijs gaat).
27-3-1670.
N.a.v. het rapport van de heer Van Vrijbergen van zijn inspecties in de kwartieren van
Vlaanderen, hebben de GR besloten commies Van Vrijberge toestemming te verlenen voor
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het openbaar veilen en besteden van de reparaties van de oude en het opmaken van de
nieuwe batterijen; het opmaken van een keuken aan het huis van de commies te Lillo wordt
niet geautoriseerd. Omwille van het verzoek van Laurens Coomans betreffende het erf, daar
zullen de retroacta op worden nagezien. Commies Van Vrijbergen en majoor De Huijbert
zullen met de personen spreken die op eigen kosten een veerdienst willen verzorgen tussen
Lillo en Liefkenshoek. De pont moet geschikt zijn voor het transport van paard en wagen en
personen e.a. De dienst zal voor enige jaren worden uitbesteed en de uitbaters dienen
jaarlijks een bedrag aan de staat af te dragen. Zij zullen hierover eveneens spreken met de
heer van Calloo omdat hij recht heeft op de helft van het af te dragen deel van de pont.
Jan Meeusen, metselaar, en Jan Duart blijven beiden in dienst als metselaar en glaszetter en
zullen de reparaties blijven verzorgen.
Luitenant-kolonel Seijs wordt gelast de achterstallige soldij van Marten Sijmons te betalen,
en hem vrij te stellen van alle zware tochten en wachten.
De sloop van Blauwgaren wordt nog in bedenking gehouden.
Het verzoek van de pachters van het veer van Lillo en Liefkenshoek en het verzoek van
Pieter Fenderts, Jacob de Witte e.a, ‘obgestenen’ van Doel, om betaling voor het vervoeren
van soldaten op orders van de Staten-Generaal wordt doorverwezen. De supplianten dienen
zich hiervoor tot de Raad van State te wenden.
8-4-1670.
Volgens het rapport van de heer Van Vrijbergen zal de bouw van een nieuwe brug voor
Liefkenshoek £ 1141:13:4 komen te bedragen. Het maken van een ‘keuken, galderie en
nieuwe houte schutsel’ aan het huis van kapitein De la Forest wordt nog in bedenking
gehouden. De kapitein krijgt 40 carolusguldens ‘soo hij sulcx noch niet mocht hebben
genooten’ voor het maken van een vaandel met de kleur en wapen van het regiment
waaronder hij dient.
Willemijntien Aelbrechts, vroedvrouw op Liefkenshoek, krijgt een bedrag van £ 5.
10-4-1670.
Luitenant-kolonel Seijs heeft een remonstrantie gezonden betreffende de persoon van
Marten Sijmons, soldaat onder zijn compagnie, waarbij hij enige getuigenissen heeft
toegevoegd van enkele inwoners van Lillo. De GR hebben besloten te persisteren bij de
resolutie van 27 maart, en luitenant-kolonel Seijs wordt nogmaals gelast de achterstallige
soldij uit te betalen. N.a.v. de attestaties, die erop wijzen dat soldaat Sijmons ‘een persoon
van gelegentheijt’ is, is het commandeur Seijs toegestaan hem van de rol te zetten en te
vervangen voor een andere soldaat.
Gillis Vermeulen, inwoner van Lillo, heeft mandementen in cas d’ appel aangetekend met
de clausule van inhibitie tegen de gedelegeerde rechters en het vonnis dat ten laste van de
suppliant is uitgesproken, alsmede ‘van attestatien tegen Matthijs Langevelt, in cas den
selven met sijne procedueren tegen het profijt quame voort te varen’. De gedelegeerde
rechters dienen binnen acht dagen hun belang kenbaar te maken.
15-4-1670.
Paulus Snelder is door de Raad van State op 5 februari benoemd tot majoor van de
Kruisschans en zal door de GR worden geregistreerd naar gewoonte.
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18-4-1670.
De Staten-Generaal hebben besloten het leger te versterken met 5000 manschappen, te
verdelen over de verschillende provincies volgens de vastgestelde quota. De kapiteins van
de 36 compagnieën van 60 koppen op de repartitie van de provincie dienen zonder uitstel
12 soldaten aan te nemen, waarvan 8 musketiers en 4 piekeniers. Omdat er nog 22 soldaten
overblijven volgens de verdeling van de Raad van State tot last van de provincie Zeeland
dienen de drie kolonels van de Zeeuwse regimenten ieder 2 musketiers en een piekenier aan
te nemen en de luitenant-kolonels en de sergeant-majoors ieder 1 musketier en 1 piekenier.
De troepen dienen per 1 mei versterkt te worden voor de tijd van drie maanden. Daarna
zullen de nieuw aangenomen troepen ‘worden gehouden voor gecasseert’.
22-4-1670.
N.a.v. een bericht van luitenant-kolonel Seijs, commandeur van Lillo, over Marten Sijmons,
‘gewesen soldaet’ onder zijn compagnie, zullen de rollen worden nagezien om te ontdekken
hoe lang Sijmons als soldaat op de rol heeft gestaan.
24-4-1670.
De burgemeesters, schepenen en ingelanden van Doel hebben een attestatie overgeleverd
aan de GR, waardoor Arij Jansen Backer kan worden benoemd tot vrijschipper.
Er is nogmaals overleg gepleegd over een verzoek van Marten Sijmons, oud soldaat onder
de compagnie van luitenant-kolonel Johan Seijs. De retroacta zijn nagezien en de GR
hebben daaruit geconcludeerd dat op 25-10-1668 is bepaald dat de suppliant onder de
compagnie van Seijs zou worden gehouden, zijn wekelijkse lening zou krijgen en
geëxcuseerd worden van zware wachten en tochten. De suppliant dient een overzicht te
geven van de gage die hem toekomt van 25-10-1669 tot 10 april 1670, waarna de solliciteur
van de compagnie van luitenant-kolonel Seijs gelast zal worden het geld aan Sijmons te
betalen.
25-4-1670.
De GR zullen aan alle officieren van de compagnieën onder de Zeeuwse regimenten een
brief doen uitgaan dat zij de 12 nieuw aangenomen troepen per compagnie niet eerder ten
laste van het gewest laten komen dan vanaf 1 mei 1670.
29-4-1670.
De ‘gemoerden van Breda’ verzoeken de GR om een verbod op de te grote doortocht van
schepen met Hollandse turf door de vloot van Lillo naar Antwerpen en elders. Zij
ondervinden hier merkbaar nadeel aan en dit is bovendien tegen de uitgegeven plakkaten.
De supplianten dienen met wettelijke documenten aan te wijzen dat er dusdanige
hoeveelheden Hollandse turf door de vloot van Lillo naar Antwerpen en elders wordt
vervoerd, en dat daarmee langs de straten wordt geleurd, waarna er door de GR verder
overleg zal plaatsvinden.
Wederom is er gedelibereerd over Marten Sijmons, soldaat onder luitenant-kolonel Johan
Seijs, waarna de GR besloten vast te houden aan de resolutie van 24 april jongstleden en de
solliciteur te gelastende achterstallige soldij te betalen. Zo niet dan zal de achterstallige
gage worden ingehouden op de ordonnantie voor de compagnie van de luitenant-kolonel.
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1-5-1670.
Aan Anna Verhole, weduwe van Govert Wisse, in zijn leven wijnkoper te Middelburg, is
arrest toegestaan op de ingehouden gelden uit de gage van Leendert de Groote, majoor op
de Kruisschans.
6-5-1670.
Luitenant-kolonel Johan Seijs, commandeur van Lillo, wordt door de GR verzocht voortaan
zorg te dragen voor, en orders te stellen dat wanneer ’s lands militie wordt gemonsterd, de
‘clincketten’ (kleine deuren in de poort) voor ’s lands commiezen open blijven staan, zodat
zij de schippers en kooplieden naar behoren kunnen bedienen. De commandeur wordt
verzocht er wel op te letten dat vreemdelingen in het fort worden gelaten gedurende de tijd
dat de troepen gemonsterd worden.
8-5-1670.
N.N. Baecke, predikant op fort St. Anna in de polder van Namen, dient de GR te verklaren
waarom hij gedurende twee jaar geen diensten heeft verzorgd op Hoogerwerve, waartoe hij
verplicht was.
Solliciteur David Kempe dient aan de solliciteur van de compagnie van luitenant-kolonel J.
Seijs ‘te betalen op sijn tijt’ een som van £ 25, ‘als de selve op ordre vanden raedt voor en
appointé Maerten Sijmonsen heeft geavanceert en betaelt’. Hiermee zal het traktement van
de voornoemde appointé voor nu en het toekoemende komen te vervallen.
29-5-1670.
Conform de resolutie van 27 maart zullen commies Van Vrijbergen en majoor Severin de
Huijbert met de heer van Calloo spreken ‘als dewelcke de helfte soude comen in de
voordelen’ van de aan te stellen pont tussen Lillo en Liefkenshoek. Deze dient geschikt te
zijn voor het vervoeren van wagens en paarden. Er zal gesproken worden met de personen
die deze voorziening willen bedienen en met hen overleggen over de hoogte van de
jaarlijkse afdracht die zij dienen te betalen. Zij zullen hun bevindingen aan de GR
rapporteren.
30-5-1670.
Cornelis Rochussen krijgt £ 103:14 voor het leveren van rijshout, staken en gaarden voor ’s
lands werken op Lillo.
3-6-1670.
Cornelis Hildernisse, in ‘sijn leven ’s lants werckbaes’, is onlangs overleden.
10-6-1670.
De GR hebben besloten aan Willem Paulier de akte voor beëdigd en gepermitteerd schipper
te verlenen van de polder van Lillo en omliggende polders in plaats van zijn broer Thomas
Paulier. Als borg dient hij een som van £ 200 te betalen.
7-6-1670.
Wat betreft de uitoefening van de godsdienst op Hoogerwerve hebben de GR besloten dat
Adriaen Baeke, predikant op St. Anna in de polder van Namen, elke 14 dagen, of zoveel als
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het gelegen is, als weer en wind het toelaten, de dienst op Hoogerwerve dient te verzorgen.
De kosten voor schuitvrachten e.d. die dit met zich meebrengen zullen worden vergoed.
13-6-1670.
Predikant Baecke van St. Anna krijgt £ 13:3:4 als vergoeding voor mondkosten voor het
waarnemen en uitoefenen ‘van den heijligen Godsdienst’ op Hoogerwerve.
1-7-1670.
Lieven Seijs wordt vermeld als luitenant.
Philips de Wael, houtkoper te Middelburg, is arrest verleend op de gage die van Pieter van
den Lande uit Lillo van het gewest zou ontvangen om £ 6 op te verhalen voor het leveren
van hout.
3-7-1670.
Aan Maijcken de Gomme, vrouw van Barent Dingemans, konstabel te Suriname, is
ordonnantie verleend over twee maanden gage en op de korting van eerdere maanden.
4-7-1670.
De GR hebben het bericht ontvangen dat dominee Johannes van Ceulen, predikant op Lillo,
is beroepen tot Brielle, en ook de intentie heeft daarheen te vertrekken. De GR hebben
besloten ‘die van de consistorie van Lillo’ te schrijven dat de selectie van een andere
predikant in samenwerking moet gaan ‘als met voorgaende communicatie en ordre van den
Rade’.
N.a.v. het verzoek van de ‘gemoerde’ van Breda, met de bijgevoegde attestaties van het
vervoer van Hollandse turf door de vloot van Lillo naar Antwerpen en elders hebben de GR
beslist dat de attestanten Samuel Verdonck en Jasper Roelofs Cuijl hun getuigenissen voor
de GR uiteen dienen te zetten.
8-7-1670.
De GR hebben een brief van majoor De Huijbert ontvangen met een lijst ‘vanden ontfanck
over de collecte van het cleijn segel’, gecollecteerd op orde van de GR sinds 1-10-1669 tot
31-3-1670 binnen Lillo. De ontvangst bedraagt met afgetrokken onkosten een som van £
22:1:9. De majoor zal een schelling per pond ontvangen, en krijgt de opdracht de
opbrengsten over te leveren aan commies Marinus van Vrijberge, die dit in zijn rekeningen
‘aen den Lande’ zal verantwoorden.
10-7-1670.
Commies Van Vrijbergen zal te samen met ’s lands werklieden het hout inspecteren van
Willem Evertsen, aannemer van de houten brug te Liefkenshoek, en is vervolgens
geautoriseerd tot het opmaken van de brug.
Gillis Heijlinck, ontvanger van de grafelijke tol van Zeeland binnen Middelburg beklaagt
zich over het feit dat mensen afkomstig uit Lillo, Liefkenshoek, het land van Doel,
Philippine, IJzendijke, Sluis, Aardenburg, en andere kwartieren en steden in Vlaanderen
(onvrije steden en plaatsen) weigeren de grafelijke tol af te dragen. Hij wilt graag weten hoe
de GR hier tegenover staan. De ontvanger krijgt te horen dat hij de tol dient te ontvangen
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van alle steden en plaatsen die in zijn instructie worden genoemd, en dat hij op dient te
treden tegen frauduleuze handelingen betreffende de grafelijke tol.
N.a.v. het bericht van de ‘panneluijden’ uit Middelburg hebben de GR besloten Martinis
Lantschot, ‘out schoutet’, woonachtig te Halsteren en Cornelis Bloos uit Roosendaal,
consent te vergunnen om de turf die zij delven uit de moeren omtrent Breda en Steenbergen
door de vloot van Lillo naar Antwerpen en andere steden in Brabant te vervoeren.
18-7-1670.
De GR hebben besloten dat de dag van de verkiezing van een nieuwe predikant te Lillo in
plaats van de te Brielle beroepen predikant Van Ceulen vastgesteld is op 7 augustus 1670.
De heren Van der Beke en Ingels zullen de GR vertegenwoordigen bij de beroeping.
22-7-1670.
De erfgenamen van Cornelis Hildernisse krijgen £ 30:16:8 voor de leveranties die
Hildernisse heeft gedaan aan fort Lillo.
7-8-1670.
Op de brief van luitenant-kolonel Johan Seijs, commandeur van Lillo, over het ‘evaderen’
(ontsnappen) van een gevangene ‘wert niet gereflecteert’.
12-8-1670.
N.a.v. de ingediende verklaring van commies Van Vrijberge wordt ordonnantie verleend
aan Claes Jansen Prince over het onderhoud van de aardewerken op Lillo, over een som van
£ 17:10. Dit volgens het bestek voor het afgelopen winterseizoen van 1-10-1669 tot 31-31670.
N.a.v. de verklaring van commandeur Ockers en commies Van Vrijberge is ordonnantie
verleend aan Prince over een som van £ 25:10 voor zes maanden onderhoud van het
aardewerk op Liefkenshoek, vervallen op 31-10-1669.
Voor het onderhoud van dezelfde werken tot 31-3-1670 krijgt hij £ 25:10.
15-8-1670.
N.a.v. het bericht van commies Van Vrijberge en ’s lands werklieden is aan Willem
Evertsen ordonnantie verleend over een som van £ 380:11, als restant van de betaling van
het aangenomen werk aan de brug van Liefkenshoek.
16-8-1670.
N.a.v. het bericht van de konstabels van Vlissingen wordt Boudewijn Willems aangesteld
als konstabel op Liefkenshoek in plaats van de overleden Adriaen Dronckert.
19-8-1670.
De heren Ingels en Van der Beke hebben rapport gedaan van hun bevindingen in de
kwartieren omtrent Lillo. Ten eerste wordt het gesprek met de magistraten van Antwerpen
behandeld die een klacht hadden ingediend namens de vissers op krabben, mossels en
krukels. De GR bevestigen nogmaals dat middels een proef van 12 maanden, de ingezetenen
van Zeeland, hun mossels, krabben en krukels niet te Antwerpen zullen verkopen. Zij
dienen te Lillo hun vangst te verkopen aan Antwerpenaren die daarna de schaal- en
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schelpdieren op de markt zullen verkopen. De magistraten van Antwerpen en Tholen (de
klacht was ontstaan door een verschil van mening tussen ingezetenen van Tholen en
Antwerpen), alsmede de commiezen en controleurs in Lillo zullen hierover op de hoogte
worden gesteld.
21-8-1670.
De kolonels, luitenant-kolonels, sergeant-majoors en kapiteins van de Zeeuwse regimenten
zullen worden aangeschreven dat zij de voor drie maanden nieuw aangenomen soldaten
dienen laten af te zwaaien.
13-9-1670.
De heren die naar Lillo afreizen vanwege de aanstaande verpachtingen zullen zich buigen
over de kwestie tussen Jacob de Vriese, griffier van Hulst en licentiemeester Van Benthem
van Lillo. De Vriese zou als ontvanger van het kleinzegel over de plaatsen en steden van het
Committimus een bedrag van £ 56:13:4 te goed hebben voor de levering van zeventien
‘boucken pasporten’. Mocht dit inderdaad zo zijn dan zullen de heren Van Benthem
ordonneren tot het betalen van het verschuldigde bedrag.
16-9-1670.
De heren die afreizen zullen zich eveneens buigen over de remonstrantie van commies Van
Vrijbergen betreffende de pont tussen Lillo en Liefkenshoek.
25-9-1670.
Kapitein De la Reviere is (onlangs) overleden. Zijn compagnie is vanuit Den Bosch naar
Sluis vervoerd door de schippers Jan Woutersen en Jan Albrechtsen. (In het voorjaar van
1664 is de kapitein op Lillo gelegerd geweest).
26-9-1670.
De GR geven de kolonels, luitenant-kolonels, sergeant-majoors en kapiteins op de repartitie
van de provincie de opdracht om hun compagnieën op volledige sterkte te houden met
‘stercke en brave soldaten met goede wapenen en in eene geduurige exercitie van dien’,
opdat zij te allen tijde het land kunnen dienen. De officieren krijgen tot 1-1-1671 de tijd om
de compagnieën op volle sterkte te brengen en in de wapens te oefenen. De GR zijn van
plan een ‘generale wapenschouwinge en exercitie’ van alle compagnieën in ‘alle de
frontieren te sullen komen doen’. Diegenen die nalatig zijn zullen als voorbeeld worden
gestraft.
30-9-1670.
Er zijn nog steeds schippers die middels verschillende stroomgaten Lillo passeren en zo
mosselen op de stromen afhalen zonder door de vloot van Lillo te passeren of aldaar de
mosselen in te kopen. Daarom hebben de GR waterbaljuw Johan Rademacker gevraagd
maatregelen te treffen, buiten kosten voor het gewest om.
1-10-1670.
Vaandrig Jan de Wassij krijgt een schuit toegewezen voor het transport van zijn bagage van
Sas van Gent naar de Kruisschans.
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2-10-1670.
N.a.v. het rapport van de heer Ingels stemmen de GR in met de bouw van een nieuwe
keuken en galerij aan de woning van kapitein De la Forest, kostende £ 90. De aannemer zal
hiervan op de hoogte worden gesteld en gevraagd worden met het werk verder te gaan.
Op de verklaring van Abraham Hildernisse en Job Ouwevleck, ’s lands werklieden, is
besloten ordonnantie te verlenen over een som van £ 91 aan timmerman Gillis Elingh voor
het maken van een batterij op Lillo.
10-10-1670.
Omdat de impost van het kleinzegel te Lillo de laatste keer niet is verpacht wordt majoor
Severin de Huijbert geordonneerd en geautoriseerd de impost te collecteren en vervolgens
te verantwoorden.
24-10-1670.
De GR hebben nogmaals overlegd over een verzoek van Gillis Heijlinchs, aannemer van de
batterij op Lillo, om een extra toelage voor het gedane werk, welk verzoek is afgeslagen.
Het verzoek van Livinius Seijs, luitenant van luitenant-kolonel Jan Seijs, om samen met zijn
knecht verlof te mogen krijgen voor het maken van een reis met het oorlogsschip van
kapitein Van Meeuwen ‘naer de straet’ is afgeslagen.
5-11-1670.
Luitenant-kolonel Seijs, commandeur van Lillo, heeft de GR geschreven en daarbij gevoegd
een kopie van de door hem ontvangen brief van de Raad van State, waarin hij wordt
geordonneerd tot het gevangennemen van een ‘regent ofte aensienelijck borger’ van de stad
Utrecht, die niet in militaire dienst is, noch voor de Generaliteit werkt. De GR antwoorden
hierop ‘als in litteris’.
11-11-1670.
Claes Janssen Prince, pachter ‘van ’t gemael’ binnen Lillo, vraagt de GR om maatregelen te
nemen tegen de invoer van broden, wat een merkbare schade veroorzaakt aan zijn pacht.
Het verzoek is in handen gesteld van de gedelegeerde rechters, die de GR over deze
toestand dienen te berichten en eventueel maatregelen dienen te nemen.
Prince is eveneens pachter van de wijnen op Lillo en heeft zich beklaagd over fraude, welke
klacht in handen is gesteld van commandeur Seijs om de fraude tegen te gaan en de
suppliant ‘sijne gerechticheijt helpen mainteneren’.
25-11-1670.
Aan Sara van Roijen, weduwe van Ingel Janssen uit Middelburg, is arrest verleend op de
gage van Marcus du Hameau, konstabel te Lillo, op de gelden die hij nog te goed heeft van
de provincie voor het onderhouden en repareren van ’s lands werken.
16-12-1670.
Michiel Claessen is geconsenteerd met een akte om als vrijschipper te mogen van Doel, St.
Anna en Ketenisse granen en andere gewassen te mogen vervoeren. Hiervoor moet hij een
eed afleggen en een borgsom van £ 100 betalen.
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De GR stemmen in met de verkiezing van dominee Abraham Duijvelaar tot predikant van
Lillo, in de plaats van Johannes van Keulen. Vervolgens is hem ordonnantie verleend tot het
betalen van zijn traktement en huishuur als anders en £ 4 voor transport van zijn meubels.
18-12-1670.
Commies Johan Orrock wordt door de GR gelast naast de 28 lasten turf die hij reeds zou
zenden nog eens 12 lasten turf naar Lillo en Liefkenshoek te sturen.
19-12-1670.
De kerkenraad van Lillo wordt geschreven i.v.m. de voormalige predikant Van Keulen.
Mochten zij nog iets tegen hem hebben dan mogen zij niets ondernemen zonder medeweten
van het collegium qualificatum, waarbij de heren Van der Beke en Ingels present dienen te
wezen.
Aan Jan Cornelissen Knollaert, koopman uit Bergen op Zoom, is mandement verleend met
de ‘clausule van relief’ tegen commandeur Johan Seijs van Lillo.
31-12-1670.
De GR hebben een brief ontvangen van de raadspensionaris dat de eerste edele, de heer
Odijck, instemt met de ‘recruteringh van de compagnien tot hondert coppen’. Een dag
eerder heeft de stad Goes ingestemd met de rekrutering van nieuwe troepen om de
compagnieën te voet aan te vullen tot een grootte van 100 koppen, voor de tijd van 4
maanden vanaf 1-1-1671. De gedeputeerde bij de Generaliteit wordt gevraagd de StatenGeneraal ervan te verzekeren dat de nodige bevelen hiertoe reeds zijn uitgevaardigd.
Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland (Minuut),
inventarisnummer 667, aantekeningen betreffende het jaar 1671
5-1-1671.
Schipper Cornelis Paulier uit Lillo heeft de GR verzocht om vandaar te mogen varen als
vrijschipper op Antwerpen en elders. Het verzoek is in handen gesteld van de gedelegeerde
rechters, opdat zij de GR van advies dienen (zie 29-1-1671).
6-1-1671.
Petrus Reijnerus, controleur van de convooien en licenten op Lillo, heeft de GR verzocht
om de uitbetaling van zijn traktement volgens de nieuwe lijst ‘ten comptoir generael’
vastgesteld op £ 91:13:4, in plaats van de door hem ontvangen £ 70:16:8. Volgens de GR is
echter de som van £ 70:16:8 zijn volle jaarlijkse traktement en niet datgene dat staat
vastgesteld op de nieuwe lijst.
8-1-1671.
Luitenant-kolonel Johan Seijs heeft op 17-11-1670 een brief ontvangen van de Raad van
State waarin hem wordt gevraagd om per half jaar een lijst met defecten aan de fortificaties
alsmede een overzicht van de voorraden in het magazijn van Lillo aan de heren
gedeputeerden te zenden. De GR verklaren de brief voor notificatie aan te nemen, gezien
het feit dat zij er zorg voor dragen dat het magazijn van voorraden is voorzien en de
fortificaties jaarlijks naar behoren worden onderhouden.
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13-1-1671.
N.a.v. het bericht van commies Marinus van Vrijberge is meester Pieter Smijtegelt,
predikant te Lillo, ordonnantie verleend over zijn jaarlijkse augmentum ‘over vrouwe en
twee kinderen’.
15-1-1671.
Het verzoek van Maria Culenburch, weduwe van wijlen Joris Willemsen, in zijn leven
geweldige provoost op St. Anna in de polder van Namen, om de betaling van drie maanden
traktement is afgeslagen. Er wordt vastgehouden aan de uitbetaling van de maand waarin de
provoost is overleden.
29-1-1671.
N.a.v. het ingekomen bericht van de gedelegeerde rechters van Lillo wordt Cornelis Paulier
geadmitteerd tot vrijschipper van de polders bij Lillo.
5-2-1671.
Commies Marinus van Vrijbergen wordt door de GR gevraagd hen te berichten over de
defecten aan de fortificaties van Lillo en Liefkenshoek, alsmede over de voorraden in de
magazijnen aldaar.
11-2-1671.
De GR hebben besloten de kolonels, luitenant-kolonels, sergeant-majoors en kapiteins op de
repartitie van deze provincie te schrijven en hen opdracht te geven hun compagnieën van
een kaliber musketten te voorzien, alsmede van pieken met eenzelfde lengte.
17-2-1671.
Commies Van Vrijberge heeft de GR verzocht om uit het arsenaal te worden voorzien van
verschillende krijgsinstrumenten en andere spullen ten behoeve van Lillo en Liefkenshoek,
welk verzoek in handen is gesteld van de heren die vanwege de aanstaande verpachtingen
zullen afreizen.
2-3-1671.
Meester Abraham Duijvelaer krijgt een bedrag van £ (niet ingevuld) voor gemaakte
classicale onkosten sinds 19-10-1670.
6-3-1671.
Arnout de Coninck, kloksteller te Lillo, krijgt £ 10 voor een jaar traktement tot 25
september 1670.
N.a.v. de verklaring van commies Orock (uit Veere) krijgt schipper Leendert Abrahamsen £
61:6:8 ‘over koop en leveren’ van acht lasten turf tot Veere en acht lasten turf tot Lillo ‘tot
23 guldens ijder last’.
Willem Stagniet wordt geordonneerd om aan majoor Severin de Huijbert van Lillo £ 4:8:4
te restitueren voor het kopen van een scherm op last van de GR voor ’s heren logement in
Middelburg. (Het scherm is eerder aangeschaft in Antwerpen door de majoor).
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12-3-1671.
Govert de Groote, oud soldaat onder de compagnie van kapitein Vassij, wordt gesteld op de
rol van de oude ongeschikte soldaten, die worden betaald door Jan Bisschop.
Omdat kapitein Vassij de oudste kapitein is onder de kapiteins van de regimenten van
Zeeland is het hem toegestaan zijn gelegerde soldaat op Hoogerwerve te laten wederkeren,
op de voorwaarde dat een van de jongste kapiteins van de regimenten een vervanger naar
Hoogerwerve stuurt. (Op 13-3-1671 krijgt kapitein Bartholomeus de Loper als een van de
oudste kapiteins toestemming om zijn soldaat van Hoogerwerve terug te halen; ook voor
deze zal een vervanger worden gestuurd door een van de jongste kapiteins).
Jan de Visch, jong soldaat onder de compagnie van kapitein Vassij, wordt gesteld onder de
compagnie van wijlen kapitein De la Forest.
24-3-1671.
Jacob Cabeljau is verkoren tot vaandrig en heeft zijn eed van ‘suijveringe en
getrouwigheijt’ afgelegd.
Dominique Potteij wordt vermeld als vaandrig. Solliciteur Jan de Later is arrest verleend
om op de soldij van Potteij een bedrag van £ 67:18 te verhalen, ‘over verstrekte penningen
in den jaer 1666 gedaen’.
Licentiemeester Van Benthem van Lillo is geordonneerd om aan griffier Jacob de Vriese te
Hulst ‘de penningen tot sijne comptoire’ over het recht van het kleinzegel ‘ontfangen op
behoorlijcke quitancie’ te betalen; mits majoor De Huijbert het recht van collecte betaald
wordt.
Abraham Hildernisse en Job Ouweleck worden gelast tot het visiteren en opnemen van de
nieuwe brug van Liefkenshoek, alsmede de nieuwe keuken en galerij aan het huis van wijlen
kapitein De la Forest, om daarna aan de GR een schriftelijk rapport over te leveren.
De heer Van Vrijberghe heeft als vervanger van de heer Van der Beeke rapport gedaan van
de verrichtingen vanwege de verpachtingen van de gemeene middelen in de steden en
plaatsen van het Committimus. Zodoende wordt luitenant-kolonel Jan Seijs geordonneerd
om Wessel Gerritsen, schoolmeester en voorlezer van de forten Frederik Hendrik en
Kruisschans ‘te protegeren, soo veel als mogelijck sal sijn, in ’t gaen en komen tot het doen
van sijnen dienst’ in de forten.
Het verzoek van Adriaen Leenderts Huijser, die woont annex de contrescarp van Lillo, om
een herberg te bestieren wordt afgeslagen.
De GR besluiten Jan Claessen Prince, gezworen roeier en pachter van het veer tussen Lillo
en Liefkenshoek ‘bij sijn pacht te mainteneren’. Het is voor anderen verboden om mensen
of beesten buiten dat veer om te vervoeren.
De werklieden in de plaatsen en steden van het Committimus worden geordonneerd om
geen werkzaamheden te verrichten aan ’s lands logementen en huizen zonder medeweten
van de commiezen, ‘op poenen van nonbetaling’. De commiezen Paulus de Crauwelaer,
meester Marinus van Vrijberge en Jan de la Palma worden gelast zich naar deze resolutie te
reguleren.
Marinus van Vrijberge, commies van de vivres en ammunitie alsmede de fortificaties van
Lillo en Liefkenshoek, heeft de GR een remonstrantie gezonden, waaruit een aantal
besluiten van de GR is voortgekomen.
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Voor de reparaties aan de pakbermen van de forten is een drimmelaar met rijshout nodig; de
heren commissarissen die naar het fort afreizen zullen dit nagaan (‘actum 16 feb. 1671’). In
de marge staat vermeld: ‘den raetsheer Ingelsen versocht fiat’.
Er zullen 50 bossen lonten voor de magazijnen worden toegezonden.
Een aantal batterijen, 2 op Liefkenshoek en 1 op Lillo, zijn tezeer vergaan om nog te
kunnen repareren. Vandaar dat zij vernieuwd worden.
Het vernieuwen van de gevangenis op Liefkenshoek zal nader worden bestudeerd.
De kruittoren van Liefkenshoek zal van een houten omheining worden voorzien.
Omdat de meeste affuiten onbruikbaar zijn geworden door het breken van de assen en het
verrotten van de wielen, en aangezien de magazijnen onvoldoende zijn voorzien, wordt het
volgende naar de forten gezonden:
- 12 wielen voor halve kartouwen.
- 12 wielen voor ‘drijlingen’ of zesponders.
- 6 assen voor halve kartouwen.
- 6 assen voor drielingen.
Het vernieuwen van de keuken van de remonstrant wordt nogmaals in bedenking gehouden,
ondanks dat Van Vrijberge heeft gesteld dat dit hoogst noodzakelijk is.
Het volgende is een lijst van de ‘defecten, bevonden in de magasijnen’ en de
fortificatiewerken van Lillo en Liefkenshoek, gevisiteerd op 15 en 16 maart 1671 en
opgesteld door commies Van Vrijberge..
‘In de magasijnen bevonden dese naervolgende defecten’ (in de zin van benodigdheden,
tekorten.) Aan alles wordt ‘fiat’ gegeven, tenzij anders vermeld:
- 4000 pond buskruit.
- 50 bossen lonten. (hierover is gedisponeerd)
- 50 metalen granaten.
- 100 halve pieken.
- 50 bandeliers.
- 3 ‘kelderwijsen’.
- 1000 ‘scheurbroecken’.
- 25 kruiwagens.
- 12 wielen voor halve kartouwen. (hierover is gedisponeerd).
- 12 wielen voor zesponders (idem).
- 6 assen voor halve kartouwen (idem).
- 6 assen voor zesponders (idem).
- 2 lepels, met zoveel aanzetters en wissers voor een metalen stuk van 36 pond ijzer.
- 16 lepels, aanzetters en wissers voor metalen zesponders.
- 4 lepels, aanzetters en wissers voor metalen tienponders.
- 8 lepels, aanzetters en wissers voor halve kartouwen van 24 pond ijzer.
- 8 lepels, aanzetters en wissers voor metalen vijfponders.
De twee metalen stukken op de wallen van Liefkenshoek worden vervangen omdat zij
gebarsten zijn door twee metalen stukken, vijf- of zesponders.
De benodigdheden voor de fortificatiewerken. Hieraan is ‘fiat’ gegeven tenzij anders
vermeld:
- een drimmelaar met rijshout voor de reparaties van de pakbermen.
- 2 nieuwe barrières tot Liefkenshoek in plaats van de vervallen hekkens.
- 2 nieuwe batterijen op Liefkenshoek (is reeds over gedisponeerd).
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- een houten omheining voor de kruittoren op Liefkenshoek (idem).
- een nieuwe batterij op Lillo (idem).
Wat betreft de forten Oud-Lillo en Blauwgaren om deze of te herstellen, of te slechten.
Besloten wordt Oud-Lillo en Blauwgaren te slopen.
Het verdiepen van de bermsloot, gelegd als versterking van de forten en strekkende van de
Kruisschans voorbij Lillo tot Frederik Hendrik, zal ten laste gelegd worden aan de
ingelanden.
De commies deelt tenslotte nog mede dat de houten delen van ammunitie van oorlog, zoals
pieken, morgensterren, spaden, houwelen etc. over het algemeen in goede staat zijn, maar
het ijzerwerk verroest en vergaan. Het ijzerwerk zal teruggezonden worden naar het
arsenaal en de commies-stapelier is toegestaan om de krijgsbehoeften naar de forten te
zenden.
Commies Van Vrijberge heeft toestemming tot het opstellen van de bestekken van de
benodigde werkzaamheden om deze in het openbaar te besteden.
27-3-1671.
De klacht van de ‘moerluiden’ van Breda en Roosendaal over de veelvuldige doortocht van
Hollandse turf door de vloot naar Antwerpen en Brabant zal worden gezonden aan de
admiraliteit van Zeeland. Er wordt door de GR vriendelijk verzocht om de vele eerdere
genomen resoluties hierover te helpen mainteneren en in de toekomst nauwkeurig zorg te
dragen ‘dat den dienst vanden staet daer ontrent mach worden betracht’ en alle verdere
doortocht van turf verhinderd en belet.
7-4-1671.
De GR bepalen dat geen van de compagnieën, oud of nieuw, een groter aantal koppen mag
tellen dan de in de staat van oorlog vastgestelde 100 man. Daaronder worden eveneens de
officieren gerekend en er worden geen uitzonderingen gemaakt.
Voorts wordt medegedeeld dat de officieren de troepen op eigen kosten van wapens dienen
te voorzien.
9-4-1671.
N.a.v. het bericht van Abraham Hildernisse en Job Ouweleck is aan Lieven Moerman
ordonnantie van betaling verleend over een som van £ 98:11:9 voor de nieuwe keuken en
galerij aan het huis van kapitein De la Forest op Liefkenshoek.
Gedurende twee jaar zal Jacob Hoedemaecker, jongste zoon van Anne de Maupot en
luitenant Alvares Hoedemaecker, een appointésgage ontvangen.
Het verzoek van Joost Kennis, soldaat onder de compagnie van sergeant-majoor Willem
van Campen, in garnizoen op de Kruisschans, om te mogen varen als vrijschipper op
Antwerpen is afgeslagen.
10-4-1671.
Op verzoek van de voogden van de wezen van kapitein De la Forest, N.N. Le Fort du
Locchrie en burgemeester Cornelis Pluijmpot zal commissaris Van den Brande met de
commandeur van Liefkenshoek en een zwaardveger de wapens van de compagnie van
wijlen kapitein De la Forest taxeren.
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14-4-1671.
Jan de Quant en Benjamin Dustels, korporaals, alsmede soldaat Pieter Hugo, dienende
onder de compagnie van Nicolaes Ockers, worden vanwege hoge ouderdom en vele
dienstjaren gesteld op de rol van oude soldaten, te betalen door Jan Bisschop.
N.a.v. een remonstrantie van commandeur Ockers van Liefkenshoek, betreffende een
verzoek om het fort van meerdere ammunitie te voorzien, is besloten de retroacta na te
gaan.
21-4-1671.
De GR hebben bepaald dat de 25 soldaten, afkomstig uit enige compagnieën op de repartitie
van de provincie, die op Hoogerwerve zijn gelegerd ‘sullen moeten werden genomen’ uit de
compagnieën van de laatst benoemde kapiteins, de drie nog aangehouden compagnieën van
de kapiteins Herrits, Ockers en Drijwegen, mitsgaders uit de Franse en de voormalige
Engelse compagnieën, ‘gelijck mede uijt de twee van vijftigen, als van capitainen
Lichtenbergh en Haersolten’.
Paulus Jacobsen, schipper uit Lillo, is verkoren tot vrijschipper om van Lillo op Antwerpen
te varen, in plaats van Jan van der Mast ‘van Lillo naer Aerdenburgh metter woone
vertrocken’.
5-5-1671.
De kolonels, luitenant-kolonels, sergeant-majoors en kapiteins op de repartitie van de
provincie worden nogmaals verzocht hun compagnieën compleet, goed voorzien van
wapens en minsten een keer per week te laten oefenen, opdat zij goed uitgerust en getraind
zijn wanneer er een beroep op hen gedaan moet worden.
N.a.v. het schrijven van de kerkenraad van Lillo over een harde procedure van het geestelijk
hof te Antwerpen op 5 april jegens Petronella van den Brouck, een gereformeerde vrouw
die daar woont, hebben de GR besloten hierover de magistraat van Antwerpen te schrijven.
7-5-1671.
Willemijntjen Albrechts, vroedvrouw te Liefkenshoek, krijgt een toelage van £ 5 voor een
jaar dienst. Haar verzoek om vermeerdering is afgeslagen.
12-5-1671.
Cornelis Danckertsen, schoolmeester op Liefkenshoek, krijgt een extra-ordinaire toelage
van £ 8:6:8 boven op zijn gewoonlijke traktement.
Aan Willem Evertsen is ordonnantie van betaling verleend n.a.v. de verklaring van ’s lands
werklieden Hildernisse en Ouweleck over een som van £ 380:11:1 voor de bouw van de
nieuwe brug te Liefkenshoek, alsmede £ 26:7 voor buitenwerk, te samen een som van £
406:18:1.
14-5-1671.
Op het vertoog van kapitein Nicolaes Ockers, commandeur op Liefkenshoek, wordt
commies Van Vrijberge geautoriseerd om de nieuwe eikenhouten brug van Liefkenshoek
met ‘goede greijne deelen tot conservatie van het selve nieuwe werck’.
Schipper Theunis Janssen krijgt £ 14 voor het leveren van 4 lasten turf op Lillo.
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25-5-1671.
De GR stemmen in met de besteding door commies Van Vrijberge en ’s lands timmerman
Abraham Hildernisse van de barrières op Liefkenshoek en de batterij op Lillo.
15-6-1671.
Luitenant-kolonel Johan Seijs heeft de GR geschreven over de beslissing tot het delven van
een bermsloot van de Kruisschans naar Lillo en vandaar naar Frederik Hendrik. De GR
verklaren dat dit zo snel mogelijk moet worden aangevangen. Bij nalatigheid is de
commandeur geautoriseerd tot het publiekelijk uitbesteden hiervan, en wel tot last van de
ingelanden.
16-6-1671.
De wezen van kapitein De la Forest hebben de GR gevraagd kapitein Happert, die
tegenwoordig zijn compagnie leidt, te ordonneren tot het betalen van de wapens. De
kapitein moet hierop binnen 8 dagen reageren.
23-6-1671.
De declaratie van commies Van Vrijberge van Lillo van voorgeschoten gelden wordt in
handen gesteld van de heren van de Rekenkamer, die de heren zullen berichten of de
declaratie conform die van de vorige commiezen is.
Gelet op het antwoord van kapitein Davidt Happert op het verzoek van de wezen van wijlen
kapitein Jacques Perrot de la Forest wordt de suppliant door de GR geordonneerd tot het
betalen van £ 66:18 voor de getaxeerde wapens. Verder dient de kapitein 1000 guldens
contant te betalen ‘over het gene te vooren tot laste vande selve compagnie heeft gestaen’,
houdende de verdere 1000 guldens zijn leven lang op interest, met betaling van de jaarlijkse
rente. Na zijn dood zal dit door zijn ‘successen’ (opvolgers) moeten worden betaald.
25-6-1671.
N.a.v. het verzoek van majoor Severin de Huijbert en de verklaring van commies Van
Vrijberge wordt aan de suppliant de oude ingestorte barak aan de middelmuur van de
achterkeuken van zijn huis toegewezen, tegen de betaling van een jaarlijkse cijns van 20
stuivers.
26-6-1671.
De solliciteur van de compagnie van luitenant-kolonel Jan Seijs wordt gelast te betalen aan
Pieter Smit, soldaat onder de compagnie van Seijs en naar Suriname en Tobago gezonden,
alwaar hij enige jaren gediend heeft, zijn ingehouden salaris over een periode van 17-11664 tot 17-1-1671.
27-6-1671.
De ingelanden van de polder van Lillo hebben de GR verzocht tot het laten ophouden van
het delven van de bermsloot aldaar. Dit verzoek zal in handen worden gesteld van de heren
die binnenkort naar het fort afreizen om hierover te overlegen met de gedeputeerde van de
Raad van State.
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17-7-1671.
Commandeur Jan Seijs van Lillo heeft de GR een brief gezonden betreffende Pieter Smit,
een soldaat uit zijn compagnie die in Suriname of Tobago heeft gediend. Hij zou nog
achterstallige soldij te goed hebben van een zekere solliciteur Dammert, aan wie de GR
hebben verzocht hen in te lichten over deze kwestie. (Dammert is solliciteur van de
compagnie van kapitein Boreel; zie 2-10-1671).
24-7-1671.
Catharina Savernij, weduwe van kapitein Gideon Potteij, heeft de GR verzocht om de
lichting van gelden uit de soldij van soldaten van de compagnie die tegenwoordig wordt
geleid door kapitein Jan Cabeljau, waarvan zij voor enige namen namens haar zoon de
administratie heeft bijgehouden. Het verzoek is in handen gesteld van Anna Bourt,
solliciteur van de compagnie, om de GR binnen 8 dagen daarover te berichten.
De GR hebben besloten ‘dat bij aflijvigheijt van de vendrich’ Jan Peters de Cats Willem
van Hill zal worden aangesteld als vaandrig van de heer Van der Leck, gouverneur van
Sluis. Zijn plaats als vaandrig van kapitein Jan Cabeljau zal worden ingenomen door Johan
van Hooghenheijn, wiens plaats als vaandrig van kolonel Sidleniskij zal worden ingenomen
door diens zoon, Cornelis de Perponcher de Sidleniskij.
31-7-1671.
De GR hebben ordonnantie van betaling verleend aan Willem Evertsen, aannemer van de
nieuwe brug op Liefkenshoek over een som van £ 380:11:1, tot voldoening van de derde en
laatste betaling voor het opmaken van zijn werk volgens het bestek.
4-8-1671.
Het antwoord van weduwe Coomans als solliciteur van de compagnie van kapitein Jan
Cabeljau, over het verzoek tot het lichten van enige gelden uit de soldijen, is in handen
gesteld van weduwe Potteij, die hierop binnen acht dagen dient te reageren.
6-8-1671.
Nadat de GR het antwoord van weduwe Potteij hebben bestudeerd hebben zij weduwe Anna
de Bout als solliciteur van de compagnie van kapitein Jan Cabeljau geordonneerd aan
weduwe Potteij een som van 74 carolusguldens te betalen.
7-8-1671.
Cornelis Rochussen krijgt £ 128:0:6 voor het leveren van rijshout, staken en gaarden voor
de fortificatiewerken te Lillo.
Claes Jansen Prins krijgt £ 35 voor onderhoudswerkzaamheden aan de fortificaties van
Lillo, over de periode van een jaar, vervallen per 30 april. Daarnaast krijgt hij £ 34 voor het
onderhoud van de fortificaties van Liefkenshoek.
Een klacht van Claes Jansen Prins over commandeur Ockers en commies van Vrijbergen,
die willen dat de suppliant de bermen aan de zeekant van het fort onderhouden zal, in
tegenstelling tot de condities in het bestek, is in handen gesteld van de commandeur en de
commies om de GR daarover te berichten.
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11-8-1671.
De GR hebben aan Abraham van Cattendijcke en Abraham Arnouts, aannemers van de
batterij en twee bermen op Liefkenshoek, ordonnantie verleend over £ 400, de eerste
betaling volgens het overeengekomen bestek.
13-8-1671.
Pieter van den Lande krijgt volgens eigen zeggen nog £ 5 van het gewest voor verrichte
reparaties aan het huis van de predikant van Lillo. De heren gaande over de verpachtingen
zullen de GR hierover rapporteren.
Een verzoek van Constant de Vrint, meestertimmerman binnen Lillo, wordt in handen
gesteld van commandeur Ockers en commies van Vrijberge, ‘om de werken op ordre
vanden raedt aende brugge van Liefkenshouck en cruijtthooren te inspecteren en op te
maken’.
14-8-1671.
De GR hebben aan de commies van Lillo, meester Marinus van Vrijberge, ordonnantie
verleend over een som van £ 420, over zeven jaren dienst sinds 31-1-1667 tot 31-1-1671,
tot £ 60 ‘tractement ijder jaer, volgens sijne commissie gedaen’.
N.a.v. een declaratie van commies Van Vrijbergen wordt hem ordonnantie verleend over
een som van £ 64:7:2, zijn declaratie voor voorgeschoten bedragen in de haren 1665 tot en
met 1668.
18-8-1671.
De GR hebben aan meester Abraham Duvelaer, predikant te Lillo, ordonnantie verleend
over £ 20 wegen verteerde en klassikale kosten.
20-8-1671.
De heren Van der Beke en Ingels hebben voor de GR rapport gedaan over hun verrichtingen
te Lillo over het geschil tussen de kerkenraad en dominee Johannes van der Ceulen,
voormalig predikant aldaar en nu predikant te Brielle. Zij hebben de daaruit voortgekomen
punten behandeld en de oplossingen toegelicht. (niet vermeld is waar het geschil om
draaide).
25-8-1671.
Aan de erfgenamen van Cornelis Hildernisse is arrest verleend op het loon dat Willem
Evertsen nog te goed heeft van de provincie, om daarop te verhalen een som van £ 9:14:8,
een restsom die zij tegoed hebben wegens geleverd materiaal.
27-8-1671.
De commissie die door de Raad van State is verleend aan Rilke Swager als commies en
majoor op fort Frederik Hendrik in plaats van Jacob Lemmenich zal worden geregistreerd.
3-9-1671.
Het verzoek van Jan Meeusen, ’s lands metselaar te Lillo, om gebruik te mogen maken van
een leeg erf achter zijn huis om daar kalksteen en andere materialen voor Lillo op te slaan,
wordt in handen gesteld van de heren die gaan over de verpachtingen te Lillo.
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10-9-1671.
N.a.v. het bericht van commies Van Vrijberge krijgt timmerman Constant de Vrindt £ 64
voor het bekleden van de nieuwe brug van Liefkenshoek en andere verrichte werken,
alsmede £ 1:3:4 ‘over een bijvallig werck’.
15-9-1671.
Op verzoek van Abraham van Cattendijcke, aannemer van vier batterijen en enige barrières
op Lillo en Liefkenshoek, zullen de heren commissarissen het werk visiteren en opmaken.
21-9-1671.
Omdat de commandeur van Lillo, luitenant-kolonel Jan Seijs afgelopen zaterdag is
overleden, in wiens plaats een ervaren persoon moet worden aangesteld, hebben de GR
besloten kapitein Nicolaes Ockers, commandeur van Liefkenshoek, te benoemen tot
commandeur van Lillo. Zijn plaats als commandeur van Liefkenshoek zal worden
ingenomen door de commandeur van Axel, kapitein Jan de Wassij. Zijn plaats zal tenslotte
worden ingenomen door de kapitein van een compagnie soldaten, Johan Duvelaer.
N.a.v. voorgaande deliberatie hebben de GR besloten patenten uit te geven aan de
compagnie van kapitein Meteren om ‘met volle wapenen’ vanuit Lillo naar Vlissingen te
vertrekken, aan commandeur Ockers om van Liefkenshoek naar Lillo te vertrekken, aan
commandeur De Wassij om vanuit Axel naar Liefkenshoek te vertrekken en aan kapitein
Duvelaer, verkoren tot commandeur van Axel, om met zijn compagnie van Vlissingen naar
Axel te vertrekken.
Cornelis Danckersen, schoolmeester te Liefkenshoek, krijgt ordonnantie over 50 guldens
voor twee jaar huishuur, volgens de resolutie van 8-11-1669, ‘gecontinueert tot tijt en wijlen
aldaer het huijs voor schoolmeester en schoole sal sijn getimmert’.
1-10-1671.
Geene Foppen en Wouter Joppen (= Wouter Jobse Dronkers), beëdigde schippers van Doel,
beklagen zich over de hoge onkosten van het proces dat zij voeren tegen de hertog van
Aarschot over de verpachting van het veer aldaar. Zij verzoeken of dat de heren de kosten
willen dragen, of de andere vrijschippers gelast worden de kosten van het proces mede op te
brengen. De GR besluiten de retroacta uit 1660 na te zien.
Op verzoek van Gerard Sweets, konstabel te Lillo, zal de eerste barak die vrijkomt aan hem
worden toegewezen als woning.
2-10-1671.
Schipper Jan de Bodt krijgt £ 2:11:18 voor het vervoeren van een gedeelte van de
compagnie van kapitein Van Meteren van Lillo naar Vlissingen.
Robbert Nimmeger wordt vermeld als majoor op fort St. Anna.
8-10-1671.
Claes Jansen Prince, aannemer van de fortificatiewerken te Lillo, dient over de gedane
werken een toelichting te geven alvorens over hen zal worden gedisponeerd.
Abraham Hildernisse krijgt £ 7:8:8 voor het leveren van hout op Lillo.
De heren Van der Beke en Meenicx die naar het Committimus zijn afgereisd hebben hun
bevindingen gerapporteerd aan de GR. De GR besluiten de commissie die door de
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hoofdingelande van de polder van Lillo aan Marcus du Hameau als sluiswachter van de
sluis te Lillo verleend, in te trekken en een ander voor deze functie aan te stellen.
De gedelegeerde rechters van Lillo worden geschreven ‘geene instrumenten in rechte aen te
nemen, als die daer sullen wesen beslaagen met het cleijnzegel’ of tenminste getekend met
het ‘solvit’.
Verder stemmen de GR in met enige reparaties aan enkele huizen aldaar.
9-10-1671.
Schipper Adriaen Jacobsen (= mog. Adriaan Jobse Dronkers) krijgt £ 2:18:1 voor het
transporteren van een gedeelte van de compagnie van kapitein Vassij vanuit Axel naar
Liefkenshoek
13-10-1671.
N.a.v. de akte van verzoek van de Raad van State, gedaan op 28-10-1667, is ordonnantie
verleend aan kapitein François Cabeljau over een som van 133 guldens en 16 stuivers over
voorgeschoten bedragen, betaald voor de voltrekking van de justitie op de Kruisschans.
16-10-1671.
Aan vaandrig Jacob Cabeljau is verlof vergund om met het schip van kapitein Cornelis
Evertsen op de expeditie naar Spanje te gaan.
Het verzoek van Susanna de Moor, weduwe van commandeur Christiaen de Buvrij, heeft de
GR verzocht om haar dochters Susanna en Dina een traktement te betalen. Dit verzoek is
afgeslagen, maar haar appointésgage zal wel worden verdubbeld.
Meester Marinus van Vrijberge, commies tot Lillo, heeft om ordonnantie verzocht over een
bedrag van £ 200, als vergoeding voor verschillende onkosten ‘de welcke uijt sijnen
ontfanck niet en komen werden gevonden’. De GR delen de commies mee dat hij zijn
declaraties aan hen moet voorleggen alvorens er over de ordonnantie zal worden
gedisponeerd.
20-10-1671.
Aan schipper Gillis Cappels is ordonnantie verleend over £ 2:18:11 voor het transport van
een deel van de compagnie van kapitein Cuijck van Meteren van Lillo naar Vlissingen.
26-10-1671.
N.a.v. het vertoog van kapitein De Vassij, commandeur van Liefkenshoek, hebben de GR
besloten het delven van de sloten aan de watergangen en omtrent de sluizen bij het fort uit
te stellen tot het voorjaar.
3-11-1671.
De GR hebben ordonnantie verleend aan Pieter van den Lande, timmerman tot Lillo, over
een som van 15 guldens vanwege ‘sekere oude gepretendeerde reparatie’ ten tijde van de
dienst van commies Galjeris op Lillo gedaan. De heren stellen wel de voorwaarde dat Van
den Lande hen ‘over dese gepretendeerde reparatie niet meer moijelijck te vallen’.
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10-11-1671.
Gezien het ingediende bericht van Cornelis Hunnekens, voormalig solliciteur van de
compagnie van wijlen luitenant-kolonel Anthonie Seijs, wordt deze gelast om aan Louijs
Dammert voor soldaat Pieter de Smit een bedrag van £ 4 te betalen, op zijn gage van 27-81667 tot 18-11-1667 ingehouden. (zie ook 17-7-1671).
Schipper Claes Renier krijgt £ 2 voor het vervoeren van een deel van de compagnie van
kapitein Cuijck van Meteren vanuit Lillo naar Vlissingen.
Schipper Jan van Assendelft krijgt voor het transport van een deel van dezelfde compagnie
een vergoeding van £ 2:1:4.
Schipper Jacob Claessen Prince krijgt £ 2 voor het transport van een deel van dezelfde
compagnie.
Schipper Adriaen Claessen van Axel krijgt £ 2:6:6 voor het transport van een deel van de
compagnie van kapitein De Vassij van Axel naar Liefkenshoek.
Schipper Pieter Claessen van Axel krijgt £ 2:7:0 voor het transport van een deel van
dezelfde compagnie.
13-11-1671.
De GR hebben de gouverneurs en commandeurs in Vlaanderen tot Bergen op Zoom en die
in het Committimus incluis verzocht hen te berichten over hoeveel compagnieën er in hun
garnizoenen gelegerd zijn, in welke staat van verdediging de fortificaties verkeren, met het
aantal kanonnen en het kaliber waarvan ze voorzien zijn, alsmede affuiten, ammunitie en
provisie. Daarbij willen de GR graag weten bij welke fortificaties defecten te ontdekken
zijn, alsmede wat er ontbreekt in de magazijnen, aan de kanonnen etc., en met welke
middelen de commandeurs en gouverneurs denken dat dit prompt verholpen kan worden,
zodat alles in een behoorlijke staat van defensie kan worden gebracht tegen een overval van
de vijand.
17-11-1671.
Een aantal ingelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse hebben zich beklaagd over het
voorgenomen intrekken van verkregen vrijheden van de graaf van Monterij, gouverneurgeneraal van de Spaanse Nederlanden en over ‘eenige harde proceduren’ die de ingezetenen
dagelijks moeten ondergaan wegens het belijden van de gereformeerde religie. Het verzoek
wordt aan de gedeputeerden bij de Generaliteit doorgestuurd, met het verzoek het aldaar ten
behoeven van de supplianten te behandelen.
N.a.v. de verklaring van commandeur De Vassij en commies Van Vrijberge is aan Claes
Jansen Prince ordonnantie verleend over een som van £ 17 voor het aannemen en
onderhouden van de fortificatiewerken van Liefkenshoek gedurende de tijd van zes
maanden, vervallen op 31-9-1671.
19-11-1671.
N.a.v. een verzoek van commies Van Vrijberge is raadsheer Ingels verzocht en
geautoriseerd zorg te dragen voor de inkoop van een schip met rijshout voor de
reparatiewerkzaamheden op Liefkenshoek.
Het verzoek van Jacob Hendrijcx, schipper en soldaat onder de compagnie van kapitein
Hittinga, commandeur van fort Frederik Hendrik, om te mogen worden geadmitteerd ‘in ’t
getal van vrije schippers van Lillo en anders’ wordt afgeslagen.
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24-11-1671.
Commandeur De Vassij mag gebruik maken van het hof, gelegen in de contrescarp van
Liefkenshoek, dat voorheen door zijn voorganger is gebruikt, op de voorwaarde dat hij een
som van £ 19 betaalt.
Johannes Nottingh wordt vermeld als aannemer van de onderhoudswerkzaamheden op fort
Hoogerwerve. Hij krijgt daarvoor £ 33 ‘over het derde jaer onderhout van dien’.
Daarnaast krijgt hij £ 40 wegens extra reparaties, waartoe hij geautoriseerd was, vanwege
opgelopen schade aan het fort.
8-12-1671.
Jan van Ditom wordt aangesteld tot vrijschipper te Lillo in de plaats van de overleden
Nicolaes Ditom.
Willem Tielemus, commies-stapelier te Veere, heeft zonder toestemming van de GR drie
affuiten naar Lillo gezonden, en verzoekt daarom alsnog een akte van autorisatie. De GR
benadrukken nogmaals dat het zenden van ammunitie niet mag geschieden zonder speciale
opdracht van de GR.
Adriaen van de Voorde, Filius Willems en Willem Govaerts, inwoners van Antwerpen en
pachters ‘van de visschrie van den hertogh van Aerscholt en Arenburch inde Schelde’
hebben de GR bericht over ontstane geschillen betreffende de mossel-, krabben- en
alikruikenvangst op de stromen van Zeeland. Omdat het verbod is opgeheven en de kwestie
nog behandeld wordt dienen de supplianten zich aan de bepalingen te houden.
11-12-1671.
Kapitein Johan de Vassij en predikant Petrus Smijtegelt van Liefkenshoek hebben de GR
geschreven en daarbij ‘over de groote stoutheijt en insolentie’ die dagelijks gepleegd wordt
door de roomse inwoners in het dorp en de polder van Doel, ten nadele van de
gereformeerde religie. De klacht zal in handen gesteld worden van de heren gedeputeerden
bij de Staten-Generaal om dit tijdens de vergadering serieus te behandelen. Wat betreft de
‘limijtscheijdingen’ die gepleegd worden, daar dient de commandeur tegen op te treden
volgens de oude voet en de ‘gereformeerden christelijcken Godsdienst benevens alle
ledematen van dien voor alle smart en gewelt te helpen protegeren en beschermen’.
15-12-1671.
De compagnie van kapitein Charles de Lan(n)oij staat op de repartitie van de provincie
Holland.
22-12-1671.
Kapitein Johan de Vassij heeft de GR bericht over de continuatie van de grote insolentie die
de roomsgezinden in Doel plegen tot hoon en smart van de gereformeerde religie, waarvoor
hij nogmaals verzoekt om behoorlijke orders. De kwestie is reeds aan de heren van de
Generaliteit in handen gesteld en deze missive zal eveneens worden opgestuurd.
Commandeur De Vassij meldt eveneens dat het magazijn van Liefkenshoek beschikt over
een klein aantal lasten turf, van slechte kwaliteit bovendien. Er zal met commies Orrock in
Middelburg worden gesproken over de kwaliteit en de kwantiteit van de turf.
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N.a.v. de verklaring van commies Van Vrijberge, Abraham Hildernisse en Job Ouweleck is
ordonnantie verleend aan Abraham Arnoutsen en Abraham van Cattendijcke over een som
van £…(niet vermeld) voor het aannemen en opmaken van de barrières en palissaden op
Liefkenshoek.
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