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Vooraf
Dit boekdeel bevat transcripties en compilaties van brondocumenten betreffende:
•
•
•
•
•

De financiering van Lillo en Liefkenshoek
De opbrengsten van de convooien en licenten in het kantoor van de Zeeuwse
Admiraliteit te Lillo
Diverse kerkelijke aangelegenheden
Vestingbouwkundige en militaire aangelegenheden
De bewoners in de directe omgeving van de forten

Voorts komt in het laatste hoofdstuk de commotie aan de orde die in het fort Lillo ontstond
toen daar eind 1763 een vrijmetselaarsloge werd opgericht. 1

1

Dit hoofdstuk heeft in afwijking van alle andere hoofdstukken in deel 3 c niet het karakter van een
compilatie of transcriptie. Het is in de eindfase van de verslaglegging aan deel 3 c toegevoegd nadat
de noodzaak was gebleken om de omvang van deel 1 te reduceren. Het was oorspronkelijk een
paragraaf in hoofdstuk 12 van deel 1.
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Financiële aangelegenheden

9

1.

J. Padmos
Declaraties bij de Generaliteit

Vooraf
In de periode 1588-1786 was het gewest Zeeland namens de Republiek der Verenigde
Nederlanden belast met het bestuur en het beheer van de forten Lillo en Liefkenshoek. De
daarmee gemoeide kosten kon dit gewest declareren bij de Rekenkamer van de
Generaliteit. 2 Met tussenpozen van in beginsel 25 jaren zijn de desbetreffende declaraties
getranscribeerd, te beginnen met het boekjaar 1 oktober 1599 tot 1 oktober 1600 en
vervolgens aangaande de jaren 1625, 1650, 1675, 1700, 1725, 1750 en 1775. Daaraan zijn
transcripties toegevoegd van de rekeningen betreffende de jaren 1635 (een jaar waarin de
forten volop betrokken waren bij de oorlog met Spanje), 1664 (het enige jaar waarvan een
geoormerkte declaratie betreffende de Scheldeforten kon worden aangetroffen in het archief
van de Rekenkamer van de Generaliteit), 1685 (een in velerlei opzicht rustig jaar in de
geschiedenis van deze forten), 1715 (een bijzonder jaar vanwege ingrijpende
herstelwerkzaamheden na een stormvloed), 1747-1748 (de enige jaren in de geschiedenis
van de forten ten tijde van hun aansturing vanuit Zeeland gedurende welke zij in
“vijandige” handen waren), 1782 en 1783 (jaren op weg naar de overdracht aan de
Oostenrijkse autoriteiten) en 1785 (het laatste volle jaar waarin zij behoorden tot de
Republiek der Verenigde Nederlanden).
Inv. nr. 270
Achtste rekening (van Jacob Valcke) over 1599 okt. 1 – 1600 sept. 30
Afgehoord 1602 juli 6
Fol. 133
Anderen ontfanck van Ghemeene verpachte middelen van consumptie over Neusen ende
Neusenambacht, Axel en Axelambacht, Biervliet, Lilloo, Lieffkenshouck mette omliggende
fortten ende Oosteijnde, Vande Contributien ten platte Lande van Vlaendren ende
cofycatien Inde zelve quartieren vallende mitsgaders van penningen geprocudeert vande
paspoorten gegeven aen eenige persoonen gaende ende comende near ende uyt vijanden
Lande, Vande vermeerderinge vant hooftgelt op de passagiers ende schepen passerende
deur de vlooten gestelt, beginnende den eersten Octobris 1599 ende Eyndigende den lesten
Septembris 1600 Daeraen volgende.
Fol. 141r – 143r
Lilloo, Lieffkenshouck ende drie omliggende fortten.
De Gemeene middelen van consumptie over de fortten van Lilloo en Lieffkenshouck met
de fortten daerontrent, sijn verpacht voor ses maenden. Ingaend den eersten Octobris 1599
totten eersten Martij 1600 Daeraen soo hier op vander syde verwecht.

2

Rekeningen betreffende Lillo en Liefkenshoek, ingediend door de Staten van Zeeland bij de
Generaliteitsrekenkamer. Bron: ZA, Rekenkamer Zeeland C, toegangsnummer 508. Generale
Rekeningen en Generaliteitsdeclaraties en bijbehorende stukken 1573-1805.
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Alderhande wynen, pachter Cornelis Blanckaert voor £ 15.18
Binnen ghebrouwen bieren, pachter Herman Bernis voor £ 137.19
Verhooginge opde Bieren pachter Cornelis Blanckaert voor £ 81.3
Vier grooten op de tonne biers tot laste vanden Brouwer, pachter Jacob Laurysen voor £ 2
T’ Slaen vanden beesten en mangeeren vande peerden, pachter Pieter Janssen voor £ 6.13
Hoornbeesten, pachter Jacob Lauwereyns voor £ 4.1
Twee Stuvers opde bier tot laste vande tappers, pachter Willem Davitssen voor £ 6.4
Twintich stuvers opt vat souts, pachter Wleynssen voor £ 3.9
Bedragende t’ samen over de voors ses maenden ter somme van £ 252.9 wegens t’ quohier
hier overgelevert.
De voorschr. gemeene middelen sijn weer verpacht over de voorn fortten voor ses maenden
Ingaende den eersten Aprillis 1600 totten lesten septembris daeraenvolgende, soo hier op d’
ander sijnde wecht.
Alderhande wijnen pachter Gillis Lambrechtssen voor £ 16.17
Binnen gebrouwen ende uijtheemsche bieren, pachter Pieter Janssen voor £ 161.4
Verhooginge opde Bieren, pachter Anthonij Richart voor £ 77.10
Twee stuvers opde tonne tot laste vanden biersteker, pachter Pieter Janssen voor £ 0.20
T’slaen vande beesten en mangeren vande peerden, pachter Jacob Laureijns voor £ 3.9
Hoornbeesten, pachter Thomaes Pollier voor £ 5.14
Vier grooten opde tonne biers tot laste vanden tappers, pachter Herman Bernis voor £ 7.10
Twintich stuvers opt vat souts pachter Jacob Laureijns voor £ 2.10
Bedraegende t’saemen over de voors ses maenden, ter somme van £ 275.14 volgens
t’quohier hier overgelevert.
Totale somma over Lilloo en Lieffckenshouck £ 533.3
Fol. 150v – 150r
Anderen ontfanck van penningen ontfangen vande commysen ghestelt inde vloten voor
Lilloo, Philippijnen en ter Hoffster van t’gene by hen ontfangen is van vermeerderin van
taux gestelt opde passaugiers gaende en commen uijt en naer vijanden lande, omme
geemploijeert te worden tot fortificatien van Lilloo ende Liefkenshouck wegen de resolutie
vande heeren Staten van Zeelant van 23 Meij 97 ende vande Gecommitt Raeden ter
Admiraliteijt vanden 27 ter selver, mitsgaders de lijste daervan gemaeckt, inden 6e gnaele
Reken. Fol. 5 et 6 taenschouen. Eerst voor Lilloo
Van Jooris de Witte als commis totten voors ontfanck voor Lilloo over t’gene bij hem is
ontfanghen dese naervolgen twaelff maenden als
Octobris 99
}
Novemb 99
} nijet
December 99 }
Januarius 1600 £ 4.10
Februarius 1600 nijet
Martius 1600 £ 10.5
Aprilis 1600 £ 8
Meij 1600 £ 7
Juniius 1600 £ 9.5
Julius 1600 £ 7.10
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Augustus 1600 £ 10.5
Septembris 1600 £ 8
Bedraghende t’saemen over de voors twaelff maenden volgens die staten byden commis
onderteijckent hier over ghelevert, ter somme van £ 65.15
Wat belangt den ontfanck inden Vlooten voor Philippijnen en ter Hoffstee en is tyde deser
vande commisen aldaer niet inghecomen noch ontfangen dus hier voor memorie.
Fol. 156r – 156v
Uijtgeven ende betalingen gedaen jegens den voors. ontfanck, zoo tot laste vande
Generaliteijt als tot laste van Zeelandt int particulier ende eerst
Vande betalingen gedaen van wegen die heeren Staten van Zeelant, zoo aende Compagnien
voetknechten, tractementen, vacatien scheepsvrachten, ende andre lasten van oorloge op
haere repartitie gestelt te betaelen, als aenden Ontfanger generael der Vereenichde
Provincien Phlps Doublet tot voldoeninge van hun contigent soo Inde ordinaris maetlycke
contributien van tweehonderdduizend guldens, als inde Extraord consenten over den Jaere
1600 Ingewillicht Ende geconsenteert tot behouve vander Oorloge mitsg tot voldoeninge
vande penningen geprochedeert en ontfangen vande Ghemeene middelen, Contributien
Ende anders int quartiervan Vlaenderen gevallen die generaliten conchernerende.
Eerst
aende Compagnien voetknechten staende tot laste vande heeren Staten van Zeelant
Fol. 182r – 184v
Jacques de Buvrij, Cap. van een compaignie voetknechten geappointteert op 150 hooffden
de somme van £ 278 over een maent solts voor hem ende sijne Compaignie vervallen den
12 novembris 1599 conform D’acte vanden achtsten julij 99 Ende voorgaende betalin Bij
ordonnantie vanden 29 novembris voors ende bekentenisse hier overgelevert.
Aen selven Cap de somme van £ 278 over een maent solts voor hem en syne Compaignie
alsvooren vervallen den 24 Decembris 1599 volgens ordonnantie vanden 4 Januarij 1600
ende bekentenisse hier overgelevert.
Aen selven Cap. de somme van £ 278 over een maent solts voor hem en sijne Comp als
vooren, vervallen den 4 februari 1600 volgens d’ordonnantie vanden 13 Martij 1600 ende
bekentenisse hier overgelevert.
Aen selven Cap. de somme van £ 265.15 over een maent solts voor ende sijne Compaignie
vervallen dem 17 Martij 1600 conform de calculatie bij die vanden Raede Daerop
ghearresteert, volgens D’ ordonnan vanden 8 meij 1600 en bekentenisse hier overgelevert.
Aen selven Cap. de somme van £ 265.15 over een maendt solts voor hem ende sijne
Compaignie vervallen den 28 Aprilis 1600 conform de calculatie alsboven Bij ordonnantie
vanden 24 Meij 1600 ende bekentenisse hier overgelevert.
Aen selven Cap. de somme van £ 291.13.4 over een maent solts voor hem ende syne Comp.
vervallen den 9 Junij 1600 conform de calculatie als vooren. Bij monsterrolle ordonnantie
vanden 12 Julij 1600 Ende bekentenisse hier overgelevert.
Aen selven Cap. de somme van £ 291:13:4 over een maent solts voor hem ende zijne
Compaignie conforme de voorgaende betalinge ende calculatie alsvooren volgens
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d’ordonnantie vanden 28 Julij 1600 ende den 21 der selver vervallen. Dus hier met
bekentenisse overgelevert.
Aen selven Cap. de somme van £ 293.13.4 over een maent solts voor hem ende sijne
Compaignie vervallen den eersten Septembris 1600 conform de voorgaen betalin midts
daer In gherekent is twee ponden voor Arnoult Bruijn gheapponteerde, volgens
d’ordonnantie vanden 12 octobris 1600 ende bekentenisse hier overgelevert.
Aen selven Cap. de somme van £ 257 over een maent solts voor hem ende sijne
Compaignie en Geapponteerden vervallen den 13 Octobris 1600 conform de calculatie
alsvooren Bij monsterrolle ordonnantie vanden 13 novembris 1600 ende bekentenisse hier
overgedient.
Den selven Capiteijn de somme van £ 44.8.10.16 paye van een ordonnantie vanden 24 Meij
1600 Inhoudende £ 66.13.4 over het accoord ende affrekeninge met hem ende syne
Compaignie gemaeckt vanden maende voorde welcke hij bij leeninge betaelt is, vervallen
den 1 Septem. 1600 Volgens de copie van voors. ordonn. en bekentenisse hier overgelevert.
Fol. 251r
Andere betalinghen gedaen ter causen van diverssche tractementen ende pensioenen zoo
ordinaris als Extraordinaris.
Fol. 252r – 252v
Extraordinaris Tractementen aen eenige Capiteijnen, gecommandeert opt fort van Lilloo.
Aen Capietijn Bartholomeeus Walraven de somme van £ 50 over ses maenden tractementss
asl hebbende ghecommandeert op fort van Lilloo over de garnisoenen aldaer, door last
vande Ghecommitteerde Raeden By ordonnantie vanden 7 April 1600 ende bekentenisse
hierover ghelevert.
Aen Capiteijn Maximiliaen Reijniers de somme van £ 50 over ses maenden Extraordinaris
tractement hem toeghelecht ter causa Ende over commandement als vooren, volgens
d’ordonnantie van 31 Octobris 1600 en bekentenisse hier overgelevert.
Sergeanten Majors van Linien, Sterken, Fortten ende Regimenten.
Fol. 255v – 257v
Anthonij Richart Sergeant Maijor opt fort van Lilloo, de somme van £ 91.13.4 over elleff
maenden tractements … advenant van 50 gulden ter maent van 32 vervallen den 28
Octobris en bij acht bekentenissen hier overgelevert.
Anthonij Gout Sergeant Maijor van Lieffkenshouck, de somme van £ 16.13.4 over twee
maenden tractements advenant als vooren. Vervallen den 11 decembris 1599 wesende de
maent daer hij overleden is, volgens twee bekentenissen hier overgelevert. De lyste
quotum(?) is ontfangen by Catharina van Warcke wed. van Anthony Gout.
Aen Cathalijna vande Warck Weduwe van Wylen den voorschreven Sergeant Major
Anthonij Gout sa. De somme van £ 25 te weten 50 gulden over een maent gage boven de
maent waer haeren Man in ghestorven is ende hondert gulden over sijnen ghetrauwen
Dienst den lande gedaen volghens t’extract vande resolutie ordonnan van 27 decemb. 1599
ende bekentenisse hier overghelevert.
Michiel Meijers sergeant maijor gecommen in plaetse vanden voors. Anthonij Gout sa. De
somme van £ 83.6.8 over thien maenden tractemanets, naer advenant alsvooren. Ingaende
metten 24 Decembris 1599 en vervallen den 9 novembris 1600 Bij copie authentijcq van
D’acte syner Comissie van 17 Aprilis 1600 en vyff bekents hier overgelevert.
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Officieren van Justicie
Fol. 277r
Pieter D’haems geweldighe provoost op de fortten van Lilloo en Lieffkenshouck, De
somme van £ 37.6.8 over veerthien maenden tractements naer advenant van 16 guldens ter
maendt van 32 dagen. Vervallen den 19 Decembris 1600 volgens de copie autentycq van
zijnder Acte met veerthien bekentenissen hier overgelevert.
Commisen vande Vivres, Ammunitien van Oorloghe, ende vande fortificatien.
Fol. 278v – 279r
Gillis Heylinck Commis vande vivres ende Ammenitien van Oorloge mitsgaders van
fotificatien opde fortten Lilloo en Lieffkenshouck de somme van £ 66.13.4 over een Jaer
tractement vervallen den lesten Septembris 1600. By copie autentycq van zyn Acte ende
twee bekentenissen hier overgelevert.
Ingenieuren vande fortificatien ende mrs. vande vier wercken
Fol. 282r
Aen Johan van Byswyck Ingenieur mr(?) over de fortten in Brabant ende Vlaendren
gelegen, de somme van £ 16.13.4 over ses maenden tractements naer advenant van 200
gulden tjaers, vervallen den lesten Martij 1600 Bij twee bekentenissen hier overghelevert.
Commissen totten ontfanck vande Ghemeene Middelen in Vlaendren.
Fol. 283r – 283v
Aen Gillis Heylinck Commis ten ontfanghe vanden gemeene Verpach. middelen tot Lilloo,
Lieffkenshouck ende de omligghende fortten, de somme van £ 10.13.3 over sijn
ontfanckloon over de selve middelen verpacht voor twee halve Jaeren Ingegaen den eersten
Octobris 99 ende eyndende den eersten Septembris 1600. Bedraegende t’saemen als hier
vooren fol. 143 In ontfanck wert verantwoort ter somme van £ 533.3 naer advenant van
twee ten hondert volgens twee bekentenissen hier overghedient.
Diversche andere Officieren.
Fol. 285v – 286v
Heyndrick Pietersen Poortier en turffdrager opt fort van Lilloo de somme van £ 19:10 over
negen maenden tractements, naer advenant van 13 gulden ten 32 dagen, vervallen den 28
Junij volgens vyff bekentenissen hier overghelevert.
Aen den selven de somme van £ 8.13.4 over vier maneden tractements naer advenant
alsvooren, vervallen den 3 novembris 1600 bij twee bekentenissen hier overgelevert.
Aen selven de somme van £ 6 over twee Jaren tractements als boomsluijtter tot Lilloo,
vervallen den eersten Januanrij 1601, volgens zyne bekentenisse hier overghelevert.
Aen Joos Wymers, smit opt fort Lilloo, de somme van £ 15 over vijffthein maenden
tractements tot 1 pond ter loopende maent vervallen den eersten novembris 1600 volgens
vyff bekentenissen hier overgelevert.
Belangende de Ordinairis payen vanden Minister ende Schoolmr. tot Lilloo, werden betaelt
byden Commis Gillis Heylinck dus t’selvige in syn particuliere rekeninge vande reparatien
ende fortificatie wert ghepasseert dus hier memorie.
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Constabels ende Canonniers
Fol. 292r – 294r
Lilloo ende Lieffkenshouck
Aen Franchois vander Stock cannonier opt fort van Lilloo de somme van £ 29.6.8 over
elleff maenden tractements naer advenant van 16 gulden ten 32 dagen, vervallen den 24
Julius 1600 volghens vier bekentenissen hier overghelevert.
Joos van Borron canonier tot Lilloo de somme van £ 34.13.4 over derthien maenden
tractements, naer advenant als vooren, vervallen den 17 Augusti 1600. Bij vier
bekentenissen hier overgelevert.
Marchelis Cavel(?) cannonier tot Lilloo de somme van £ 32 over twaelff maenden
tractements naer advenant aldvooren, vervallen den 16 octobris 1600. Bij seven
bekentenissen hier overgelevert.
Herman Franssen canonier tot Lillo, de somme van £ 29.6.8 over ellef maenden tractements
naer advenant als vooren, vervallen den 6 septemb. 1600. Bij ses bekentenissen hier
overgelevert.
Nicolaes Pauwels canonier tot Lieffkenshouck, de somme van £ 32 over twaelff maenden
tractements alsvooren, vervallen den 27 Septemb. 1600, bij ses bekentenissen hier
overgelevert.
Maerten Maertenssen canonier tot Lieffkenshouck, de somme van £ 32 over twaelff
maenden tractements naer advenant als vooren, vervallen den 15 Octobris 1600. Bij acht
bekentenissen hier overgelevert.
Cornelis Adriaenssen canonier tot Lieffkenshouck, de somme van £ 18.13.4 over seven
maenden tractements naer advenant als vooren, vervallen den 26 Aprilis 1600 ende is dese
werelt overleden by vijff bekentenissen hier overgelt.
Hans Bouwenssen canonier inde plaetse vanden voors. overleden Cornelis Adriaenssen sa.
De somme van £ 8 over drije maenden tractements, naer advenant alsvooren. Ingaende
metten 29 Aprilis 1600 ende vervallen den 3 Augusti 1600, bij copie autentijcq van d’Acte
vanden 29 Aprilis voors. ende bekentenisse hier overgelevert.
Ander betalingen gedaen ter cause van diversche schipvrachten ende schuijtvrachten, zoo
over het vervoeren van soldaten als ander ten dienste vanden Lande.
Fol. 317v
Aen Heyndrick Geertssen schipper als vooren [van der Gouwe?] de somme van £ 7.13.4
over de vracht van gevaert te hebben den Compaignie van Capiteijn Beuvrij van Oostende
naer der Goes volgens de Attestatie, ordonnantie vanden 26 Mey 1600 ende bekentenisse
hier overgelevert.
Fol. 319r
Aen Pieter Joachimssen schipper van der Gouwe ende Pieter Adriaenssen schipper vander
Neusen, de somme van £ 4.15.9 over de vracht van Comp. van Capiteyn Maximiliaen
[Reijniers] gevaert naer Lillo, ende Compaig. van Cap. Walraven naer der Neusen, volgens
d’attestaten, ordonnantie vanden 26 mey voors. ende bekentenisse hier overgelevert.
Andere betalingen gedaen aende Commisen vande vivres, Ammunitien van oorloge en
materialen tot behouve vande fortificaen, over die voldoeninge vande sloten haerer
Rekeningen ter cause van penningen by hun daertoe verstrect ende betaelt tot behouwe
vande stercken, fortten in Brabant en Vlaendren gelegen, mitsgaders aen Vlissingen ende
Zeeburch.
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Fol. 326v – 327v
Aen Gillis Heylinck Commis vande Vivres, Ammonitien van Oorloge ende fortificatien
mitsgaders totten Ontfanck vande Ghemeene middelen tot Lilloo ende Lieffkenshouck, de
somme van £ 161.10.0.6 over de voldoeninge vant slot zyner 15e rekeninge van diversche
betalingen vant voors. ontfanck vanden Ghmeene middelen soo ter causen van Incoop van
stroo en andere … behouften, als van reparatien aende hutten Corps de Guardes ende
anderssins, mitsgaders de oncosten ghevallen op lossen ende laden van vivres ende
ammonitien van oorloge alles op ende aende fortten van Lilloo, Lieffkenshouck ende
appendentien van dien. Item ordinaris tractementen van Minister, Schoolmr., ende
turffdrager aldaer, als vande oncosten ghevallen opde leste verpachtinghe, mette vacatien
ende schrijffloon der voors Commis Rekeninge. Dit alles voor den tijt van ses maenden
Ingaende metten eersten Octobris 1599 ende eijndende den lesten Martij 1600 daeraen
volgens t’extract vande voors. Rekeninge ghesloten ter Rekencamer van Zeelant den 17
Augusti 1600 ordonnantie van 24 der selver ende bekentenisse hier overgelevert.
Aenden weduwe vanden selven Commis sa. de somme van £ 171.3.5.6 over voldoeninge
vant slot haer voors. mans Rekeninge van diversche betalinge by hem gedaen vanden
ontfanck vanden voors. ghemeene middelen, soo aen verscheyden wercken ter causen ende
alsvooren verhaelt. Alles voor den tyt van ses maenden. Ingaende den 1 Aprilis 1600 ende
eyndigende den eersten Septembris daeraen volgende. By extract vande voors. Rekeninge
gesloten den 23 Julij 1600 ordonnantie vanden 26 der selver ende bekentenisse [vande
weduwe Philippa Stalens] hier overgelevert.
Ander betalingen gedaen ter causen van diversche fortificatien ende reparatien, mitsgaders
van Incoop van hout ende ander materialen, soo tot behouve vande Stadt Vlissingen ende
Steden ende fortten In Brabant ende Vlaendren ghelegen, bouven t’gene byde Comisen is
ghecocht, betaelt in hunne Rekeningen hier vooren fol. 325 … gebracht.
Fol. 331
Lilloo, Lieffkenshouck ende ander fortten daerontrent.
Aelsvooren Maerten Heyndricxs eerde ende rysschipper tot Lilloo, de somme van £ 18 over
het maken van twee dammen off vingerlyngen aen syde vande oude sluijse binnen t’voors.
fort van Lilloo, volgens d’ordonnantie vanden 24 Novembris 1599 attestatie vanden comis
Heylinck aldaer, ende bekentenisse hier overgelevert.
Aen selven de somme van £ 17.13.4 over t’maecken van een waterput binnen t’fort van
Lieffkenshouck ende t’repareren der bollewercken van t’fort van Blaugaeren volgens
D’attestatie, ordonnantie vanden 24 Novembris 1599 ende bekentenisse hier over ghelevert.
Den selven Marten Heyndricxssen de somme van £ 42 over een Jaer onderhoudinghe vande
nollen, ende contrescherpen buijtten ende aende fortte van Lilloo. Ingaende metten 27 Junij
99 ende geeijndicht den 26 der selver maent Juny daernaer 1600 volgens d’attestatie
ordonnan vanden 8 Septembris 1600 en bekent hier overgelt.
Aen Joris [bedoeld zal zijn: Jacob] Joossen mr. timmerman, de somme van £ 119.7.10.16
over het tweede ende derde leste termijn van een ordonnantie vanden 29 July 1599.
Inhoudende £ 179.3.4 over timmercken van een nyeuwe Ammunitiehuijs opt fort van
Lieffkenshouck ende gedaen reparatien op Lilloo ende andere plaetsen, volgens t’besteck,
mette voors. ordonnantie en bekentenisse hier overgelevert.
Aen selven mr. timmerman de somme van £ 5.8.4 hem toeghelecht voor t’maecken vande
ouerwerck aent voors Ammonitiehuijs tot Lieffkenshouck volgens de specificas,
ordonnantie vanden 26 novembris 1599 ende bekentenisse hier overgedient.
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Aen Pieter Slinders mr. Metser de somme van £ 38.13.4 over het derde leste paijement en
voldoeninge van een Ordonnantie vanden 7 octob. 1599 Inhoudende £ 116 hem
toecomende over t’maecken van metselwercken aent voors. Ammonitiehuijs, volgens
t’besteck mette voors. ordonnantie en bekentenisse hier overghelevert.
Aen Cornelis Bastiaenssen schipper van Schoonhoven de somme van £ 37.5.2 over een
eerste paije wesen den coop van 26300 sijncrijs bij hem gelevert aende fortificatie van
Lilloo, verschenen den 2 februarij 1600 waer van de vracht bedraegende £ 17.10.8 is in
voorgaren Rekeninge fol. 234v. ghebracht. By ordonnantie van 2 Augusti 1599 attestatie
vanden leverantie en bekents hier overgelevert.
Aen Laureijs Cornelissen van Breda. De somme van £ 21.11.4 over de .. paye synde de
vracht van 32350 sync rijs, gelevert totte fortificatie van Lilloo en Lieffkenshouck in
minderinge van ordonnantie vanden lesten Augustij 1600 Inhoudende £ 53.18.4 waer van
Copie autentijcq met bekentenisse hier wert overgelevert.
Andere betalingen gedaen over coop van vivres tot voorsieninge van eenige stercken ende
fortten, mitsgaders ten behouve van eenige soldaten ende andere diergelijcke die niet gecort
connen werden.
Fol. 339v – 340v
Aen Aerent Heijndricxssen vander Burcht coopman binnen Middelburch de somme van
£ 303 over d’eerste, tweede en derde payement van een ordonnantie vanden 21 Decembris
1599 Inhoudende de voors. somme van £ 303 ende vervallen den 21 Junij 1600 over een
coop en leveringhe van 9 lasten taerwe naer advenant van £ 30.13.4 t’last geemploijeert tot
voorsieninge van fortten van Achel, Biervliet, Lilloo en Lieffkenshouck, volgens
d’attestatie ende voors ordonnantie in dato 1 sept. 1599 ende drije bekentenissen hier
overghelevert.
Aen Ferdast(?) Cortgemet brouwer binnen Middelburgch, de somme van £ 22.10 in twee
paijementen betaelt, waervan t’leste vervalt den 6 Martij 1600 over den coop van 20
ocxhooffden bier gelevert aen voors Commis [Lieven Moerbeke], ten behouve vande
fortten van Biervliet, Lilloo ende Lieffkenshouck wegens d’attestatie ordonnantie vanden
eersten februari 1600 ende twee bekentenissen hier overghelevert.
Aen de weduwe van wijlen Pieter de Coninck In zyn leven brouwer binnen Middelburch de
somme van £ 20.5 in twee termijnen betaelt waervan t’leste vervalt den 6 Martij 1600 Over
een coop van 18 ocxhooffden schipsbier aenden Commis Melckebeke ghelevert ten
behouve vande fortten van Biervliet, Lilloo en Lieffkenshouck volgens d’attestatie in date
den 8 sept. 1599 ordonnantie vanden eersten februarij 1600 ende twee bekentenissen hier
overgelevert.
Andere betalingen ter cause van eenige gratuijteijten en vereeringen ten dienste vanden
Lande gedaen.
Fol. 357v
Aen mr. Geerrart Schepens Minister tot Lilloo de somme van £ 8.6.8 hem toegeleijt om
eenige consideratien den Rade daertoe mouverende wegens d’ordonnan van 2 octob. en
bekents hier overgelevert.
Den selven Minister de somme van £ 50 voor syn augumentum voor den Jare 1600
toegelecht als draegende eenige oncosten soo aen syne studerende soons, als van eenige
siecke en Crancke soldaten te laten Cureren en anders(?), alles ten dienste vanden Lande.
Bij ordonnantie van 2 octobris 1600 bekents hier overgelevert.
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Inv. nr. 520
Tweeëntwintigste rekening over 1624 okt. 1 – 1625 sept. 30.
Afgehoord 7 april 1627.
Rekeninge mr. Eeuwout Teelink Ontfanger Generael van Zeelant. Van Zijne Administratie
te Lande, vanden Jaere Ingegaen prima Octobris 1624 eijndende ul. Septemb.
vijffentwintich
1625.
Voor de Camer.
Ontfanck vande pachte ende Gecollecteerde middelen van Consumptie ende Imposten die
over al inde Steden ende ten platten lande van Zeelandt te behouve vande gemeene saecke
geheven ende gecollecteert werden, volgens de resolutie hier vooren transchreven, op
naervolgen Specien, Te weten van alle gebranden, wyn, Wynen, Bieren, Maelderie,
Balance, Zeepe, hoorenbeesten, t’mangeren vande paerden, wolle, goude, zilvre ende zyde
laeckenen, consumptie opt zoudt, Azyn ende andre specien hiernae vermelt, ende dat voor
den tyt van ses maenden, Ingegaen metten 1 October 1624 ende eydigen den lesten marty
1625.
[NB: voorafgaande aan de Rekeningen zijn uitgebreide transcipties van de notulen van de
Staten van Zeeland opgenomen aangaande de specificatie van de heffing van belastingen
naar product].
Fol. 172 r – 172v
Anderen Ontfanc vande Generaliteyt, ende eerst
Vande gemeene middelen van Consumptie over Neusen ende Neusen Ambacht, Axel ende
Axelambacht, Biervliet, Lillo ende Liefkenshouck, Item vande Contributien ten
plattenlande van Vlaenderen ende vande domeynen geestel. goederen Inde zelve quartieren
gelegen, mitsgaders vande penninghen geprovenieert vande pasporten vande persoonen
gaende ende commende na een uuyt des Viants landt, als mede van het hooftgelt op de
passagiers, ende schep. Passerende door de respective vloten voor Lillo ende Maurtitsfort
alles beginnende met den eersten October 1624.
NB: de notitie inde marge luidt: bij verdacht van desen ontfanck neffens de quoata van
Zeelandt aen de Generaliteijt geliquideert moet werden.
Eerst vande middelen van Consumptie verpacht opden zelven voet gelyck de zelve in Zeel.
werden geheven.
Fol. 179v – 181v
Lillo en Liefkenshouck
Alderhande Wynen pachter Cornelis Jansen voor £ 53
Alderhande Bieren pachter den zelven voor £ 262
De verhooginge op de bieren, pachter Isack van Ortegem voor £ 131.10
De vier groote tot laste vanden biersteecker pachter Herman Meeus voor £ 10.10
T’slaen vande beesten met het mangelen van paerden, pachter Cornelis de Rijcke voor
£ 13.10
De hooren beesten, pachter Abraham de Neuv voor £ 1
De vier stuvers op de tonne biers, pachter Marten Berou voor £ 32
De vier guldens opt zoudt, pachter Isacq van Ortigem voor £ 4.10
T’gemael pachter Pieter de Gomme voor £ 81
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Bedraecht t’samen de verpachte middelen voors. de somme van £ 589
De selve middelen voor ses maenden ingegaen den 1 April ende geeyndicht den lesten
Septemb 1625 als volgt
Alderhande wynen pachter Herry Godaert voor £ 35
Alderhande bieren pachter Cornelis de Rycke voor £ 284
De verhooginge op de bieren pachter Isacq van Ortigem voor £ 143
De vier groote tot laste vanden biersteecker pachter Herman Meeus voor £ 10
T’slaen vande beesten, pachter Cornelis de Rycke voor £ 9
De hooren beesten pachter Abraham de Neuv voor £ 2.10
De vier stuvers op de tonne biers pachter Adam de Meyer voor £ 36
De vier guldens opt zoudt pachter Isacq van Ortegem voor £ 4
T’ gemael, pachter Pieter de Gomme voor £ 56
Gedragen t’samen de verpachte middelen voors. ter somme van £ 579.10
Fol. 185r
Anderen Ontfanc extraordinaris van penningen geconsent. by de ingelande vanden Doele,
ten behouve vande palisaden tot Lyeffkenshouck
Den 16 september 1625 Ontfangen vande heer van Stavenisse door Pieter Slinders, de
somme van £ 300 In minderinghe van een Secrete contribute byde Ingelande vanden Doele
geconsenteert tot het opmaecken vande palisaden aen Liefkenshouck.
Fol. 185v – 186r
Anderen Ontfanc vande gedruckte passporten ten comptoir vanden heeren Staten van
Zeelandt uuytgegeven soo van de Ingesetene van dese lande om naer des viandts landt
tegaen, als om eenighe persoonen haer in sviants landt houdende om van daer Inde
vereenichde Nederlanden te commen, volgens resolutie vande heeren Staten van Zeelandt
In date 17 Augusti 1597 Inde 6e generaele rekenin. Wijlent den heer tresor. Valck fol. 4
verso transchreven.
Alzoo zedert de nieuwe oorloghe door het expireren vanden Treves, by de Ed. Mog. heeren
de Staten van Zeelandt goetgevonden is, om t’ achtervolgen eenen eenparighen voet in alle
de provincien dat de penningen vande voors. passeporten voort comende volgens d’ordre
vanden Raet van State aenden commis Verhaer zynde specialick daer toe gecommiteert,
zoude betaelt ende by hem verantwoort werden, Blijckende by de resolutie vande Ed. Mog.
heeren Staten van Zeelandt in date den 11 Marty 1622 inde 19e Generaele rekenin. Fol. 28
transchreven, soo en wert dienthalven hier niet geb. dan memorie.
Wat belangt den taucx opde passagiers ende schepen passerende voor by de vlooten van
Lillo, Mauritsfort en Sluijs, die inde voorgaende oorloghe ten comptoire te lande werden
ontfangen alzoo goet gevonden is, dat de zelve zedert het expireren vanden treves, ten
comptoire vande Admiraliteyt zullen ontfagen ende verantwoort werden, volgens de
resolutie vanden 3 October 1621 op rekenin te watere van het zelve Jaer overgelevert, ende
oock naervolgens die alle Jare verantwoort, soo wert halve dier niet gebracht dan memorie.
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Fol. 195v – 195r
Uuytgeven ende betaelinghen gedaen tegens den voors. ontfanc zoo ten laste vande
Generaliteyt als Zeelandt int particulier, ende eerst vande Betalingen gedaen van wegen de
heeren Staten van Zeelandt soo aende Compagnien Voetknechten, tractementen, vacatien,
Schipsvrachten ende andre lasten van oorloghe op haer repartitie gestelt, als oock aenden
ontfanger Generael der Vereenichde Nederlanden Johan Doubleth tot voldoeninghe van
haere Ed. Mo. contingent, zoo inde ordinare maentelycke betaelinghen als inde
extraordinaire consenten, over den Jaere 1625 Ingewillicht ende geconsenteert ten behouve
vande gemeene saecke, mitsgaders tot voldoeinghe vande penningen geprocedeert ende
ontfangen vande gemeene middelen van consumptie emde Contributien als anders inde
quartieren van Vlaenderen gevallen de Generaliteyt consernerende.
Fol. 203v – 205v
Aen Fernando Brouxsaulxs Capiteyn van een Compagnie voetknechten geappointeert op
150 koppen, de somme van £ 325 tot voldoeninghe van een maent zolts voor hem ende zyn
Compagnie sterck 145 koppen conform de voors. calculatie van raet, ende vervallen den 13
September 1624 affgetrocken twee coppen op de maent Meye te veel gecalculleert By
ordonnan vanden 28 Novemb. Daeraen met bekents hier van Jacob vander Burcht hier
overgedient.
Aen selven, de somme van £ 329 ter saeck als vooren, en vervallen den 25 October 1624.
By ordonnan vanden 13 Jannuary 1625 met bekents hier overgedient.
Aen selven de somme van £ 333 tot voldoeninge van een maent zolts, voor hem ende zyn
Compagnie sterck 147 coppen, conform de monsteringhe daer van opden 30 October 1624
gedaen, en calculatie vanden raet daeropgevolcht, vervallen den 6 Decmb. 1624 By de
monsterrolle ordonnantie vanden 4 Marty 1625 met bekentenisse hier overgedient.
Aen selven, gelyck somme van £ 333 ter saecke als vooren, ende vervallen den 17 Jannuarij
1625, Bij ordonnan vanden 23 April daeraen met bekents hier overgedient.
Aen selven de somme van £ 335 over een maent zolts voor hem ende zijn Compagnie
sterck 147 coppen conform de monsteringhe daer van opden 30 Jannuary 1625 gedaen,
ende calculatie vanden raet daer op gevolcht vervallen den 28 February daeraen, mitz eenen
dooden voor dese reyse. By de monsterrolle ordonnan vanden 15 Meye 1625 met bekents
hier overgedient.
Aen selven Cap. de somme van £ 324 tot voldoeninge van een maent zolts voor hem ende
zyn Compagnie sterck als vooren, ende vervallen den 16 April 1625, midts dat daer
affgetrocken is voor den lieutenant ende zyn jonghen, niet in wesen zynde, ende betaelt
over de maent vervallen den 6 Decemb 1624. By ordonnan vanden 27 Juny 1625 met
bekentenisse hier overgedient.
Aen selven Capiteyn, de somme van £ 337 tot voldoeninghe van een maent zolts, voor hem
ende zyn Compagnie sterck 149 coppen, conform de monsteringh daer van opden 15 April
1625 gedaen en calculatie vanden raet daerop gevolcht, vervallen den 23 Meye daer aen.
By de monsterrolle ordonnan vanden 12 Augusti 1625 met bekents hier overgedient.
Aen selven de somme van £ 339 Over een maent zolts voor hem ende zyn Compagnie
sterck 150 coppen, conform de monsteringhe daer van opden 21 Juny 1625 gedaen, ende
calculatie vanden raet daer opgevolcht, vervallen den 4 July 1625. By de monsterrolle
ordonnan vanden 19 Septemb. met bekentenisse hier overgedient.
Bedraecht t’samen de besoldiginghe vande voors. Compagnie van Cap. Fernande
Brouxsauls ter somme van £ 2655.3.4

20

Fol. 239r – 241r
Aen Jacques Brouxsauls filius Pieters Capiteyn van een Compagnie voetknechten
geappointeert op 150 coppen, de somme van £ 339 Over een maent zolts voor hem ende
zyn Compagnie sterck gelyck de zelve geappointeert is, vervallen den 13 September 1624.
Bij ordonnan vanden 28 Novemb daeraen met bekents van Hans Herbel hier overgedient.
Aen selven Capiteyn gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren, ende vervallen den
25 October 1624. By ordonnan vanden 13 Jannuary 1625 met bekents hier overgedient.
Aen selven Cap gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren, ende vervallen den 6
Decemb 1624 ordonnan van 4 Martij daer aen met bekents hier overgedient.
Aen selven Cap. gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren, ende vervallen den 17
Jannuary 1625. By ordonnan vanden 23 April daeraen met bekents hier overgedient.
Aen selven Cap. gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren, ende vervallen den 28
Februerry 1625 By ordonnan vanden 16 Meye daeraen met bekents hier overgedient.
Aen selven Cap. gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren, ende vervallen den 11
April 1625. By ordonnan van 27 Juny daer aen met bekents hier overgedient.
Aen zelven Cap. gelycke somme van £ 339, ter saecke als vooren, vervallen den 23 Meye
1625. By ordonnan vanden 8 Augusti daer aen met bekents hier overgedient.
Aen zelven Cap. gelycke somme van £ 339 tot voldoeninghe van een maent zolts voor hem
ende zyn Compagnie sterck 147 coppen, conform de monsteringhe opden 21 Juny 1625
gedaen, ende calculatie vanden raet daerop gevolcht, vervallen den 4 July 1625. By
ordonnan vanden 6 met bekents van 10 November 1625 hier overgedient.
Bedraecht t’samen de besoldinghe vande compagnie vanden Cap. Brouxsauls ter somme
van £ 2706
Fol. 250r – 253r
Aen Severin Hoemaecker Cap. van een Compagnie voetknechten, geappoinct. op 150
coppen, de somme van £ 339 tot voldoeninghe van een maent zolts voor hem ende zyn
Compagnie sterck gelycke zelve geappointeert is, vervallen den 13 Septemb. 1624. By
ordonnan vanden 28 November daeraen met bekents van Hans la Heye hier overgedient.
Aen zelven gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren, ende vervallen den 25 October
1624. By ordonnan van 13 Jannuary 1625 met bekents hier overgedient.
Aen selven Cap. gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren, conform de monsterrolle
daer van opden 30 October 1624 gedaen, ende calculatie vanden raet daer op gevolcht,
vervallen den lesten Decemb. daeraen. By de monsterrolle ordonnan vanden 4 Marty 1625
met bekents hier overgedient.
Aen selven Cap. gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren ende vervallen den 17
Jannuary 1625. By ordonnan van 23 April daeraen met bekents hier overgedient.
Aen selven Cap. de somme van £ 339 tot voldoening van een maent zolts voor hem ende
zyn Compagnie sterck 147 coppen conform de monsteringhe van 30 Jannuary 1625 gedaen
ende calculatie van raet daerop gevolght, vervallen den 28 February 1625, met den
appoincte Wolfaert van Borsele. By monsterrolle ordonnan vanden 15 Meye 1625, met
bekenten hier overgedient.
Aen selven Cap. de somme van £ 337 tot voldoeninge van een maent zolts voor hem ende
zyne Compagnie sterck 150 coppen naer volgens de calculatie vanden raet daervan
gemaeckt vervallen den 11 April 1625 mits dat den appoincte Van Borsele daer by
gevoucht is, ende een paye inde voorgaende te veel gecalculeert is affgetrocken. By
ordonnan vanden 27 Juny 1625 met bekents hier overgedient.

21

Aen zelven Cap. de somme van £ 339 tot voldoeninghe van een maent zolts voor hem ende
zyn Compan sterck als vooren, vervallen den 23 Meye 1625, mits dat de voorgemelde
appoincte daer in gereckent is. By ordonnan van 23 Augusti 1625 met bekents hier
overgedient.
Aen selven Cap. de somme van £ 337 tot voldoeninghe van een maent zolts, voor hem ende
zyn Comp. sterck 118 coppen conform de monsterin daer van opden 21 Juny 1625 gedaen,
ende calculatie vanden raet daer op gevolcht, vervallen den 4 July 1625 mits den appoincte
voors. ende vier dooden voor dese maent. By de monsterrolle ordonnantie vanden 19
Septemb met bekents van 20 October 1625 hier overgedient.
Aen selven Cap. de somme van £ 26.13.4 hem toecommende hem toecommens over dien
dat hy zyne recruyte besorcht heeft, zedert halff Marty totden eersten April 1621. By
ordonnan van 11 September 1624 met bekentenisse hier overgedient.
Bedraecht t’samen de besoldinge vande Compagnie vanden Cap. Severyn Hoemaecker ter
somme van £ 2730.13.4
Fol. 253r – 255v
Aen Pieter Calcker Capiteijn van een Compagnie voetknechten geappoinct op 150 coppen,
de somme van £ 337 tot voldoeninghe van een maent zolts voor hem ende zyn Compagnie
sterck 149 coppen, conform de monsteringhe daer van opden 10 Septemb. 1624 gedaen, en
calculatie vanden raet daer opgevolcht, vervallen den 13 Septemb. 1624. By ordonnantie
vanden 23 Novemb. Daer aen met bekents van Hans la Haye hier overgedient.
Aen selven Capiteyn de somme van £ 339 tot voldoeninghe van een maent zolts voor hem
ende zyn Comp. sterck 150 coppen conform de monsterin daervan opden 25 October 1624
gedaen ende calculatie vanden raet daer opgevolcht. Vervallen den 25 voors. By de
monsterrolle en ordonnan vanden 13 January 1625 met bekents hier overgedient.
Aen zelven Cap. gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren ende vervallen den 6
Decemb. 1624 By ordonnan vanden 4 Marty daeraen met bekents hier overgedient.
Aen zelven Cap. gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren, conform de monsteringhe
daer van opden lesten Decemb. 1624 gedaen, ende calculatie vanden raet daer op gevolcht,
vervallen den 17 Jannuary 1625. By de monsterrolle ordonnantie vanden 23 April daeraen
met bekents hier overgedient.
Aen selven Cap. gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren, ende vervallen den 28
February 1625. By ordonnan vanden 15 Meye met bekents hier overgedient.
Aen selven Cap. gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren ende vervallen den 11
April 1625. By ordonnan vanden 27 Juny daer aen met bekents hier overgedient.
Aen selven Cap. gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren, conform de monsteringhe
daer van op den 21 April 1625 gedaen ende calculatie vanden raet daer opgevolcht
vervallen den 23 Meye daeraen. By de monsterrolle ordonnan vanden 12 Augusti 1625 met
bekents hier overgedient.
Aen selven Cap. gelycke somme van £ 339 ter saecke als vooren, conform de monsteringhe
opden 3 July 1625 gedaen ende calculatie vanden raet daerop gevolcht, vervallen den 4 July
daeraen. By de monsterrolle ordonnan vanden 2 met bekents vanden 20 Octob. 1625 hier
overgedient.
Aen selven Cap. de somme van £ 26.13.4 over het onderhouden van zyne recruyten zedert
alff Marty totten 1 April 1621. By ordonnan van 11 Septemb. 1624 met bekents hier
overgedient.
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Bedraecht t’samen de besoldinghe vande Compagnie vanden Capiteyn Calcker ter somme
van £ 2736. 13.4
Anderen Uuytge. Van penningen aen diversche tractementen ende pensieoenen, soo
ordinaris aqls extraordinaris.
Sergeanten Majors ende quartiermeesters
Fol. 315r – 315v
Aen Samuel Lannoy serjant major tot Lillo, de somme van £ 73.6.8 tot voldoenin van elf
maenden tractement, near advenante van 40 guldens ter maent als vooren (32 dagen) ende
vervallen den 12 October 1625. By vyff bekents hier overgedient.
Aen Godefroy Marquey serjant major van Lieffkenshouck, gelycke somme van £ 73.6.8 ter
saecke als vooren, ende vervallen den 12 October 1625. By zyne bekents hier overgedient.
Geappontieerde Capiteynen ende officieren
Ordinaris
Fol. 322r – 322v
Aen Adolph van Heule appoincte onder de Compagnie vanden Capiteyn Severijn
Hoemaecker, de somme van £ 26.13 tot voldoeninghe van 10 maenden tractements tot 16
guld. ter maent, vervallen den 30 October 1625. By attestatie vant leven met 6 bekents, daer
vande vije by hem geteeckent, ende de seste(?) by coll. Van Celder als daertoe gemachticht
by de magistraet van Vossemaer die de kinderen vanden voors. Van Heule onderhouden
hier overgedient.
Officieren van Justitie, ordinaris.
Fol. 226v
Aen Joris Willemsen, geweldich provoost tot Lillo ende Liefkenshouck, de somme van
£ 29.6.8 tot voldoeninge van elff maenden tractement tot 16 guldens ter maent van 32
daghen vervallen den 13 October 1625. By twee bekents hier overgedient.
Chirurgijns ende pestmeesters
Fol. 329r
Aen Henry Godaert Chirurgyn ende pestmr. tot Lillo de somme van £ 15 over een halff Jaer
tractement, vervallen den lesten Marty 1625. By bekentenis hier overgedient.
Commisen vande vivres, minutie van oorlogh met d’appendentien.
Fol. 330r
Aen Francois Schillemans commis vande minitien van oorlogh ende vivres tot Lillo ende
Lieffkenshouck, de somme van £ 66.13.4 over een Jaer tractement, vervallen den 20
october 1625. By twee bekents hier overgedient.
Commisen vande gemeene middelen in Vlaenderen.
Fol. 335v
Aen Francois Schillemans commis vande gemeene middelen tot Lillo ende
Lieffckenshouck, de somme van £ 23.7.5 over de voldoeninghe van zijn ontfanckloon tot
twee ten honderden vande verpachte middelen voors. bedraegende over de tyt zyner
rekeninghe ter somma van £ 1168.10 hier vooren folo. 181 verso ontfanck verantwoort. By
twee zyne bekentenissen hier overgedient.
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Diversch andre officieren ordinaris
Fol. 336v – 337r
Aen Andries Buvrij, poortier, turffdrager ende Boomsluijter tot Lillo, de somme van £ 24
tot voldoeninghe van negen maenden tractement naer advenante van 16 guldens ter maent
van 32 daghen vervallen den 9 Augusti 1625. Bij 6 zyne bekents hier overgedient.
Aen Willem Adriaensen smidt ende hoorloge steller ter plaetse voors. de somme van
£ 8.6.8 Over een Jaer tractement, vervallen den 1 October 1625. By twee bekentenissen hier
overgedient.
Aen Andries Franck, schoolmeester tot Liefkenshouck, de somme van £ 25 Over een Jaer
tractement, vervallen den 20 July. By 4 bekents hier overgedient.
Wat belangt de tractementen vanden predic. ende Schoolmeester tot Lillo, alzoo de zelve
betaelt werden by den Commis vanden Gemeene middelen aldaer, zoo wert dient halve hier
niet gebracht voor memorie.
Constabels ende Canoniers ordinaris
Fol. 340r – 342r
Lillo en Liefkenshouck
Aen Franchois van Stocke cannoniers tot Lillo de somme van £ 29.6.8 over elff maenden
tractement tot 16 guldens ter maent van 32 daghen, vervallen den 12 October 1625. By 6
bekentenisse hier overgedient.
Aen Hans Botterdroger Canonier als vooren de somme van £ 21. 6.8 over acht maenden
tractements vervallen den 8 July 1625. By bekentenissen hier overgedient.
Aen Jan Fredricxsen Limstanghe Canonier ter plaetse voors. de somme van £ 24 over 9
maenden tractement vervallen den 9 Augusti 1625. By bekents hier overgedient.
Aen Antony van Gastel Canonier ter plaetse voors. de somme van £ 21.6.8 over 8 maenden
tractements als vooren, vervallen den 8 July 1625 zynde overleden den 25 July daer te
vooren. By bekents hier overgedient.
Aen Amant Hellewyck gesuccedeert aen plaetse van voors. Antony van Gastel de somme
van £ 2.1.8 over 25 daghen, Ingegaen den 18 September 1625, ende vervallen den 12
October daer aen, volgens directe zyner aenneminghe In date den 18 Sept. voors.
geregistreert ter rekencamert van Zeelandt int 2e Swarte register met de letter K fol. 45 By
copie autenticq vande voors, acte met een bekents hier overgedient.
Aen Heyndrick Willemsen Canonier tot Liefkenshouck de somme van £ 5.6.8 Over 2 maen
tractements als vooren vervallen den 28 Decemb 1624 zynde overleden den 1 der voors.
maent By attestatie van zyn overlyden met een bekents hier overgedient.
Aen Cornelis Jansen als Canonier aen plaaetse vande voors. Heyndrick Willemsz. De
somme van £ 25.11.8. over 9 maenden ende 19 daghen tractement … als voren, Ingegeaen
den 12 October 1625 volgens dircte syner aenneminghe In date den 9 Decem voors.
geregistreert ter rekencamer van Zeelandt in voornoemde register met de letter K fol. 42 By
copie autenticq vande voors. acte met 6 bekents hier overgedient.
Aen Adriaen Hamerlynck Cannonier tot Lillo de somme van £ 29.6.8 tot voldoeninge van
elff maen tractement, vervallen den 12 October 1625. By bkents hier overgedient.
Aen Joris Deurhoff Canonier tot Liefkenshouck de somme van £ 24 over 9 maenden
tractements, vervallen den 9 Augusti 1625. By 9 zyne bekents hier overgedient.
Andere betalingen gedaen aen commisen vande minitie van oorloghe ende
fortificatiewercken tot voldoeninghe van sloten haerder rekeninghe ter saecke van
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penninghen aende Steden, forten In brabant ende Vlaenderen mitsgaders Tholen,
Vlissingen ende den Zeeburch genaemt, Rammekens, verstrecken ende uuytgegeven.
Fol. 357v – 358r
Aen Franchois Schillemans commis vande Vivres minitie van oorloghe ende
fortificatiewercken tot Lillo ende Liefkenshouck, de somme van £ 779.6.4 tot voldoeninghe
van het Slodt zyner seste(?) gert(?) rekeninghe, gesloten ter rekencamer van Zeelandt opden
28 Juny 1625, aengaende zyne administratie vande voors. fortificatiewercken, gevallen inde
6 wintermaenden, ingegaen den 1 October 1624 ende geeyndicht den lesten Marty 1625.
By extract uuyte voors. rekenin ordonnan vanden lesten Juny daeraen met bekents hier
overgedient.
Aen selven commis de somme van £ 605.19.3 tot voldoeninghe van het slodt zyner 7e
rekeninghe, gesloten ter rekencamer van Zeelandt op den 9 December daeraen, met bekents
hier overgedient.
Anderen uuytgev gedaen aende fortificatiewercken ende het onderhoudt van dien,
mitsgaders van Incoop van steen ende andre matrialen soo ten behouve van Vlissinghen,
Rammekens, Tholen ende Zuytbevelandt ende vande forten in Brabant ende Vlaenderen
gelegen, boven het gene by de respective Commisen versocht betaelt ende in rekeninghe
gebracht is onder de twee voorgaende Capittelen van Contabele ende sloten van
Rekeninghe.
Fol. 364r – 366v
Lillo en Liefkenshouck
Aen Lazarus Jordaen, de somme van £ 45.6.8 over het hermaecken vande Dosdane tot Lillo
met £ 12 van buytenwerck by hem bedongen. 3 By attestatie vanden Commis Schillemans
ordonnan vanden lesten novem 1624 met bekents hier overgedient.
Aen den Commis Francois Schillemans de somme van £ 287.19.5.12 om verstreckt tw
werden onder de aennemers vande reparatien aende wallen tot Lillo, over het eerste derde
part van haer bedonghen loon. By declaratie ordonnan van 17 Juny 1625 met bekents hier
overgedient.
Aen Jacob Teunissen Ruys, de somme van £ 20.8.3 over de coop ende leveringhe van
19650 rys onder staacken ende gaerden, gelevert tot Lillo, tot het verswaren van het
conterscherp aldaer. By attestatie vanden commis Boterdrooger(?) ordonnan van 4 July
1625 met bekents hier overgedient.
Aen Samuel Slinders, de somme van £ 25 over het maecken van de traversen ende
lantvasten aende palisaden tot Liefkenshouck. By besteck attestatie van volmaeckinghe
ordonnantie vanden 11 Septemb 1624 met bekents hier overgedient.
Aen Isack van Ortegem de somme van £ 25 in minderinghe van zyn bedongen loon, over
het onderhouden van Wallen tot Liefkenshouck, ter somme van £ 200. By ordonnan vanden
12 Decemb 1624 met bekents hier overgedient.
Aen Commis Schillemans de somme van £ 20 om verstreckt te werden aenden voors. Van
Ortegem over het aenvullen ende repareren vande doyegaten gevallen inde Conterscherpen
van Liefkenshouck. By ordonnantie vanden 1 July 1625 met bekents hier overgedient.
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Een dos d’âne of ezelsrug is de bovenzijde van een beer, spits toelopend ter bemoeilijking van de
overgang; een beer is een gemetselde dam in een vestinggracht.
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Aen Hans Smidt lootgieter tot Middelburch de somme van £ 42.10.11 over het gene hy
gevrecht ende gelevert heeft opde forten van Lillo ende Liefkenshouck. By twee distincte
declaratien ordonnantie van 6 Meye 1625 met bekents hier overgedient.
Aen Elieser de Keyser schaliedecker tot Middelb. de somme van £ 9.4.8 over het repareren
van het dack van het schefthuys staende op de poorte tot Lyefkenshouck. By declaratie en
ordonnan vanden 8 Meye 1625 met bekents hier overgedient.
Aen Samuel Slinders de somme van £ 458.6.8 over het tweede derde part van £ 1375 by
hem bedongen over het maecken van een eycke palisade tot Liefkenshouck, verschenen
Christdach 1624. By het besteck attestatie van vermaeckinge met bekents hier overgedient
In wercke forme de heer Van Stavenisse heeft tot syne laste genomen te betaelen de somme
van £ 300 die hier voren fol. 100 verso in ontfanck verantwoort syn.
Aen Dierick Jacobsen rysleveraer de somme van £ 67.2 over den coop ende leveringhe van
18700 rys onder gaerden ende staecken, tot vyfyer(?) t’ hondert gecocht ende verwrocht
aenden neiuwen streckdam, comende aende westzyde vande haven van Lillo. By attestatie
vanden Commis Schillemans, ende Putter ordonnan van 5 Augusti 1625 met bekents hier
overgedient.
Fol. 367r
Het Doelsche Gat.
Aen Commis Schillemans de somme van £ 16.13.4 om verstreckt te werden aen aennemers
vande reparatiewercken aenden Dam in het Doelsche Gadt. By ordonnan vanden 22
Augusti 1625 met bekents hier overgedient.
Aen Jan Cornelissen Schaep aennemer van het repareren van het voors. Gadt de somme van
£ 76.13.4 by hem ter saeck voors. bedongen. By het besteck attestatie van opmaeckinghe
ordonnantie van 16 Septemb. 1625 met bekents hier overgedient, waervan gecort is de
somme van £ 16.4 haerlieder by den commis Schillemans verstreckt ende in voorgaende
artyckel gebracht.
Andere betalinghe gedaen aen Incoop van Vivres tot voorsdieninge van eenighe Steden
ende frontierplaetsen mitsgaders ten behouve van eenighe soldaten ende diegelycke gedaen
die niet en connen gecort werden, boven het gene Inde sloten van rekeninghe vande
commisen hier vooren is gebracht.
Fol. 370v
Aen Pieter Jansen coopman binnen Middelburch de somme van £ 90 over den coop ende
leveringhe van twee ende een halve lasten tarwe ten pryse van sesdertich ponden t’last, om
gemaelen in drooghe tonnen gevoert ende naer Lillo ende Liefkenshouck tot wintervorraet
gesonden te werden. By attestatie vanden commis Tobias Coorne in date den 12 novemb.
1624 ordonnantie vanden 12 daeraen met bekents hier overgedient.
Anderen Uuytgev gedaen ter saecke van eenighe gratuiten ende vereeringhen mitsgaders
defroyementen ten dienste vanden lande gedaen.
Fol. 386v – 387r
Aen meester Cornelis Boschaert predicant tot Lillo de somme van £ 50 over zyn
extraordinaris augumentum voorden Jaere 1625. By ordonnantie vanden 27 Marty des Jaers
voors. met bekents hier overgedient.
Aen zelven de somme van £ 5 over een Jaer classicale oncosten, verschenen den 8 July
1625. By zyne bekents hier overgedient.
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Anderen uuytgev gedaen ter saecke van het maecken van nieuwe Vendels voor de
Compagnien.
Fol. 388r
Aen Cap. Severin Hoemaecker gelycke somme van £ 6.13.4 ter saecke ende bewaerhedet
als vooren (tot het maecken van een nieuw vendel hem toegelecht by ordonnantie van 17
February 1625).
Anderen uuytgev aengaende misen van Justitie ende de gevangenis Costen
Fol. 390v
Aen Mr. Willem Pauwels officier Criminel tot Middelburch de somme van £ 3.10 tot
betaelinghe van zyne vacatien ende het recht van executie aen een soldaet vande
Compagnie vanden Cap. Severin, die hy tot Lyefkenshouck metde coorde gestraft heeft. By
attestatie vanden Capiteyn ordonnan vanden 17 Augusti 1625 met bekents hier overgedient.
Anderen uuytgev van betalinghe gedaen ten dienste van Generaliteyt zonder decharghe
vanden Raet van State die ten Comptoire van heer ontfanger Generael der Vereenichde
landen tegens d’extraordinaire gedragen consenten van heeren van Zeelandt liquidabel zyn.
Fol. 418v – 419v
Aen commis Coorne de somme van £ 166.13.4 aen hem verstreckt om daer uuyt te
vervullen de arbeytsloonen schipvrachten ende diergelycke cleyne oncosten dagelycx
voorvallende, int paseren vande Mansvelsche troupes. By ordonnantie vanden 13 February
1625 met bekents hier overgedient.
Aen selven Commis de somme van £ 946.11.9 tot betalinghe van der backeren eerste
leveringe van broodt aende Mantfelsche soldaten inde buylen in Januarie 1625, welcke
somme begrepen is in een seeckere assignatie van Commisaris Publitz vanden 24 Jannuary
voors. behelsende 1030 gulden 19 ½ stuvers te betalen by Louys van Geer Coopman tot
Amsterdam, die op het volgende Jaer wederom in ontfanck sal gerepetart werden. By
ordonnantie van 25 February 1625 met bekents hier overgedient.
Aen selven Commis de somme van £ 400 om daer mede te betaelen den turff stroo ende
arbeytsl. Inde maenden February ende Marty 1625 aende Manfelsche troupes tot
Rammekens ende inde steden van Walcheren verstreckt. By ordonnan van 11 Aprillis 1625
met bekents hier overgedient.
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ZA, Archief van de Rekenkamer Zeeland
Generale Rekeningen en Generaliteitsdeclaraties
Inv. nr. 630, 640
6e rekening over 1635, afgehoord 1637 sept. 14.
630
1e volumen,
640
2e volumen.
Inv. nr. 630
1e volumen van de 6e
Rekeninge te lande.
6e gnale Rekeninge vanden Heer ontfr.
Generael van Zeelandt W.
Brouwers, van syne administrae
te lande, de tot anno 1635.
1635.
Voor de Rekencamer.
Anderen Ontfanck Ende is vande Generaliteijt.
NB: de marginaal luidt: middelen concerneerende de Generaliteijt.
Vande Agemeene middelen van Consumptie over Neusen, Neusenambagt, Biervliet, Lillo
ende Lijeffkenshouck, Axel ende Asxelambagt Item van contributien ten platten Lande van
Vlaenderen ende van Domeijnen, Geestelel. goederen Inde selve gelegen. Mitsgaeders van
penningen geprovenieert van pasport gaende en commende persoonen naer en uut Vijants
landt, als mede van het hooftgelt opde passagiers en schepen passerende door de respective
Vloten voor Lillo ende Biervliet. Alles beginnende met pr. January 1635 Ende eijnigende
metten lesten December daeraen alsvooren van middelen in Zeelandt.
NB: de marginalen luiden:
- Sij verdacht dat Zeelant aen Generaliten van dese middelen boven hare quote in consenten
mede liquidabel is.
- Den tijt volcht hier welals vooren opde middelen van Zeelnt.
Ende eerst van Gemeene middelen van Consumptie, verpacht opden selven voet gelijck die
meest in Zeelandt geheven worden bij Commissarissen vanden Rade van Staten ende
Gecommitteerde Raden van Zeelandt.
Fol. 196r – 198v
Lillo en Liefkenshouc met Oudt Lillo ende Blaugaeren.
Voor eerst wert hier gebracht de somme van £ 448. over de leste drije maenden vant
Wintersaisoen 1635 geeijndicht ultima martij 1635 voors. vande verpachte middelen overt
voors quartier daer van d’ 1e drije maenden verschenen ultima December 1634 zijn
verantwoorrt inde Ioncxst voorgaende Generaele rekeninge fol. 1338 et verso, dus hier over
de leste drije maende vers.
NB: de marginaal luidt: wel gebracht volgens d’apple in voorgaende reeckenig f 90(?)
conferendum.
Deselve middelen zijn verpacht voor andre ses maenden, Ingegaen prima April ende
eijndigende ultima September daeraen als volcht.
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Alderhande wijnen, pachter Cornelis Jansen om £ 66.
Alderhande bieren, pachter Jacob Cente om £ 448.
De Verhooginge opde bieren, pachter Isaacq van Oortegem om £ 218.
De twee stuvers opde tonne biers, pachter Willem Adriaensen om £ 7.11.
T’ slaen vande beesten met het mangelen van paerden, pachter Pieter de Eijcke om £ 26.
De hoornbeesten, pachter Lauweijs Jacobsen om £ 6.
De vier stuvers opde tonne biers, pachter Willem Adriaensen om £ 63.
De vier guldens opt Zoudt, pachter Isaacq van Ortegem om £ 4.
De maelderie, pachter Willem Adriaensen om £ 82.
Bedragen t’samen de verpachte middelen voors. ter somme van £ 910.10.
Deselve middelen zijn verpacht voorandre ses maenden, ingaende prima October 1635 ende
eijndigende ultima Martij 1636. Daervan hier maer gebracht werden de eerste drije
maenden verschenen ultima December 1635 als vooren.
NB: de marginaal luidt: 1e drije maenden als vooren over d’ande quartieren.
Alderhande wijnen, pachter Cornelis van Assendelft voor ses maenden om £ 71 compt d’ 1e
drije maenden £ 35.11.
Alderhande bieren, pachter Willem Adriaensen voor ses maen. om £ 425. compt de drije
maen £ 212.11.
De verhooginge opde bieren, pachter Isaacq van Ortegem om £ 216, compt de drije
maenden £ 108.
De twee stuvers opde tonne biers pachter Willem Adriaensen om £ 6, compt de drije
maenden de somme van £ 3.
De hoorenbeesten, pachter Cornelis Jansen, om £ 1.10, compt de drije maen. £ 0.15.
t’slaen vande beesten ende t’mangelen van paerden om £ 24, pachter Pieter de Eijcke,
compt de drije maenden £ 12.
De vier stuvers opde tonne biers, pachter Corn. Thomassen om £ 60, compt de drije
maenden £ 30.
De vier gulden opt Zoudt, pachter Isaacq van Ortegem om £ 5 compt de drije maen. £ 2.11.
De maelderie, pachter Cornelis Jansen om £ 81, compt de drije maenden £ 40.11.
Bedragende t’samen de verpachte middelen voors. over de drije maenden, ter somme van
£ 444.15.
NB: de marginaal luidt: 3e grossa over Lillo en Liefkenshouck en appendentien £ 1803.5
dat afgetrocken 2 p. cento over collecte voor den Comijs de Gome facit alhier £ 36.1.3.
Blijft suijvers £ 1767.3.9
Fol. 199r
Anderen Ontfanc ende is vande Middelen van consumptie over Fredrijckfort.
Soude hier ontfanck maecken van middelen van Consumptie over Fredrijck ende andere
nijeuwe geconquesteerde forten dan alsoo de selve werden geadministreert bij d’heeren van
rade van state door eenen commis particulier bij hun daerover gestelt Dus hier geenen
Ontfanck maer wert hier alleene gebracht voor Memorie.
NB: de marginaal luidt: als in voorgaende reckeninge.
Anderen Ontfanck vande rantsoenpenningen vande Verpachte middelen in Vlaenderen met
Lillo ende appendentien.
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Fol. 199v
Belangende de rantsoenpenningen vande voors. verpachte middelen in Vlaenderen, alsoo
de selve werden ontfangen bijde respetive commisen ter plaetse daerde selve werden
verpacht om geemploijeert te werden tot betaelen van oncosten opde verpachtinge vallende,
die daer toe nijet genouchsaem en zijn. Volgens de rekeninge die daer van ter rekencamer
van Zeelandt wert gedaen, soo en is ten Comptoire Generael van Zeelandt daer van nijet
ontfangen, Dus hier alleene voor Memorie. NB: de marginaal luidt: Grossa van gemeene
middelen over Vlaenderen en appen. £ 4762.15.6.
Fol. 201v – 202r
Anderen Ontfanck Extraordinaris geconsenteert bijde gelanden van Doel, St. Anna ende
Ketenisse, tot het maecken van pallisaden en andere wercken tot Lieffkenshouck.
Van mr. Cornelis Stavenisse secretaris vande heeren Staten van Zeelandt, ontfangen de
somme van £ 400 Ende dat over 12 maenden recognitie tot 200 gul. ter maent, over den
vrijdom geconsenteert aende Ingelande van voors. polders haere pachters ende bedrijvers,
om te mogen vervoeren haere graenen ende beestialen inde voors. polders gegeroeijt ende
opgevoet, naer Antwerpen ende andere quartieren vant Nederlandt, Wesende onder de
gehoorsaemheijt van Coninck van Spaighnen, mitsgaders baerde Verenichde Nederlan
alsoock van Antwerpen en andere quartieren als vooren naerde voors. polders te mogen
brengen alt’gene zij tot hare Lantbouwerie ende nootdrust van doene sullen hebben, ende
van gelijcken wtte voors. Verenichde Nederlanden naer de voors. polders, Alles in gevolge
van transactie bijd’heeren Gecommitteerde raden van Zeelandt, Vermogens authorisacie
van heeren Staten van Zeelandt daer over aengegaen mette voors. Gelande, breeder inde 3e
Generaele rekenin. van Rendant fol. 181 gementioneert, Verschenen den 4 November 1634.
NB: de marginaal luidt: volgens voorgaende reck.
Fol. 202v – 203r
Anderen Ontfanck van gedruckte pasporten ten Comptoire van heeren Staten van Zeel.
Wtgegeven soo van ingesetene van dese landen om naer des Viants landt te gaen, Als aen
eenige persoonen haer in ‘sviants Landt houdende, om van daer Inde Vereenichde
Nederlanden te commen. Volgens de resolutie van heeren Staten van Zeelandt In date den
17 Augusti 1597 Inde 6e Generale Rekenin wijl. D’hr. Tesorier Valcke fol. 4 transchreven.
Alsoo t’sedert de nieuwe Oorloge door het expireren van treves bij de Ed. Mo. heeren
Staten van Zeelandt goetgevonden is, om te achtervolgen eenen eenparigen Voet In alle de
provintien dat de penningen vande voors. pasporten voortcommende volgens d’ordre van
raedt van state aenden Commis Verhaer sijnde daer toe specialijck gecommitteert betaelt
ende bij hem verantwoort werden bij de resolucie van Ed. Mo. heeren Staten van Zeelandt
in date den 11 Maeij(?) 1622 Inde 19e Generale Rekeninge van d’heer Teelinck fol. 28
transchreven Dus hier alleene gebracht voor Memorie.
Wat belanckt den tauxs opde passagiers en schepen passerende voor bij de schepen in de
Vloten voor Lillo, Biervliet en Sluijs, die inde voorgaende Oorloge ten Comptoire te lande
wierden ontfangen, alsoo goetgevonden is dat de selve t’sedert het expireren van treves ter
Comptoire van Admiraliteijt sullen ontfangen en verantwoort worden, volgens de resol.
Van 4 octob. 1621 opde rekeninge te water van het selve jaer overged. en oock volgens
dien alle Jare daer verantwoort, soo dient hier alleene voor Memorie.

30

Fol. 204v – 207r
Anderen Ontfanck van het gene ten Comptoire Generael van Zeelandt geproffijteert is, over
de cortinge gedaen aende Compaanien opde reparticie van Zeelandt staende ter saecke van
onderhoudinge van siecke en gequetste soldaeten Inde respective Gasthuijsen van Zeelandt
gelogeert geweest hebbende.
Ontfangen over soo veel gecort aende naervolgende Cap. over haer soldaten van reparticie
van Zeelandt, conform het 13e Cohier vande declaracien van voors. oncosten gevallen inde
respective Gasthuijsen teweten Middelburch, Zzee, Goes ende Tholen, Vlissingen, de toto
1634 ende dit vande vier stuvers boven de drije stuvers die het landt daer van draecht
Bedragende volgens het Extract daer van ten Comptoire Generael van Zeelandt gesonden
opden 24 Decemb. 1635 ter somme van £ 229.8 alsw volcht
o.a. van Cap. Ferdinande Brouxsauls £ 1.5.4.
Van Cap. Jaecq. Broucxsauls £ 9.8.
Van Cap. Severijn Hoemaker £ 5.4.8.
Inv. nr. 640
2e volumen vande 6e
Rekeninge te lande
Dienende totte Liquidatie vande quote.
Declaratie W. Brouwers
Vande betalingen rakende de
Generaliteijt de toto anno 1635
Dienende opt 1e volumen vande 6e
Generale rekeninge folio 218.
Voor de Rekenkamer.
Fol. 1r
Declaratie vande Betalinge bij Willem Brouwer Ontfanger Generael van Zeelandt gedaen
van wegen d’heeren Staten van selven lande ten dienste van Generalit. Ophare efd.(?) quote
zoo inde consenten ordinaire als extraordinaire bij de voorgemelte heeren Staten gedragen
ende dit over den tijt van 12 maenden tsedert prima Jannuarij 1635 tot ultima december
daeraen desselfs jaers, alles genomen naerluijt vande Vescheden in ponden schell grooten
vlaams.
NB: de marginalen luiden: - dese declaratie wort hier nu wel gestelt volgens d’apple opde
voorgaende reeckeninge.
- Sij verdacht alle dese betalingen ter brengen in liquidatien met de Gnalt [= de
Generaliteit]. Daer bij voorts vougende alsulcke posten meer als geacht sal werden dit
vanwegen dese provintie aldaer souden mogen werden gepretendeert, alles gededuceert
inden besten forme en met soodanigen solutien en als men mening sal, dat t’ selve soude
mogen en behooren in quote te valideren.
Betalingen ghedaen opde consenten ordinarie Vervat inde repartitien van Staten van
Oorloge ende alsvooren aende 30 oude Compagnien voetknechten staende tot laeste van
provincie van Zeelandt inden Staet van Oorlooge d’anno 1621 sijnde alhier ende hiernaer
de maenden van Chrijchtvolcke genomen als voor desen ider maent van 42 dagen.
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NB: de marginaal luidt: 30 Seeusche Comp.
Fol. 8v – 10v
Aen Ferdinande Brouxsaulx Capiteijn van een Companie voetknechten geappoincteert op
150 coppen de some van £ 347 over een maent solts voor hem en zijn Comp. sterck 150
coppen conform de monsteringe van 18 october 1634 bij calculatie vanden raet daer
opgevolcht ternalteijden 27 october daeraen daerin begrepen 48 gulden over overschot aen
wed. Baillaerts bij de monsterrolle ordonnancie van 25 Jannuarij 1635 met bekentenisse
van Jacob van Borcht hier overged.
Aenden selven Cap. de some van £ 339 ter saeck alsvoren sterck 150 coppen vervallen den
8 december 1634 bij extract en calculatie ordonnancie van 3 meije 1635 met bekentenisse
hier overgedient.
Aenden selven Cap. de some van £ 335 tersaecke als vooren sterck 148 coppen conform de
monsterin van 10 Jannuarij 1635 en calculatie van Raedt daer opgevolcht vervallen den 19
Jannuarij voors. bij de monsterrolle ordonnann. van 27 Junij 1635 met bekent hier
overgedient.
Aenden selven Cap. gelijcke some van £ 335 ter saecke ende sterck als vooren vervallen
den 2 martij 1635. Bij extract ende calculatie ordonnacie van 27 junij daeraen met
bekentenisse hier overged.
Aen selven Cap. de somme van £ 343 ter saecke als voren sterck 150 coppen conform de
monsteringe van 30 martij 1635 en calculatie van Raedt daer opgevolcht vervallen den 17
april daeraen daerin begrepen voor Abraham Claeijssen de naeb 19 Jannuarij en 2 martij bij
de monterrolle, ordonnancie van 3 augusti 1635 met bekent. Hier overgedient.
Aenden selven Cap. de some van £ 347 ter saecke als vooren sterck 150 coppen, vervallen
den 25 meije 1635 Daerin begrepen acht maenden voorde wed. Baillaerts bij extract, ende
calculatie, ordonnancie van 21 augu. 1635 met bekents hierover gedient.
Aen selven Cap. de somme van £ 339 ter oorsaecke als vooren sterck 150 coppen vervallen
den 6 Julij 1635 bij extract en calculatie ordonnancie van 13 Septemb. daeraen met
bekentenisse hier overgedient.
Aen selven Cap. gelijcke some teroorsaecke en sterck alsvooren vervallen den 17 augusti
1635. Bij extract ende calculatie ordonnan vanden 2 October daer aen met bekentenisse hier
overgedient.
Bedraecht t’samen de besoldinge vande Companie van Cap. Ferdinande Broucxsauls
tersomme van £ 2724.
Fol. 25v – 27v
Aen Cap. Sijmon van Cromstrijen
Cap. van een Comppanie Voetknechten geappoincteert op 150 coppen de some van £ 293
over een maent solts voor hem en zijn Comp. sterck 127 coppen, conform de monster. van
3 November 1634 en calcul van raedt daer opgevolcht, vervallen den 11 November voors.
bij de monsterrolle ordonnancie van 25 Jannuarij 1634 met bekentenisse van Jacob van
Borcht hier overgedient.
Aenden selven Cap. gelijcke somme van £ 293 ter saecke en sterck als vooren vervallen
den 23 december 1634 bij extract en calculatie ordonnancie van 4 meije 1635 met bekent
hier overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 293 tersaecke als vooren sterck 122 coppen conform
de monsterrolle van 11 Jannuarij 1635 ende calculatie van Raedt daer opgevolcht vervallen
den 3 februarij daeraen mits drije dooden Bij de monsterrolle ordonnan van 20 Julij 1635
met bekent hier overgedient.
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Aen selven Cap. de somme van £ 277 ter saecke als vooren sterck 119 coppen bij extract
ende calculatie, ordonnantie van 27 Junij daeraen met bekentenisse hier overged.
Aen selven Cap. de somme van £ 327 ter saecke alsvooren sterck 132 coppen conform de
monsterin van 30 martij 1635 ende calculatie vanden Raedt daerop gevolcht vervallen den
28 April daeraen daerin begrepen voorden Lieutenandt en jongen de maenden 13 februarij
en 17 martij noch voor drije coppen de maenden als boven gelijck mede voor Laureijs
Jurion bij de monsterrolle ordonnancie van 13 september 1635 met bekents hier
overgedient.
Aen selven Cap. de somme van £ 315 ter saecke als vooren sterck 135 coppen volgens de
monsterin vanden 2 Junij 1635 ende Calculatie van Raedt daerop gevolcht vervallen den 9
Junij voors. mits eenen doot, ende drije coppen de maent martij bij de monsterrolle
ordonnan van 2 October 1635 met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 307 ter saecke alsvooren, sterck 134 coppen vervallen
den 21 julij 1635. Bij extract ende calculatie, ordonnancie van 27 November daeraen met
bekents hier overgedient.
Aen selven Cap. gelijcke somme van £ 307 ter saeck en sterck als vooren vervallen den 1
September 1635. Bij extract ende calculatie ordonnancie van 28 November daeraen met
bekents hier overgedient.
Bedracht t’samen de besoldinge van Compa. van Cap. Sijmon Cromstrijen ter some van
£ 2402.
Fol. 52v – 54r
Aen Severeijn Hoemaker, Cap. van een Companie voetknechten geappoincteert op 150
coppen de somme van £ 339 over een maent solts voor hem en zijn Companie sterck 150
coppen volgens de monsteringe van 1 octob. 1634 ende declaratie vande Raedt daer op
gevolcht vervallen den 27 octob. voors. bij de monsterrolle, ordonnancie van 15 februarij
1635 met bekentenisse van Laus La Heijs hier overgedient.
Aenden selven Cap. gelijcke somme van £ 339, ter saecke ende sterck alsvoren, vervallen
den 8 December 1634, conform de monster. van 3 November 1634 en calcul. Vanden Raedt
daeropgevolcht dus hierbij de monsterrolle, ordonnan van 4 meije 1635 met bekents hier
overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 337 ter saecke als vooren sterck 149 coppen conform
de monsteringe van 11 Jannuarij 1635 ende calculatie van Raedt daeropgevolcht vervallen
den 19 Jannuarij voors. bij de monsterrolle, ordonnan van 20 Junij 1635 met bekentenisse
hier overgedient.
Aen selven Cap. de somme van £ 337 ter saecke en sterck alsvooren vervallen den 2 martij
1635. Bij extract ende calculatie, ordonnan van 12 Julij daeraen met bekents hier overged.
Aen selven Cap. de somme van £ 343 ter saecke als vooren sterck 150 coppen conform de
monsterin van 30 martij 1635 ende calculatie van Raedt daer opgevolcht vervallen den 13
April daeraen daeronder 24 gulden voor Jan Champoij 19 Jannuarij en 2 martij bij de
monsterrolle ordonnan vanden 14 augusti 1635 met bekentenisse hier overgedient.
Aen selven Cap. de somme van £ 339 ter saecke en sterck als vooren vervallen den 25
meije 1635 bij Extract en calculatie ord. van 2 October daeraen met bekents hier
overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 339 ter saecke ende sterck als vooren conform de
monsterin van 2 Junij 1635 en calculatie van Raedt daer op gevolcht vervallen den 6 Julij
daeraen mits eenen dooden bij de monsterrolle ordonnan van 10 december 1635 met
bekents hier overgedient.
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Aen selven Cap. de somme ter saecke en sterck als vooren vervallen den 17 augusti 1635
bij Extract en calcul. ordonnan van 11 Januarij 1636 met bekentenisse hier overgedient.
Bedracht de besoldinge van Companie van Cap. Severijn Hoemacker ter somme van
£ 2712.
Sergianten maiors ende quartiermeesters
Ordinaris.
Fol. 140r – 140v
Aen Michiel Meijers, sergant major tot Lillo, de somme van £ 91.13.4 over elf maenden
tractement tot 50 gulden ter maent van 42 dagen als vooren vervallen den 9 Jannuarij 1636
bij twee bekentenissen hierover gedient.
Fol. 141r
Aen Jaecques de Bivrij gesuccedeert inplaetse van Samuel de Lannoij als serjant mojoir op
Lieffkenshouck de some van £ 60 over 9 maen tractement tot 40 gulden ter maent van 32
dagen als vooren vervallen den 12 Octob. 1635 bij vijff bekentenissen hier overgedient.
Aen Jaecques Le Ducq gesuccedeert in plaetse van voors. De Bivrij als serjant majoor op
Lieffkenshouck de some van £ 14.16 over twee maen seven dagen tractement tot £ 6.13.4
ter maent van 32 dagen vervallen den 11 Jannuarij 1636 bij copie autenticq van zijne
ordonnan van heeren Gecommitteerde Raden van Zeelandt vanden 15 November 1635
geregistreert ter Rekencamer van Zeel. Int derde swarte register mette letter P fol. 3 verso
met twee bekent hier overgedient.
Extraordinaris
Fol. 143v
Aen Nicolais Varlet major en admonitiemr. Opt fort Fredrick Heijndrick de somme van
£ 56.16.8 over 11 maenden tractement jegens £ 5.3.4 ter maent alsvooren vervallen den 9
Jannuarij 1636. Bij twee bekent. hier overgedient.
Officieren van Justicie
Ordinaris.
Fol. 147v
Aen Joris Willemsen geweldigen provoost tot Lillo, de somme van £ 37.6.8 over 14
maenden tractement tot £ 2.13.4 ter maendt van 32 dagen vervallen den 13 Jannuarij 1636
bij vijff bekentenissen hier overgedient.
Chirurgijns ende Pestmrs.
Fol. 150r
Aen Adam Deens aengenomen tot Chirurgijn ende pestmeester tot Lillo, in plaetse van
Henrij Godaert, overleden, de some van £ 15 over 6 maen tractement jegens £ 0.0.30
t’jaers, ingegaen en geexpireert den lesten September daeraen bij extract autenticq wtte
Notulen van heeren Gecommitteerde Raden van Zeelandt van date leste Martij 1635 ende
geregistreert ter Rekencamer mette letter P folio 2 et verso mitsgaders ord. van selve date
met een bekentenisse hier overgedient.
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Commisen van vivres, munitien van oorloge met den appendentien.
Fol. 151r – 151v
Aen Pieter de Gomme, commis, als vooren tot Lillo, de some van £ 116.13.4 over een jaer
en 9 maenden tractement jegens 400 guld. t’jaersvervallen den lesten decemb. 1635 bij
twee bekentenissen hier overgedient.
Diversche andere officieren
Ordinaris.
Fol. 155r – 156r
Aen Anthny Janssen Barau, turffdrager ende boomsluijter tot Lillo, de somme van £ 20.6.8
over 11 maenden tractement jegens 16 gulden ter maent van 32 dagen vervallen den 9
Jannuarij 1636 bij twee bekents hier overgedient.
Aen Willem Adriaensen, smit tot Lillo, de somme van £ 8.6.8 over een jaer tractement
vervallen den leste december 1635 bij twee bekents hier overgedient.
Aen Abraham van Leen, schoolmeester op Lieffkenshouck, de some van £ 25 over een jaer
tractement vervallen den 4 October 1635 bij twee bekentenissen hier overgedient.
Wat belanckt de gagie van predicant en schoolmeester tot Lillo de selve werden betaelt
bijden Comis van gemeene middelen aldaer hier alleene voor memorie.
Constabels ende cannoniers
Ordinaris.
Fol. 159r – 161r
Lillo en Liefkenshouck
Aen Jacob d’Orij Cannonier tot Lillo, de somme van £ 29.6.8 over elf maenden tractement
tot 16 gulden ter maend van 32 dagen vervallen den 9 Jannuarij 1636. Bij twee bekents.
hier overgedient.
Aen Hans Boterdroger, cannonier ter plaetse voors., gelijcke some van £ 29.6.8 ter saecke
vervallen ende bewaerhedet als booven.
Aen Lieven Pietersen, cannonier ter plaetse voors., de some van £ 29.6.8 tersaecke
vervallen en bewaerhedet als vooren.
Aen Amant Hellebuijck, cannonier ter plaetse voors. [bedoeld zal zijn: Liefkenshoek], de
somme van £ 32 over 12 maen. tractement als vooren vervallen den 8 december 1635 bij
ses bekents hier overgedient.
Aen Cornelis Janssen, cannonier op Liefkenshouck, de somme van £ 29.6.8 over elf
maenden tractement tot 16 gulden termaent als vooren vervallen den 9 Januarij 1636 bij
twee bekent. hier overgedient.
Aen Pieter Lievensen, cannonier op Lillo, de somme van £ 29.6.8 ter saecke vervallen en
bewaerhedet als vooren.
Aen Nicolaes van Dries gesecht Barau, cannonier op Liefkenshouck, gelijcke somme van
£ 29.6.8 vervallen en bewaerhedet als vooren.
Aen Marcus van Wolvelaer, cannonier op Blaugaren, gelijcke somme van £ 29.6.8, ter
saecke vervallen ende bewaerhedet als boven.
Aen Daniel du Mont, cannonier op fort Fredrick Heijndrick, de somme van £ 8 over drije
maenden tractement jegens 16 gulden termaent als vooren vervallen den 28 april 1636. Bij
twee bekentenissen hier overgedient.
Aen Baerent Marinussen, gecommen bij verwisselinge van Tholen in plaetse vanden voors.
Du Mont, de somme van £ 19.16.8 over seven maenden 14 dagen tractement jegens 16
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gulden ter maent als vooren vervallen den 9 Januarij 1636 bij twee bekents hier
overgedient.
Aen Suert Jansen, cannonier ter plaetse voors., de somme van £ 34.13.4 over 13 maen.
tractement als vooren vervallen den 9 Januarij 1636 bij 13 bekentenissen hier overgedient.
Facit over Lillo en append. £ 299.16.8.
Anderen betalingen gedaen aende Commisen van admonitien van Orlooge ende
fortificatiewercken mitsgaders vivres tot voldoeninge van sloten haerder rekeningen ter
saecke voors. ten dienste van Generaliteijt verstrecken ende wtgeven.
Fol. 174v. – 175r
Lillo en Liefkenshouck met Blaugaren en oudt Lillo met dependentien.
Aen Pieter de Gomme, Comis tot Lillo en Liefkenshouck, de somme van £ 724.14.6 in
voldoeninge van het slodt sijner 8e gelt rekeninge over den halve Jare geexpireert ultima
Junij 1635 verpachte gemeene middelen van consumptie aldaer gevallen mette repareren
der fortificatiewercken daerdagen gedaen aen forten van Lillo ende Liefkenshouck, oudt
Lillo Blaugaren ende dapendentien volgens het slot, gesloten ter rekencamer van Zeelandt
opden 5 December 1635 bij extract wtte voors. rekeninge met Ordonnancie van 6 derselver
maent en bekents hier overgedient.
Aenden selven Comis, de somme van £ 1713.5.1.23 in voldoeninge van het slot sijner gelt
rkeninge, ende dat overden halven Jare geexpireert ultima December 1635 verpachte
gemeene middelen van consumptie aldaer gevallen mette reparatien der fortificatiewercken
daer tegen gedaen aen forten als boven volgens de rekeninge gesloten ter rekencamer van
Zeelandt opden 11 Julij 1636 bij extract, ordonnancie vanden 14 augusti 1636 met bekents
hier overgedient.
Anderen Utgeven gedaen aende fortificatiewercken en het onderhouden van dien
mitsgaders den incoop van steen, rijs ende andre materialen ten behouve en dienste van
Generaliteijt als vooren boven het gene dat bij de respective Commisen gecocht, betaelt en
in hare Rekeninge gebracht is, onder de tweevoorgaende cappittelen vande advancementen
aen contable en sloten van rkeninge, mitsgaders dat onder de rebrijcqe van betalinge
Liquidabel opde consenten Extraordinaris hiernaer sal gebragt werden.
Fol. 178v – 179r
Lillo en Liefkenshouck.
Aen Pieter Betinck, schipper, de somme van £ 87.12. over coop en leveringe van 7800 bos
lanck rijs tot £ 0.7.6 t’hondert en 6450 staacken ende gaerden tot £ 0.6 t’ hondert gelevert
tot Lillo, om verworcht te werden tot het maken ende verbreden van een hooft aen het
contrescherp van Lillo. Bij recepisse van Comis Pieter de Gomme van date 4 martij 1634
ordonnan van 11 April daeraen met bekents hier overedient.
Aenden selven Pieter Betinck, de some van £ 103.10 over coop ende leveringe van 5200
bos lanck rijs tot £ 0.17.6 t’hondert ende 3000 stacken tot £ 0.6 ’t hondert met 14000 bos
besteck rijs gaerden en staecken tot £ 0.7 t’hondert gelevert ten dienste als boven om
verworcht te werden aent voors. Contrescherp bij recepisse van Comis P. de Gome van date
29 martij 1634 ordonnan van 11 april daeraen met bekent.
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Andere betalinghe aen secrete diensten voor het Landt.
Fol. 193r – 193v
Aen Capiteijn Jaecques Brouxsaults, commanderen opt fort St. Anna inden polder van
Namen, de somme van £ 16.13.4 om bij hem gelevert te worden aen seker persoon hem
bekent over secrete diensten bij ordonnancie van 6 martij 1635 met bekent. hier
overgedient.
Aen selven Cap. Brouxsault, de somme van £ 23 over soo veel bij hem door ordre van Rade
verstreckt aen Maurits Corn. van Goes tot twee gulden ter weecke ingegaen metten 16
November 1633 ende geexpireert den 14 Martij 1635 maeckende 69 weecken bij ordonnan
van 14 Martij voors. met bekentenisse hier overgedient.
Anderen Utgheven tersaecke van eenige gratuiteijteijt ende vereeringen mitsgaders de
defroijementen ten dienste van Lande gedaen.
Fol. 198v – 199r
Aen mr. Cornelis Bosschaert, minister tot Lillo, de some van £ 12.10 tot een vereeringe
hem vergunt over sijne grooten extraordinaire moeijten in zijnen dienst bij ordonnan van 28
december 1635 met bekents hier overgedient.
Aenden selven mr. Corn. Bosschaet, de some van £ 6.13.4 en dat over een jaer classicale
oncosten verschen den 8 julij 1635 bij bekents hier overgedient.
Aenden selven mr. Cornelis Bosschart de some van £ 50 over sijn ordinaris jaerlijcxs
augumenten voorden Jare 1635 bij ordonnan van 4 april 1635 met bekents hier overgedient.
Fol. 200v
Aen Anthonij Jansen Barau, poortier en dispensier van admonicien tot Lillo, de somme van
£ 7 over een toelech voor zijne extraordinaire diensten op Lillo bij ordonnan van 27
februarij 1635 met bekents hier overgedient.
Fol. 201v
Aen Dingman Cornelissen veerman van St. Jacob bij Lillo, de somme van £ 8.6.8 over een
toelech voort verlies van sijne schuijtten bij ordonnancie van 27 November 1635 met
bekents hierovergedient.
Aen Willem van Hattum, serjant van Cap. Severeijn Hoemaker, de somme van £ 8.6.8 over
een toelech voor sijnen dienst int Warnemen van het majoorschap van Liefkenshouck
geduijrende suspentie van gewesen majoor Jaecques de Bivrij en anders bij ordonnan van
29 Novemb. 1635 met bekents hier overged.
Fol. 224r – 225r
Fortificatien en voorsieninge van Vivres ende anders en erst omtrent Lillo.
Aen Jan Tresignij, pontgaerder, de some van £ 121 over coop van 110 Goese sacken goede
terwe tegen £ 0.22 den sack gelevert aen Commis Tobias Coorne, om gemalen te werden
tot winter voorraet voorde forten Lillo en Liefkenshouck bij recepisse van Comis Coorne
voors. van date 3 Novemb. 1635 ordonnan van 27 derselver maent met bekents hier
overged.
Aenden Comis Tobias Coorne, de some van £ 66.13.4 ende dat bij advance tot betalinge
vande oncosten vallende opde vivres tot voorsienin. van forten Lillo en Liefkenshouck voor
het Wintersaisoen 1636 bij ordonnan van 29 November met bekents hier overgedient.
NB: de marginaal luidt: wert vant woort in zijne 11e reeckenijng fol. 10 et sequenti bas(?)
Aen Abraham van Wee en Hans Wolfinck backers alhier tot Middelburch, de some van
£ 147.16 over coop van 9384 ponden wegens bisciut tot £ 0.31 thondert gelevert aen Comis
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Tobias Coorne wel gecondicioneert en gepackt in 75 droge tonnen tot Winter voorraedt van
forten Lillo en Liefkenshouck bij recepisse van voors. Comis Coorne van date den 10
december 1635, ordonnancie van 12 derselver maent met bekents hier overgedient.
Aen Pieter Verbiest, de some van £ 136.18.8 over coop van 387 Hollantse meij casen
wegende 5135 pond tegens £ 2.13.4 t’hondert, gelevert aen Comis Thobias Coorne en
gesonden binnen Lillo en Lieffkenshouck tot Wintervoorraet aldaer wtwijsende zijne
recepisse van date 29 November 1635 ordonnan van 11 december daeraen met bekents hier
overgedient.
Facit over Lillo £ 472.8.
Fol. 240r – 241r
Fortificatien ende vivres aent fort Hogerwerve.
NB: de marginaal luidt: Nieu buijten voorgaende reeckenijn.
Aen Michiel Pietersen, schildersaennemer van het steene hutten ende den poorte op
Hogerwerve, de somme van £ 238.17.9 over het 1e derde part van sijn bedongen loon vande
voors. wercken bij copie van een quitancio van d’heer Ontfanger Doublet opde Legerlasten
d’anno 1634 ordonnan van heeren Gecommitteerde Raden van 6 martij 1635 met
bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Michiel Pietersen schilders de somme van £ 237.6 over de tweede derde
paije van het maecken vande Houte poorte ende brugge van Hogerwerve voors. Bij
ordonnancie van 25 Junij 1635 met bekents hier overgedient.
Aenden selven Michiel Pietersen de some van £ 240.9.6 over het leste derde part van
£ 716.13.4 bij hem bedongen vant leveren en maecken van steene hutten, poorten en brugge
op Hoogerwerve als boven en £ 1.11.9 over soo veel hem opde tweede paije tecort betaelt
bij quitancie van d’hr. Ontfanger Generael Doublet, ordonnan van heeren Gecommitteerde
Raden van date 21 augusti 1635 met bekents hier overged.
Aenden Equipagemeester Maerten Thijssen tot Vlissingen de somme van £ 52.14.4 over
incoop van vivres bij hem door ordre van Rade gedaen en gesonden naert fort van
Hoogerwerve in Jannuarij 1635 bij ordonnancie van 8 martij 1635 met bekents hier
overgedient.
NB: de marginaal luidt: wert verantwoort door ordre vande hr. vanden Rade bij Tobias
Coorne in sijne 12e Reeckenijnge folio 9 verso.
Facit over Hoogerwerve £ 769.7.7.
ZA, Archief van de Rekenkamer Zeeland
Generale Rekeningen en Generaliteitsdeclaraties
Inv. nr. 930, 940
1e rekening over 1649 okt. 1–1650 dec., afgehoord 1652 aug. 19.
930
1e volumen,
940
2e volumen.
Inv. nr. 930
1e Volumen van de eerste Rekening te Lande; Vander Stringe.
1e Generale;
Rekeninge vanden heer Ontfanger generael van Zeelant Johan vander Stringe van Zyne
administratie te Lande vanden eersten October 1649 tot den lesten December 1650.
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1650
Voor de Rekencamer.
Fol.182r – 182v
Anderen Ontfanck ende is van de Generaliteyt.
Van Gemeene Middelen van Consumptie over Neusen, Neusenambacht, Biervliet,
Liefckenshouck, Axel, ende Axelambacht, Item van Contributien ten platten lande van
Vlaenderen, ende vande Domeijnen, Geestelycke goederen inde selve gelegen, Item van
penningen geprovenieert van pasporten gaende ende komende persoonen naer ende uijtde
Landen vanden Co. Van Spagnen, als mede vant hooftgeld op de passagiers ende schepen
passeren door de Respective Vloten voor Lillo en s’ Sas van Gendt, alles beginnende met
pa. October 1649 ende eijndigende den lesten december 1650 als voren vande middelen van
Zeelant is gebracht van gemeene middelen van Consumptie verpacht op den selven voet
gelijck die meest in Zeelant geheven werden, bij Commissarissen ende Raet van State ende
Gecommitt. Raden van Zeelandt.
NB: de marginaal luidt: Middelen concernerende de Gent. Sij verdacht dat Zeelant aende
Gent. van dese middelen boven haere quote heeft te liquideren.
Fol. 193v – 197v
Lillo, Lieffkenshouck met Out Lillo, Blaugaren, voor den tijt van ses maenden, ingaende p.
octob. 1649 ende eijndigende ulta martij 1650.
Alderhande Wijnen, pachter Willem le Grandt om £ 93.
De verhooginge opde wijnen, pachter Pieter Retaen om £ 5.
De verhooginge op den gebrandewijn, pachter Willem le Grand om £ 3.
Alderhande Bieren, pachter Anthonij Berau om £ 154.
De verhooginge op de Bieren tot eene gul. Op ijder tonne te betalen bij den tapper, pachter
Willem Adriaenssen om £ 66.
De verhooginge opde bieren van 4 stuvers opde meuselaer ende ses stuvers opden iseren(?),
pachter Willem le Grand om £ 75.
De 2 stuijvers opde tonne Bier te betalen bij den biersteecker, pachter Anthonij Berau om
£ 2.
T’ slaen vande beesten en t’ mangelen vande paerden, pachter Cornelis Timmersen om
£ 20.
De hoornbeesten, pachter Anthonij vander Heijden om £ 1.10.
De 4 stuijvers opde tonne bier, soo groot als Cleen tot laste vande tappers, pachter Willem
le Grand om £ 26.
De vier guldens op ’t sout, pachter Anthonij Berau om £ 4.
De maelderie, pachter Willem le Grand om £ 46.
Den harinck ende Visch, pachter Anthonij Davidts om £ 5.
Bedragende de samen de verpachte middelen voors. ter somma van £ 500.10.
De selve middelen sijn verpacht voor andere ses maenden. Ingegaen den 1 april 1650 ende
geeijndicht den lesten Sept. Daeraen als volcht.
Alderhande wijnen, pachterse Maeijken Cousijns om £ 106.
De verhooginge op de wijnen, pachterse de selve om £ 6.
Den Gebrandewijn, pachter Willem le Grand om £ 3.10
Alderhande bieren, pachter Davit Carels om £ 220.
De verhooginge opde bieren, pachter Davidt Hendricx om £ 83.
De 4 stuijvers opde Meuselaer, pachter Davit Carels om £ 110.
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De twee stuijvers opde tonne Biers, pachter Marcus d’ Ammeau om £ 3.
t’ slaen vande beesten ende t’ mangelen van paerden, pachterse Maijken Cousijns om £ 17.
De hoornbeesten, pachter Anthonij Davits om £ 5.
De 4 stuijvers opde tonne biers tot laste vanden tappers, pachter Willem de Grande om
£ 31.
De 4 guldens opt Zout, pachterse Maeijken Cousijns om £ 3.
De maelderie, pachter Willem Adriaenssen om £ 63.
Den harinck ende Visch, pachter Anthonij Davits om £ 5.
Bedragende samen de verpachte middelen voors. ter somme van £ 655.
De selve middelen sijn verpacht voor andere ses maenden Ingegaen 1 october 1650 ende
geexpireert den lesten martij 1651, daer van hier maergebracht werden d’eerste drij
maenden verschenen ultima December 1650 als volcht.
NB: de marginaal luidt: Sij ten naesten vanden wederhelft verantwoort, inde volg Rek. fo.
140 verso.
Alderhande wijnen, pachter Willem Grande om £ 74.
De verhooginge opde wijnen, pachter W. de Grande om £ 7.
Den Gebrandenwijn, pachter den selven om £ 3.
Alderhande Bieren, pachter Michiel Munninck om £ 151.
De verhooginge opde bieren, pachter Willem de Grande om £ 51.
De 4 stuij opde Meuselaer, pachter als vooren om £ 70.
De 2 stuijvers opde tonne biers, pachter Marcus d’ Hameau om £ 1.10.
T’slaen vande Beesten, ende t’mangelen vande paerden, pachter Daniel Raes om £ 17.
De Hoornbeesten, pachter Anthonij Davits om £ 3.
De 4 stuijvers opde tonne biers tot laste vanden tapper, pachter Willem de Grande om £ 23.
De 14 guldens opt zout, pachter Michiel de Meunninck om £ 3.
De maelderie, pachter als vooren om £ 47.
Den harinck en visch, pachter Charles Braet om £ 4.10.
Bedraegende t’saemen de verpachte middelen voors. in ses maenden ter somme van
£ 427.10.
NB: de marginaal luidt: 3e 8e over Lilloo, Liefkenshouck ende appendentien soude
bedraegen £ 1383.10.0 daervan getrocken den ontfanckloon tot twee ten honderde
beloopende £ 27.13.5 blijft suijver £ 1355.16.7.
Fol. 198r
Aengaende alle den middelen van Consumptie vallende opt fort Fredrick, de selve werden
verpacht ende ontfangen bij d’heeren Raden van State ende dienvolgende niet ontfangen.
Dus hier bij Memorie.
NB: de marginaal luidt: bij kennisse.
Fol. 198v
Anderen Ontfanck vande Rantsoenpenningen der verpachte Middelen in Vlaenderen, met
Lillo en appendentien.
Belangende de rantsoenpenningen vande voors. verpachte middelen in Vlaenderen, alsoo
de selve werden ontfangen bij de respective Commisen ter plaetse daer de selve werden
verpacht, om geemploijeert te werden tot betalinge vande oncosten opde verpachtinge
vallende, die daer toe niet genouchsaem sijn, volgende de rekeninge due daer van ter
Rekencamer van Zeelant gedaen wert dus bij Memorie.
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Fol. 199v
Anderen Ontfanc van penningen geprovenieert van Contributien ende verdingen in
Vlaenderen mitsgaders vande gemeene middelen over Sluijs, Aerdenburch, Isendijcke ende
andere gereduceerde plaetsen daer onder gelegen.
Alsoo vermits de veroveringe van Sluijs ende omliggende quartieren den ontfanck vande
Contributien en verdingen in Vlaend. bij eenen bijsonderen ontf. wegen D’ ho. Mo. heeren
Staten Generael daertoe gestelt immediatelijck gedaen wert en aende Generaliteijt
verantwoort, alsmede van gemeene middelen van Consumptie, domeijnen ende confiscatien
aldaer vallende dus hier bij Memorie.
Anderen Ontfanck Extraordinaris geconsenteert bij de gelande vanden Doel, St. Anne en
Keetenisse tot het maecken vande pallisaten ende andere wercken tot Liefkenshouck.
Fol. 200v
Van d’heer Joan de Brune raet pensionaris vande heeren Staten van Zeel. De somme van
£ 400. over een Jaer recognitie vande gelande van Doel, St. Anna ende Keetenisse, ter
saecke van haren vrijdom, vervallen den 4 Jannuarij <jaartal doorgestreept, zie marginaal>
dus hier de selve £ 400.
NB: de marginaal luidt: Debet dici verschenen 4 Jan. 1650 over den jaere 1649, volgens
voorgaende reken. fol. 99verso.
Anderen Ontfanck van gedrickte pasporten ten Comptoire vande heeren Staten van Zeel.
Uijtgegeven soo aende ingeseten deser landen om naer s’ Vijanden lant te gaen als aen
eenige persoonen haer in s’Vijants lant houdende om van daer inde Vereenichde
Nederlanden te comen, volgende resolutie vande heeren Staten van Zeelant, in date den 27
Augustij 1597, inde 6 Generale Rekeninge wijlen d’heer Tresorier Vlacke fol. 4
transchreven.
Alsoo vermits den Vrede in Junij 1648, gepubliceert den ontfanck vande gedructe
paspoorten is comen te ceseren, dus hier alleen bij memorie.
Fol. 222r – 222v
Utgeven en Betalinge gedaen jegens den voors. Ontfanck soo tot laste vande Generaliteijt
als Zeelant particulier ende eerst.
Generaliteijt concernerende.
Den rendant soude hier als voortijts in utgeven brengen specificque alle de betalinge bij
hem van wegen d’Heeren Staten van Zeelandt soo aende Compagnien voetknechten,
Ruijteren, tractementen, vacatien, Schipvrachten, als oock aenden Ontfanger General der
Vereenichde Nederlanden, Philips Doublet, ende andere lasten vanden oorloge tot dienste
vande Generaliteijt op hare Ed. Mo. quote gedragen soo inde consenten ordinaire als
extraord. Dan alsoo inde Generale Rekeninge van wijlen d’heer Brouwer Zal. d’Anno 1634
fol. 258 is goetgevonden om de groote vande Rekeninge daer aftemaecken een Volumen
appart ende separaet en t’slodt of uijtgeven vandien alhier te brengen sommierlijck in een
Capittel den voors. utgeven alleen de Generaliteijt raeckende, bedragende de somme van
£ 162127.15.6.13 volgens het slot op de grossa grossarum vant voors. tweede volumen
gesloten ter Rekencamer van Zeelant daeraen alhier wert gerefereert dus hier de voors.
somme van £ 162127.15.6.13
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Inv. nr. 940
2 Volumen vande eerste Rekeninge te Lande; Vander Stringe
1e Declaratie Johan vander Stringe vande betalingen Raeckende de generaliteijt vanden
eersten October 1649 tot den lesten december 1650 dienende op ’t eerste volumen der
eerste general. Rekeninge.
1650
Voor de Rekencamer.
Fol. 1r – 1 v.
Declaratie van Betalinge van Joan vander Stringe, Ontfanger Generael van Zeelant gedaen
van wegen D’ Heeren Staten vanden selven Lande ten dienste vande Generaliteijt op haer
Ed. Mo. quote, soo inde consenten ordinaris als extraordinaris bijde voorgemelte heeren
Staten gedragen, ende dit voor den tijt van vijfthien maenden ingegaen den 1 october 1649
ende geeijndicht den lesten december 1650 alles begonnen naer luijt vande Bescheeden, in
ponden schell. Grooten vlaems, ende eerst Betalinge, gedaen aende Consenten ordinaris
vervat inde petitie vanden Staet van Oorloge ende alvoren aen Dertich Compagnien
voetknechten staende tot laste vande provintie van Zeelant inden staet van Oorloge d’anno
1621 sijnde alhier ende hier naer de maen vanden Crychsvolcke genoomen als voor desen
yder maent van 42 dagen.
NB: de marginaal luidt: Overgebracht ende beeedicht als opde reken. te watere vande
interesten dezes jaers aengesteeckent.
Sij verdacht alle dese betaelingen te brengen in de liquidatie met de Gent [ = de
Generaliteit] daerij vangende alsulcke posten meer als geacht sullen werden dat van wegen
dese provincie aldaer souden mogen werden gepresenteert, alles geredigeert in de beste
forme ende met soodaenige solutien als men meijnen zal dat het zelfde soude mogen ende
behooren in quote te valideren. Den tijt volgt wel de voorgaende resen.
Fol. 51v – 56r
Aen Willem Jan Cabeljau, Capiteijn van een Compagnie voetknechten de somme van
£ 175.16.8 over een maent solts voor hem en sijne Compagnie sterck 66 coppen, vervallen
den 19 Junij 1649, daeronder voor Jonckhr. Dorp ende twee oude soldaten bij extract ende
Calculatie, ordonnantie vanden 21 october 1649, met bekents hier overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 187.16.8 ter Zaecke als vooren sterck 68 coppen,
volgens de monsteringe vanden 24 Junij 1649 ende calculatie vanden Raet daer op
gevolcht, vervallen den Lesten Julij 1649 daer onder gerekendt voor Jonckheer Fredrick
van Dorp ende twee oude soldaten, mirs voor Gerrit Colssen ende Francois Cabeljau, ijder
de twee vorighe maenden, bij de monsterrolle, ordonnan vanden 21 October 1649 met
bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 175.5.2 ter Zaecke als vooren, sterck 66 coppen,
sonder Vendrich, vervallen den 11 September 1649, mits voor Fredrick van Dorp en twee
oude soldaten, ende als noch voorden Vendrich Wassij ende sijn Jongen hunne Gagien
t’sedert den inganck vande maent totten 19 Augustij excluijs alswanneer hij Lieutenant
geworden is vande Compagnie van Cap. Fernande Brouxsault, bij extraict en calculatie
ordonnantie vanden 4 december 1649 met bekents hier overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 171.16.8 ter saecke als vooren, sterck 66 coppen,
sonder vendrich, vervallen den 23 october 1649, mits Fredrick van Dorp ende twee oude
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soldaten, bij extract ende calculatie, ordonnantie vanden 4 decemb. 1649 met bekentenisse
hier overgedient.
Aenden selven Capiteijn, de somme van £ 172.12.4 ter zaecke als vooren sterck 65 coppen,
sonder Lieutenant ende Vendrich, volgens de monsteringhe vanden elfden november 1649
ende calculatie vanden Raet daerop gevolcht, vervallen den 4 december 1649 mits Fredrick
van Dorp ende twee oude soldaten, ende voorden Vendrich Olijphant ende sijn Jongen
hunne gagien t’sedert den 26 October 1649 date van sijn acte totten vervaldagh van dese
maent beijde incluijs beijde monsterrolle, ordonnantie vanden 11 martij 1650 met
bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 173 ter saecke als vooren sterck 67 coppen sonder
Lieutenant, vervallen den 15 Jannuarij 1650 mits Jonckheer Fredrick van Dorp ende twee
oude soldaten bij extract ende calculatie ordonnantie vanden 11 meerte 1650 met
bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 171 ter saecke als vooren sterck 66 coppen, sonder
Lieutenant volgens de monsteringe vanden 11 februarij 1650, ende calculatie vanden Raet
daerop gevolcht, vervallen den 26 februarij voornt. mits Fredrick van Dorp ende twee oude
soldaten, bij de monsterrolle ordonnantie vanden 11 meert 1650, met bekents hier
overgedient.
Aenden selven Capiteijn de somme van £ 167 ter Zaecke ende sterck als voren, sonder
Lieutenant, vervallen den 9 april 1650, mits Jonckheer Van Dorp, bij extract ende
calculatie, Ordonnantie vanden 30 april voors. met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Capitein de some van £ 171 ter zaecke als vooren sterck 66 coppen, sonder
lieutenant, volgens de monsteringhe van 30 april 1650 ende calculatie vanden Raet daerop
gevolcht. Vervallen den 21 meij 1659, mits Fredrick van Dorp, ende voor Pieter Joossen de
twee voorighe maenden bij monsterrolle, ordonnan vanden 24 meij 1650 met bekents hier
overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 183 ter saecke als vooren sterck 67 coppen sonder
lieutenant conform de monsteringe vanden 30 Junij 1650 ende calculatie van Raet daer
opgevolcht, vervallen den 2 Julij 1650, mits voor Fredrick van Dorp, ende twee oude
soldaten, dese ende de twee vorige maenden, alsnoch voor Pieter Gerritssen de voorige
maent, bij de monsterrolle, ordonnantie vanden 29 Julij 1650 met bekentenisse hier
overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 173 ter saecke ende sterck als vooren sonder
lieutenant, vervallen den 13 Augusty 1650, mits Fredrick van Dorp ende twee oude
soldaten bij Extract ende calculatie, ordonnantie vanden 4 november 1650 met bekentenisse
hier overgedient.
Aenden selven Cap. gelijcke somme, ter saecke ende sterck als vooren sonder lieutenant
vervallen den 24 September 1650 mits voor Jonckheer Fredrick van Dorp ende twee oude
soldaten, bij extract ende calculatie, ordonnantie vanden 3 november 1650 met bekentenisse
hier overgedient. Dus £ 173.
Aenden selven Capiteijn de somme van £ 169 ter saeck als vooren sterck 65 coppen sonder
lieutenant, conform de monsteringe vanden 4 october 1650 ende calculatie vanden Raet
daer opgevolcht, vervallen den 5 November 1650, mits Fredrick van Dorp ende twee oude
soldaten, bij de monsterrolle ordonnantie vanden 6 November daeraen met bekents hier
overgedient.
Bedragende t’samen de betalinge gedaen aen Cap. Willem Jan Cabeljau ende syne
Compagnie ter somme van £ 2263.7.6.
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Fol. 110v – 115r
Aen Joan Seijs, Cap. van een Compagnie Voetknechten, de somme van £ 180.10 over een
maent solz voor hem en sijne Comp. sterc 69 coppen. Vervallen den 19 Junij 1649 daer
onder gereckent drij oude soldaten bij extract ende calculatie ordonnantie vanden 30
december 1649, met bekents hier overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 192.10 ter zaecke als vooren, sterck 69 coppen.
Volgens de monsteringhe vanden 24 Junij 1649 ende calculatie vanden Raet daer
opgevolcht, vervallen den 31 Julij 1649 daeronder voor Gerbedonck ende voor drij oude
soldaten item voor Joris Focx out soldaat sijnne verachterde maenden Gagie, verschenen 10
October ende 11 november 1648 Item 2 Jannuarij, 13 februarij, 27 meert ende 18 meije
1649, bij de monsterrolle ordonnantie vanden 30 december 1649 met bekents hier
overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 180.10 ter Zaecke ende sterck alsvooren. Vervallen
den 11 September 1649, mits drij oude soldaten bij extr. ende calculatie ordonnantie
vanden 30 december 1649, met bekents hier overgedient.
Aenden selven Cap. gelijcke somme ter saecke als vooren vervallen den 23 October 1649,
mits drij oude soldaten bij extract en Calculatie ordonnantie vanden 30 december 1649, met
bekentenisse hier overgedient dus £ 180.10.
Aenden selven Cap. de somme van £ 178.10, ter zaecke als vooren sterck 69 coppen,
conform de monsteringhe vanden 11 november 1649 ende calculatie vanden Raet daer
opgevolcht, vervallen den 4 december 1649, daer onder voor Gerbedonck, ende twee oude
soldaten, bij de monsterrolle, Ordonnantie vanden 13 Jannuarij 1650, met bekents hier
overgedient.
Aenden selven Cap. gelijcke somme ter saecke ende sterck als vooren vervallen den 15
Jannuarij 1650 daeronder voor Gerbedonck ende twee oude soldaten bij extract ende
calculatie, ordonnantie vanden 1 meerte 1650 met bekents hier overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 178.10 ter Zaecke ende sterck als vooren volgens de
monsteringe van 11 februarij 1650, ende calculatie van Raet daer opgevolcht vervallen den
26 februarij 1650 voornt. daer onder Gerbedonck ende Jan du Toij out sold. Item voor
Robbert Fleuijt out soldaet overleden dese maent alleen, by de monsterrolle, ordonnantie
vanden eersten meert 1650, met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 176.10, ter zaecke ende sterck als vooren. Vervallen
den 9 april 1650 daer onder Gerbedonck, ende voor Jan du Toij outsoldaet, bij extract en
calculatie, ordonnantie vanden 8 Julij 1650, met bekents hier overged.
Aenden selven Capitein de somme van £ 188.10, ter zaecke als vooren sterck 69 coppen,
volghens de monsteringe vanden 30 April 1650, ende calculatie vanden Raedt daerop
gevolcht. Vervallen den 11 meije 1650 daeronder begrepen voor Gerbedonck dese mt.
alleen, doch in toecomende onder t’getal te brengen, ende voor Jan du Toij out soldaet,
Item Willem Blaer de maent solz vervallen 11 September, 23 october ende 4 december
1649 Item 15 Jannuari ende 26 februarij 1650, bij de monsterrolle ordonnantie vanden 29
Julij 1650 met bekentenisse hier overged.
Aenden selven Cap. de somme van £ 176.10 ter zaecke als vooren, sterck 69 coppen.
Volgens de monsteringe vanden 30 Junij 1650 en calculatie vanden Raet daer opgevolcht,
vervallen den 2 Jullij 1650 daer onder Gerbedonck ende Jan Toij out soldaet bij de
monsterrolle, ordon vanden 18 Augustij 1650, met bekents hier overgedient.
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Aenden selven Capitein gelijcke somme, ter Zaecke ende sterck als vooren Vervallen den
13 Augustij 1650, mits voor Jan du Toij out soldaet, bij extract en Calculatie ordonnantie
vanden 27 october 1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Capiteijn gelijcke somme, ter zaecke ende sterck alsvooren vervallen den 24
September 1650 mits voor Jan du Toij out soldaet bij extract ende calculatie ordonnantie
vanden 27 october 1650, met bekents hier overgedient.
Aenden selven Cap. de somme van £ 176.10 ter zaecke ende sterck als vooren volgens de
monsteringe vanden 4 october 1650 ende calculatie vanden Raet daer opgevolcht, vervallen
den 5 november 1650 daeronder Gerbedonck ende voor Jan du Toij out soldaet, bij de
monsterrolle, ordonnantie van 10 november 1650 met bekents hier overged,
Bedraegende de betalinge gedaen aen Cap. Joan Seijs, ende sijne Comp. ter somme van
£ 2340.10.
Fol. 207r – 211v
Anderen Uytgeven, aenden Commandeur ende Commis Joan Vizer op Hoogerwerve, tot
betalinge van sijn onderhebbende soldaten wesende twee coppen uijtelcke Zeeuwsche
Compagnie, gelicht vermogens de resolutie vande heeren Gecommitteerde Raden van
Zeelandt, tot besettinge vant voors. fort Hoogerwerve.
Aenden voors. Commandeur Joan Vizier de somme van £ 104.3.4 over een maendt solz
voor hem ende sijn onderhebbende volck sterck 46 coppen vervallen den 28 meij 1649 daer
ondergereckent voor den sickentrooster, bij extract ende calculatie Ordonnantie vanden 8
februarij 1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur gelijcke some ter zaecke ende sterck als vooren. Vervallen
den 9 Jullij 1649, mits den sieckentrooster bij extract ende calculatie, ordonnantie vanden 8
februarij 1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur de somme van £ 92.18.6, ter zaecke als vooren sterck 25
coppen, volgens de monsteringe vanden 21 Jully 1649 ende calculatie vanden Raet daer
opgevolcht, vervallen den 20 Augustij 1649, mits den sieckentrooster, ende voor 19
gereduceerde coppen de dagen hares diensttes sedert den inganck vande maent totten 12
Augustij 1649 bij de monsterrolle ordonnantie vanden 8 februarij 1650 met bekentenis hier
overgedient.
Aenden selven Commandeur de somme van £ 58.16.8, ter saecke en sterck als vooren,
volgens de monsteringe vanden 6 Augustij 1649 ende calculatie vanden Raet opgevolcht
vervallen den eersten october 1649 mits den sieckentrooster bij de monsterrolle,
ordonnantie vanden 8 februarij 1650, met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur gelijcke somme ter zaecke ende sterck als vooren vervallen
den 12 november 1649, mits den sieckentrooster bij extract ende Calculatie, ordonnantie
vanden 8 februarij 1650, met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur gelijcke somme ter zaecke ende sterck als vooren Vervallen
den 23 december 1649 mits den sieckentrooster, bij extract ende calculatie ordonnantie
vanden 8 februarij 1650, met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur gelijcke somme ter Zaecke ende sterck als vooren volgens de
monsteringe vanden 22 Jannuarij ende calculatie vanden Raet opgevolcht, vervallen den 4
februarij 1650, mits den sieckentrooster bij de monsterrolle, ordonnantie vanden 8 februarij
1650, met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur gelijcke somme ter Zaecke ende sterck als vooren vervallen
den 18 Martij 1650 mits den sieckentrooster bij extract en calculatie ordonnantie vanden 26
december 1650 met bekentenisse hier overgedient.
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Aenden selven Cap. en Commandeur gelijcke somme ter zaecke ende sterck als vooren.
Vervallen den 29 April 1650 mits den zieckentrooster, bij extract ende calculatie,
ordonnantie vanden 26 december 1650 met bekens hier overged.
Aenden selven Commandeur gelijcke somme ter zaecke ende sterck als vooren, volgens de
monsteringe vanden 2 Junij 1650, ende calculatie vanden Raet opgevolcht, vervallen den 10
Junij voornt. mits den sieckentrooster bij de monsterrolle, ordonnantie vanden 26 december
1650, met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur, gelijcke somme ter zaecke ende sterck als vooren, vervallen
den 22 Julij 1650, mits voor den sieckentrooster, bij extract en calcul. Ordonnantie vanden
26 december 1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur gelijcke somme ter Zaecke en sterck als vooren. Vervallen
den 2 September 1650, mits den sieckentroosterbij extract en calculatie vanden 26
december 1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Cap. gelijcke somme, ter Zaecke ende sterck als vooren. Vervallen den 14
October 1650, mits den sieckentrooster, bij extract ende calculatie, ord. vanden 26
december met bekents hier overgedient.
Aenden selven Commandeur, gelijcke somme ter Zaecke ende sterck als vooren volgens de
monsteringe vanden 20 october 1650, ende calculatie vanden Raet daer op gevolcht.
Vervallen den 25 November 1650, mits den Sieckentrooster bij de monsterrolle ordonnantie
vanden 26 december 1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aenden selven Commandeur, gelijcke somme ter Zaecke ende sterck als vooren, vervallen
den 6 Jannuarij 1651 mits voor den sieckentrooster bij extract en calculatie ordonnantie
vanden 30 Januarij daeraen met bekents hier overged.
Bedragende t’samen de betal. gedaen aenden voors. Commandeur Joan Viser voor hem
ende sijn onderhebbende gecommandeert Volck op Hoogerwerve ter somme van
£ 1007.5.2
Anderen Utgeven, ende betalingen gedaen aen diversche tractementen, soo ordinaris als
extraordinaris.
Fol. 218r – 218v
Sergeanten Majors ende quartiermeesters, ordinaris
Aen Francois Baillaerdt sergeant major tot Lillo de somme van £ 80 over sesthien maenden
tractemendt sijnde vermindert van 50 gul. op 30 guld. ter maent van 32 dagen, vervallen
den 1 Jannuarij 1651 bij twee bekentenissen hier overgedient.
Aen Nicolaes Berckenbosch, major tot Liefkenshouck de somme van £ 80 over sesthien
maenden tractement sijnde vermindert van 40 guld. op 30 guld. ter maent van 32 dagen,
vervallen den 1 Januay 1651 by twee bekentenissen hier overgedient.
Extra-Ordinaris
Fol. 221r – 221v
Aen Jaques Faceau Major en ammonitiemeester opt fort Fredrick Hendrick de somme van
£ 16 over 16 maenden tractement tot £ 1 ter maent van 32 dagen, vervallen den 1 Jannuarij
1651, bij vier bekents hier overgedient.
Aen Joan Vizier major op Hoogerwerve de somme van £ 66.13.4 over 16 maenden
tractement tegens 25 guld. ter maent van 32 dagen, vervallen den 1 Jannuarij 1651 bij drije
bekents hier overgedient.
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Officieren van Justitie
Fol. 223v
Aen Jan de Wale, geweldigen provoost tot Lillo, de somme van £ 42.13.4 over 16 maenden
tractement jegens £ 2.13.4 ter maent van 32 dagen, vervallen den 1 Jannuarij 1651 hem
vergunt bij acte vande heeren Gecommitteerde Raden vanden 6 December 1649,
niettegenstaende uijt den staet van oorloge is gelaten, bij vijff bekents hier overged.
Diversche andere Officieren ordinaris.
Fol. 230v – 231r
Aen Anthonij ende Jacobus Berau turfdrager ende boomsluijter tot Lillo de some van £ 32
over 16 maenden tractement, te weten £ 22 aen Anthony Brau, ende £ 10 aen sijn soon
Jacobus Berau in sijn vaders plaetsse, tegens £ 2 ter maent van 32 dagen vervallen den 1
Jannuarij 1651 bij acte van surrogatie ende drij bekents hier overged.
Aen Willem Adriaensen, smidt tot Lillo, de somme van £ 12 over 18 maenden tractem. als
orlogie ende clockstelder aldaer, Tegens 50 guld. s’Jaers vervallen den lesten december
1650, bij drije bekentenissen hier overged.
Aen Michiel Carlier schoolmr. op Liefkenshouck de somme van £ 18.15 over negen
maenden tractement jegens £ 25 sjaers, vervallen den 12 Julij 1650 bij twee bekents hier
overgedient.
Wat belangt de Gagie vanden predicant ende schoolmr. tot Lillo, de selve werden bet. Bij
den commis vande gemeene middelen aldaer hier tot Memorie.
Constabels ende Cannoniers ordinaris.
Fol. 234v – 235v
Lillo ende Liefkenshouck
Aen Marcus de Hameau Cannonier op Lillo, de somme van £ 32 over 16 maenden
tractement jegens 12 guldens ter maent van 32 dagen. Vervallen den 1 Jannuarij 1651, bij
twee bekents hier overgedient.
Aen Jan Laurier cannonier op Lillo, de somme van £ 32, ter saeck ende vervallen als
vooren, bij negen bekents hier overged.
Aen Adriaen Janssen Dronckaert canon. op Liefkenshouck gelijcke somme ter zake ende
vervallen als vooren bij twee bekents hier overgedient.
Aen Cornelis Timmers Cannonier op Liefkenshouck, gelijcke somme ter zaecke vervallen
als vooren ende bewaerhedet als vooren.
Aen Nicolaes vanden Driessche cannonier ter plaetse voors. gelijcke somme, ter zake
vervallen en bewaerh. als vooren.
Aen Maes Thijssen Cannonier geweest opt fort Fredrick Hendrick de somme van £ 20 over
10 maen. tract. Jegens £ 2 ter maent van 32 dagen Vervallen den 23 Junij 1650, sijnde
overleden den 2 Junij daer te vooren, bij attest. van sijn overlijden met bekents hier
overgedient.
Predicanten ende Schoolmr.
Fol. 243r – 243v
Aen Joan Stroobant schoolmr. en voorleser tot Lillo de somme van £ 18.15, over negen
maenden tractement naer advenant van £ 25 s’jaers, vervallen den 1 Julij 1650 bij twee
bekents hier overgedient.
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Andere Betalinghe gedaen aende Commisen van amonitie van oorloge ende
fortificatiewercken mitsgaders de Vivres tot voldoeninge vande sloten harer Rekeningen ter
saecke voors. dienste vande Generaliteijt verstrect ende uijtgegeven.
Fol. 247r – 247v
Lillo en Liefkenshouck met Blaugaren ende dependentien
Tijde deser sijn geen sloten van Rekeninge vanden Commis Isaack de Brauw toegesonden,
dus hier alleene voor Memorie.
Hoogerwerve.
Aen Joan Vizier major ende Commis opt fort Hoogerwerve de somme van £ 226.6.10 in
voldoeninge vande sloten sijner 9e ende 10e geltreckeninghe vande Reparatien der
fortificatien aldaer, te wetenover den Jare 1649 de somme van £ 115.7.10, ende over den
jare 1650 £ 111 maeckende t’samen de bovenge. Somme bij twee extracten uijt de voors.
rekeninge geslooten ter Rekencamer van Zeelant opden 8 feburaij 1650 ende 1 februarij
1651 met twee ordonnantien vanden 12 febr. 1650 en 2 februarij 1651 met hare
bekentenissen hier overged.
Anderen Utgeven gedaen aen fortificatiewercken, ende het onderhout vandien, mistgaders
den incoop van steen, Rijs ende andere matrialen, ten behouve ende dienste vande
Generaliteijt als voren, boven t’gene bij de respective Commisen gecocht betaelt, ende in
hare
rekeninge
gebracht
onder
de
twee
voorgaende
cappittelen
van
Avancementenpenningen, aen Comptabelen ende sloten van Rekeninge, mitsgaders dat
onder de Rubricque vande betalinghe liquidabel opde consenten extraordinaris die hiernaer
sal werden gebracht.
Fol. 250 r – 252r
Lillo en Liefkenshouck
Aen Francois Bailliaert major tot Lillo de somme van £ 35 over sijnen bedongen loon voort
vermaecken vande Baterie inde pundt vant bolwerck Zeelant, volgens den bestecke bij
ordonnan vanden 2 Augusty 1650, met bekentenisse hier overgedient.
Aen Thonis Abrahamssen rijsschipper de somme van £ 95.16.11 over coop en leveringe
van 9750 groot rijs tot 13 schellingen t’ hondert en 1700 bussel staecken tot £ 0.4.4
t’ hondert, Item 7825 besteck rijs, staecken en gaerden, tot 7 schellingen t’ hondert, ende 11
Wyelen(?) tot £ 0.1.4 alles om vervrocht te werden aent nieuwe hooft van Liefkenshouck
bij attestatie vanden Commis Jacob Gallieris, ordonnantie van 14 Jannuarij 1650 met
bekentenisse hier overgedient.
Aen Anthonij Abrahamsen, de somme van £ 38.6 over coop ende leveringe van 10950
besteck rijs tot 5 schellingen t’hondert, om vervrocht te werden int versien vande
Rijsbermen streckende lancx de conterscherp van Lillo, bij attestatie als boven, ordonnantie
vanden 17 febr. 1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aen Andries Janssen de somme van £ 28 over coop en leveringe van 28 lasten sincksteen
tot £ 1 t’last om gebruijckt te werden aen het nieuwe hooft van Liefkenshouck bij attestatie
vanden Commis Gaillierus ordonnantie vanden 1 meerte 1650 met bekents hier
overgedient.
Aen Cornelis Timmers, timmerman de somme van £ 34.10 over t’maecken van een secreet
tot Liefkenshouck, by den bestecke ende attestatie vanden Commis Gailleris, ordonnantie
vanden 21 december 1650 met bekents hier overged.
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Aen Geertruijt Joossen wed. van Pieter Janssen Raeckmes, metzer, de somme van £ 15 over
soo veel bij haer man is verdient over t’maecken van een kelderken int logement van Cap.
Martin de Ridder op Liefkenshouck bij ordonnantie vanden 29 december 1650 met
bekentenisse hier overgedient.
Aen Arent Janssen Vlam timmerman, op Liefkenshouck de somme van £ 198.10 over de
tweede en laeste Paije van sijnen bedongen Loon over t’maecken van het houten hooft tot
Liefkenshouck, bij attestatie vanden Commis Jacob Gaillieris, ordonnantie vanden 18
Jannuarij 1651 met bekentenisse hier overgedient.
Anderen Utgeven aen diversche vacatien en reijscosten inden dienst vanden Lande gedaen,
ende gedoocht.
Fol. 268r
Aen Jacob Gaillieris commis vande Vivres en Ammonitien tot Lillo ea. De somme van
£ 9.2 over vacatien en verschoten penningen int besteden van wercken als anders bij
specificatie, ordonnan van 13 meij 1650 met bekents hier overgedient.
Andere Utgeven ter Zaecke van eenige Gratuijteyten ende vereeringen mitsgaders
defroijementen ten dienste van het Land gedaen.
Fol. 271r – 271v
Aen Mr. Joannes Bosschaert predicant tot Lillo de somme van £ 100 over twee Jaren sijns
augumentum over de Jaren 1649 en 1650, bij twee ordonnantien ijder van £ 50 met bekents
hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 6.13 over een jaer classicale oncosten Vervallen den 1 Julij
1650 bij bekents hier overged.
Aen Mr. Marinis Huijgens predicant op Liefkenshouck, de somme van £ 4.3.4. over den
toelegh vande helft vant gewoonlijck Augumentum voor een kint dat corts naer de geboorte
gestorven is bij ordonnantie vanden 9 November 1649 met bekentenis hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 50 over twee jaren sijns augumentum d’a. 1649 ende 1650
bij twee ordonnantien ijder van £ 25 met bekents hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 13.6.8 over twee jaren classicale oncosten over de jaren
vervallen den lesten december 1649 en 1650 jegens £ 6.13.4 s’jaers bij twee bekents hier
overgedient.
Schipvrachten en eenige behouften van soldaten betaelt en verdient inde jaren 1649 ende
1650, volgens de ordonnantien mette specificatien als volgt.
Fol. 287v – 288r
Aen Christiaen Aernoutsen schipper van Liefkenshouck de somme van £ 2.16.10 over
dienst bij hem gedaen als boven intvervoeren van een gedeelte vande Compagnie van
d’heer Ferens vande Cruijsschans naer t’Sas inden Jare 1649, bij ordon. vanden 6
November 1649 met bekents hier overged.
Aen Ingel Janssen van Scherpenisse de some van £ 4.8.8. over dienst bij hem gedaen met
sijn schuijte int vervoeren van soldaten vande Compagnie van Cap. Ferens inden Jare 1649
bij ordonnan vanden lesten november 1649 met bekents hier overged.
Fol. 289r
Aen Jan Claessen schipper van Lillo de somme van £ 2.13.2 over dienst bij hem gedaen
alsboven int vervoeren van een gedeelte soldaten wapenen en bagagie en vande Comp.
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vanden Capitein Ockeman vande Cruijsschans naer ’t Sas van Gendt inden Jare 1649 bij
ordonnan vanden 23 december 1649 voors. met bekens hier overgedient.
Fol. 290v
Aen Cornelis Govertsch schipper vande Clundert de somme van £ 2.4.4 over dienst bij hem
gedaen alsvooren int vervoeren van een gedeelte soldaten, wapenen ende bagagie, met
vrouwen ende kinderen vande comp. van Capiteijn Ockema vande Cruijsschans naer t’ Sas
van Gendt inden Jare 1649 bij ordon van 8 februarij 1650 met bekents hier overged,
Fol. 292r – 292v
Aen Cornelis Christoffelsen, schipper van Liefkenshouck de somme van £ 2.4.4 over dienst
bij hem gedaen met sijn schip, int vervoeren van gedeelte soldaten, Vrouwen, kinderen
ende Bagage vande Compagnie van Capiteijn Ockema vande Cruijsschans naer t’ Sas van
Gendt inden jare 1649 bij ordonnan van 22 April 1650 met bekents hier overged.
Aen den selven Cornelis Christoffelssen de somme van £ 12 over schipvrachten van eenige
stucken geschuts bij hem van Lillo ende Liefkenshouck op der Vere inde jaren 1648 ende
1649, bij attestatie vanden Commis stapelier Claes Cornelissen Broucker ordonnan vanden
24 meij 1650 met bekents hier overgedient.
Fol. 293r
Aen Huijch Arentsen, schipper, de somme van £ 2.13.4 over dienst bij hem gedaen als
boven, int vervoeren van een gedeelte soldaten, wapenen vrouwen ende kinderen ea. vande
Compagnie van Cap. Ockeman, vande Cruijsschans naer t’ Sas van Gendt inden jare 1649
ordonnan van 23 aug. 1650 met bekents hier overgedient.
Fol. 299v
Fortificatien ende voorsienninge van Vivres en anders ende Eerst tot Lillo.
Tijde deser rekeninge is niet betaalt, over eenige vivres en anders tot Lillo dus alleen
Memorie.
Fol. 300r
t’ Fort Hoogerwerve
Aen Marcus d’Hameau, de somme van £ 22.10 over soo veel bij hem bedongen over
t’opmaecken vande gevallen bressen int contrescherp van Hoogerwerve bij attestatie
vanden commis Gaillieris vande opmaeckinge vant voors. werck, ordonnantie vanden 7
Jannuarij 1650 met bekents hier overgedient.
Anderen Utgeven ende is van Voorvallende zaecken inde liquidabel mette Generaliteijt.
Fol. 301r – 302r
Aen Jacob Gallieris commis ten ontfange vande gemeene middelen opde forten Lillo ende
Liefkenshouck de somme van £ 166.13.4 bij avance tot betalinge vande reparatien der
fortificatiewercken als anders, binnen de forten van Lillo ende Liefkenshouck, bij
ordonnantie van 22 Jannuarij 1650 met bekentenisse hier overgedient.
Aen schipper Jan Govertsen, de somme van £ 35.15 over coop ende leveringe van 35 lasten
vilvoortsen sincksteen tot 21 schellingen t’last, te weten gelevert tot Lillo 25 lasten, ende 20
lasten ter Neusen alles om verwroght te werden aen ‘slants rijswercken ter plaetsen voors.
bij attestatie vande commissen Gailleris ende Crauwelaer, ordonnantie vanden 12 Julij 1650
met bekentenisse hier overgedient.
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Declaratie van de Staten van Zeeland bij de Rekenkamer van de Generaliteit
betreffende uitgaven voor de forten Lillo, Liefkenshoek, Frederik Hendrik,
Kruisschans en Hoogerwerf in het jaar 1664 4
Declaratien van de betalingen bij de Mo. Ed. Staten van Zeelant gedaen op haere quote inde
consenten ordinaire ende Extraordinaire ten dienste vande Generaliteijt gedragen ende dit
tsedert den eersten Januarij 1664 ende geeijndight den Laetsten December daer aen des
selven Jaers maeckende den tijt van een geheel Jaer genomen naer luijt van bescheeden in
ponden schell. Grooten vls.
Fol. 40v
Aen Martyn de Ridder Cap. van een comp. voetknechten de somme van elfhondert ponden
vls over acht maenden solts voor hem en sijn comp. sterck 50 coppen d’eerste vervallen 27
Julij 1663 en de achtste off laetste den 16 mey 1664 belopende Ider maent 137:10 vls by
seven extracten en een monsterrolle ider met sijne bisondere calculatie ord. en bekentenisse
hier altsamen overged. Dus hier 1100 ponden vls.
Fol. 46r – 47v
Aen Nicolaes Ockers Cap. van een comp. voetknechten de somme van 135 ponden thien
schell. Vls over een maent solts voor hem ende sijn comp. sterck 49 coppen vervallen 27
July 1663 bij Extract ende calculatie ord. vanden vierden septemb 1663 met bekentenis van
Pieter vanderhage hier overgedient dus hier 135:10 vls.
Aenden selven Cap. de somme van 126:13:4 vls saecke als voren sterck 47 coppen sonder
lieutenant vervallen den 7 september 1663 blijckende bij de bescheeden als vooren dus
126:13:4 vls.
Aenden selven Cap. geen somme ter saecke ende sterck als vooren sonder lieutenant
vervallen den 19 octob 1663 blijckende by de bescheeden als boven dus 126:13:4 vls.
Aenden selven Cap. geen somme als boven vervallen 30 novemb. 1663 blijckende bij de
bescheeden als boven dus 126:13:4 vls.
Aenden selven Cap. geen somme ter saecke ende sterck als voren sonder lieutenant
conform de monsteringe vanden 15 decemb 1663 en calculatie daer op gevolcht vervallen
den 11 Jan 1664 bij de monsterrolle ordonnantie vanden 22 Jan 1664 met bekents hier
overgedient dus 126:13:4 vls.
Aen den selven Cap. geen somme ter saecke ende sterck als voren vervallen den 22 feb
1664 blyckende bij de bescheden als boven dus 126:13:4 vls.
Aenden selven Cap. geen somme als boven vervallen den 4 April 1664 blijcken by de
bescheden als voren dus 126:13:4 vls.
Aenden selven Cap. geen somme als boven vervallen den 16 meij 1664 blijcken bij de
bescheeden als voren dus 126:13:4 vls.
Bedragende tsamen de betalinge gedaen aen Cap Nicolaes Ockersen sijn Comp ter somme
van 1022:3:4 vls.
Fol. 55v – 57 v
Aen Joan Seijs Cap. van een comp. voetknechten de somme van 130:7 vls over een maent
solts voor hem ende sijn comp sterck 48 coppen sonder lieutenant vervallen den 11 Augs.
1663 daer onder begrepen voor den lieutenant Van Uffelen vanden 30 Junij 1663 tot den 8
Julij daer aen by extract ende calculatie ord. vanden 10 Octob. 1663 met bekentenisse van
Cornelis Maerschalck hier overgebracht dus 130:7 vls.
4
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Aenden selven cap. de somme van 128:13:4 vls ter saecke als boven sterck 48 coppen
sonder lieutenant vervallen den 22 septemb 1663 blijckende bij de bescheeden als voren
dus 128:13:4 vls.
Aenden selven cap. als boven vervallen den 3 novemb 1663 blijckende bij de bescheeden
als voren dus 128:8:4 vls.
Aenden selven cap. de somme ter saecke ende sterck als voren vervallen 15 decemb 1663
blijckende bij de besch. als vooren dus hier 128:13:4 vls.
Aenden selven als voren vervallen 26 jan 1664 blijckende by de bescheeden als voren dus
128:13:4 vls.
Aenden selven cap. ter somme als voren vervallen den 8 martij 1664 blijckende bij de
bescheeden als boven dus 128:13:4 vls.
Aenden selven cap. gelijcke somme ter saecke en sterck als voren sonder lieutenant
vervallen 19 April 1664 blijckende bij de bescheden als voren dus 138:13:4 vls.
Aen den selven cap als voren vervallen 31 mey 1664 bij de bescheden als voren dus
138:13:4 vls.
Bedragende tsamen de betalinge gedaen aen cap. Jan Seijs en sijne comp ter somme van
1031:0:4
Fol. 81v – 82v
Anderen uutgeven aende Commandeur ende commijs op Hoogerwerve tot betalinge van
sijn onderhebbende soldaten twee coppen uijt elcke Zeeusche comp. gelicht vermogens de
resolutie van d’heeren gecommitteerde raden van Zeelant tot besettinge vant voors fort
Hoogerwerve.
Aenden Commandeur Anthonij de Baudoucx de somme van 275:5:3 vls over seven
maenden solts voor hem ende sijn onderhebbent crijchsvolck sterck 25 coppen conform de
monsteringe vanden 16 Junij 1664 ende calculatie vanden raedt daer op gevolcht vervallen
den 22 Octob. 1664 daer onder begrepen 42 gulden voor den sieckentrooster mitsgaders
noch voor 12 coppen vanden 27 August 1664 tot den vervaldach by de monsterrolle ord.
vanden 9 feb. 1665 met bekents hier overgedient dus 275:5:3 vls.
Aenden selven commandeur Baudoux de somme van 117:13:4 vls. over twee maenden
solts voor hem en sijn comp sterck 25 coppen vervallen den 3 decemb. 1664 blyckende bij
de bescheden als vooren dus 117:13:4 vls.
Bedragende tsamen de betalinge gedaen aen den commandeur Anthonij Baudoux ter
somme van drie hondert tweetnegentich ponden achthien schell seven groten dus 3:92:18:7
vls.
Andre betalingen gedaen aen tractementen en pentioenen soo oude als nieuwe provisionele
aengenomen
Fol. 93 v – 94v
Sergeanten Majors en quartiermeesters
Aen Severijn de Huybert, sergeant major tot Lillo, de somme van tsestich ponden Vlaems
over twaelff maenden tracament tegens 5 ponden vls ter maent van 32 dagen vervallen den
7 Januarij 1665 bij een bekents hier overged. dus 60 ponden vls.
Aen Isaack de Ridder sergeant maijor tot Lillo desomme van 40 ponden vls over 12
maenden tractament jegens 20 gulden ter maent van 32 dagen verschenen den 7 Januarij
1665 bij vier bekentenissen hier overgedient dus 40 ponden vls.
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Aen Gerrit Valtman(?) sergeant major op Liefkenshouck desomme van vijfentsestich
ponden vls over 13 maenden tractament jegens 5 ponden vls ter maent van 32 dagen
verschenen tsedert den achtsten April 1663 tot den 28 meij 1664 als wanneer hij het voors
Ampt heeft geresigneert bij quitantie dus 65 ponden vls.
Aen Johan Chassijn sergeant major op Liefkenshouck in plaetse van Gerrit Valtman de
somme van 33:15 vls over ses maenden en 24 dagen tractam. jegens 5 ponden vls ter maent
van 32 dagen ingegaen vanden 5 Junij 1664 en verschenen den 7 Januarij 1665 bij copie
van sijne commissie in dato den vijffden Juny geregistreert ter rekencamer van Zeelant int
vierde witte register met de letter V fo. 144 ord. van 29 november 1664 met last om de
betalinge vandien voortaen te continueren onder quitantie en twee bekentenisse hier
overgedient dus 33:15 vls.
Fol. 96v
Aen Jaques Facheau major en ammonitiemeester opt fort Fredrick Hendrick de somme van
twaelff ponden vls over 12 maenden Tractement jegens 6 guld. ter maent van 32 dagen
vervallen den 7 Januarij 1665 bij een bekents overged. dus 12 ponden vls.
Aen Anthonij de Bedoux major opt fort Hoogerwerve de somme van vijfftich ponden vls
over 12 maenden tractament jegens 25 guld. ter maent van 32 dagen verschenen den 7
Januarij 1665 bij een bekentenis hier overged. dus hier 50 ponden vls.
Majors.
Fol. 99v
Aen Leendert de Groot major op de Cruysschans de somme van 50 ponden vls als boven
jegens 25 guld. ter maent vervallen en bewaerhedet als voren dus 50 ponden vls.
Fol. 100r – 100v
Aen Jaques Facheau major en Commis opt fort Frdrick Hendrick de somme van 50 ponden
vls over 12 maenden tractament jegens 25 guld. ter maent vervallen den laetsten decemb
1664 bij vier bisondere ordonnantien ider met sijne bijsondere bekentenisse hier overged.
dus 50 ponden vls.
Officieren van Justitie
Fol. 117v
Aen Hans Wiltz geweldigen provoost tot Lillo de somme van vijfftich ponden vls. over 12
maenden tractament jegens 25 guld. ter maent van 32 dagen vervallen den 7 Januarij 1665
bij een bekents. hier overgedient dus 50 ponden vls.
Commijsen van vivres ammonitie van oorloge en appendentien
Fol. 123v
Aen Jacob Galieris Commis van de vivres en ammonitie van Oorloge tot Lillo en
Liefkenshouck de somme van tsestich ponden vls. over een Jaer tractament vervallen den
lesten decemb. 1664 met bekents hier overged. dus 60 ponden vls.
Diversche andere Officieren
Ordinaris.
Fol. 129v
Aen Isaack Barau turffdrager en boomsluijter tot Lillo de somme van vierentwintich
ponden vls over 12 maenden tractament jegens twee pont vls ter maent van 32 dagen
vervallen den 7 Jannuarij 1665 bij een bekentenisse hier overgedient dus 24 ponden vls.
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Fol. 129v – 130r
Aen Aernout de Coninck klockstelder tot Lillo en is sedert 9 novemb 1663 geen tractament
betaelt ten advenante van acht ponden ses schell. acht gr. Vls Jaeren dus Memorie.
Fol 130r
Aen Jan Claessen Watervliet klockstelder en besorger vant orlogie tot Liefkenshouck de
somme van ses ponden vls. vervallen den 9 octob 1664 over een jaer tractament bij bekents
hier overged. dus 6 ponden vls.
Constabels en Cannonniers Ordinaris
Fol. 136v – 137r
Aen Marcus Dameau Cannonier op Lillo de somme van 24 ponden vls over 12 maenden
tractament jegens 2 ponden vls ter maent van 32 dagen vervallen den 7 Januarij 1665 bij
bekentenis hier overgedient dus 24 ponden vls.
Aen Adriaen Jansen Dronckaert Cannonier op Liefkenshouck gelijcke somme ter saecke
vervallen en bewierheidt als boven dus 24 ponden vls.
Aen Leunis Pietersen Cannonier op Liefkenshouck geen somme ter saecke vervallen en
bewaerheijdt als voren dus hier 24 ponden vls.
Aen Heyndrick van Houteborch Canonnier op Lillo de somme van 20 ponden vls. over 10
maenden tractament jegens 2 ponden vls ter maent van 32 dagen vervallen den vierden
octob 1664 by drie bekents hier overged dus 20 ponden vls.
Predikanten en Schoolmeesters
Fol. 147r – 148 v
Aen Jan Stroobant schoolmr. en voorleser tot Lillo de somme van 25 ponden vls. over een
Jaer tractament vervallen ultima decemb 1669 bij twee bekents hier overgedient dus 25
ponden vls.
Aen Jan Claessen Watervliet schoolmr. en voorleser tot Liefkenshouck de somme van 25
ponden vls. ter saecke vervallen en bewerhedet als voren dus 25 ponden vls.
Wat belangt de gagie vanden predikant tot Lillo deselve wert betaelt bij den commijs vande
gemeene middelen aldaer dus alleen Memorie.
Aen mr. Joannes van Ceulen predikant tot Lillo de somme van 41:13:4 vls. over sijn
augumentum voor den Jaer 1664 bij ord. vanden 23 October 1664 met bekents hier
overgedient dus 41:13:4 vls.
Aenden selven Van Ceulen de somme van 6:13 vls over een Jaer Classicale oncosten
vervallen den 1 Julij 1664 bij den bekents hier overged. dus 6:13 vls.
Aen mr. Petrus Smijtegelt predikant tot Liefkenshouck de somme van 22:10 vls over sijn
augumentum voor den Jare 1664 bij ord vanden 9 Septemb 1664 met bekents hier overged
dus 22:10 vls.
Aenden selven Smijtegelt de somme van 6:13:4 vls over een Jaer Classicale oncosten
vervallen ultima decemb 1664 bij een bekents hier overged dus 6:13:4 vls.
Ander betalinge gedaen aen de Commisen van vivres ammonitien van Oorloge en andere
materialen ten behouve van fortificatiewercken vandien tot voldoeninge van sloten haerer
rekeninge ter saecke vande penningen bij haer verstreckt ten behouve vande steden ende
forten in Brabant en Vlaenderen mitsgaders Tholen, Vlissingen ende den Zeeburgh gesecht
Rammekens
Fol. 153v Lillo en Liefkenshouck met Blaugaren en dependentien.
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Aen Jacob Galleris Commijs van fortificfatiewercken over de forten Lillo en
Liefkenshouck, out Lillo en Blaugaren de somme van 9:16:8 vls in voldoeninge vant slot
sijner 13e rekeninge vande voorn. administratie d’anno 1663 gesloten ter rekencamer van
Zeelant op den 28e octob. 1664 bij extract uijt de voors rekeninge ordonnantie vanden 31
octob. 1664 met bekents hier overgedient dus 9:16:8 vls.
Fol. 153 r Hoogerwerve
Aen Anthonij de Boudoux Commijs opt fort St. Martijn op Hoogerwerve de somme van
43:9:1 vls in voldoeninge vant slot sijner rekeninge vande reparatien der fortificatiewercken
aldaer over den jare 1663 gesloten ter rekencamer van Zeelant op den vierden feb 1664 bij
Extract uijt de voorn rek ord. van 20 feb. 1664 met bekentenis hier overgedient dus 43:9:1
vls.
Ander betalingen gedaen aen fortificatiewercken ende t’ onderhouden met den appendenten
vandien als van forten in Brabant ende Vlaenderen boven tgene bij de respective
commijssen gekocht betaelt ende inhare rekeninge bij het voorgaende Cappittel is gebracht.
Fol. 159 v Hoogerwerve.
Sijnde deser en is niet betaelt over eenige fortificatiewercken gemaeckt aent fort St. Martijn
of Hoogerwerve dus Memorie.
Fol. 162v – 166r Lillo en Liefkenshouck.
Aen Cornelis Deumen Rysschipper van Roosendael de somme van 95:2:3 vls. over
leverantie van verschyde rysstaecken en gaerden tot reparatie vande conterscherp van Lillo
inden Jare 1663 bij attestatie vanden Commijs Jacob Gallieris Ord. vanden 27 Decemb.
1663 met bekents hier overged dus 95:2:3 vls.
Aen den selven Cornelis Deumen de somme van 113:8:1 over leverantie als voren bij hem
gedaen ten behouve vant houten hooft en rijsberm tegent conterscherp van Liefkenshouck
in Martij 1664 bij specificatie ende attestatie vanden Commijs Jacob Gallieris ordonnantie
vanden 28 meert 1664 met bekentenis hier overgedient dus 113:8:1 vls.
Aen Frans Claessen schipper van Vlissingen de somme van 26 ponden vls. over leverantie
van 26 lasten vilvoortsen sincksteen doo ten behouve vant packwerck voor Lillo als in het
houtenhooft tot Liefkenshouck bij attestatie vanden commijs Jacob Gallieris ord. vanden 26
meert 1664 met bekents hier overgedient dus 26 ponden vls.
Aenden Administrateur vande nadergelaten goederen van wijlen Cap. Arent de
Serooskercke de somme van negen ponden vls. de selven toegelecht voor het doen leggen
van een nieuwe vloer in slans logement tot Lillo bij hem bewoont bij ord. vanden 28 feb.
1664 met bekentenis hier overgedient dus 9 ponden vls.
Aen Pieter vanden Lande timmerman de somme van 37:10 vls. over de helft van de eerste
paeije vant loon bij hem bedongen als aennemer vande reparatien in slants logementen tot
Lillo bij ord. vanden 17 april 1664 met bekents hier overgedient dus 37:10 vls.
Aenden selven Vande Lande de somme van 12 ponden vls. ter goeder rekeninge vant loon
bij hem voor de reparatien als boven bedongen doch sonder consequentie bij ordonnantie
vanden 20 november 1664 met bekentenisse hier overgedient dus 12 ponden vls.
Aen den aennemers vant vermaecken vande sluijsse int conterscherp tot Lillo de somme
van 16:13:4 vls. ter goeder rekeninge vant loon bij hun diehaengaende bedongen bij ord.
vanden 27 martij 1664 Met bekentenis overged. dus 16:13:4 vls.

55

Aen Lieven Moerman aennemer vant vermaecken van de sluijs tot Lillo de somme van 54
ponden vls. in voldoeninge vant loon by hem dienaengaende bedongen bij attestatie vande
opmakinge ordonnantie vanden 17 Julij 1664 met bekentenis hier overgedient dus 54
ponden vls.
Aen mr. Petrus Smijtegelt predikant tot Liefkenshouck de somme van 15:17:2 vls. over
verschoten penningen bij hem gedaen tot reparatie van het uijrwerck op den thoren tot
Liefkenshouck inden Jare 1663 bij specificatie ord. vanden 9 september 1664 met bekents
hier overgedient dus 15:17:2 vls.
Aen Leendert Wijngaert aennemer van het dichtmaken vande twee houte Osdanen [= verm.
dos d’ânen] in de Conterscherpen tot Lillo de somme van 79:10 vls in voldoeninge vant
loon bij hem daer voor bedongen bij den bestecke ende attestatie vande opmakinge ord. van
2 Octob. 1664 met bekents van Willem van Groeningen hier overged. dus 79:10 vls.
Aen Marcus d’Hameau aennemer vant beswaren eener gedeelte vant conterscherp tot
Liefkenshouck de somme van 20 ponden vls. in voldoeninge vant loon by hem
dienaengaende bedongen bij den bestecke ende attestatie ordonnantie vanden 2 Octob. 1664
met bekent. hier overgedient dus 20 ponden vls.
Aen Cornelis Deumen rijsschipper van Roosendael de somme van 89:19:9 vls. over
leverantie van verscheyde rijs staecken en gaerden vervrocht aen den conterscherpe en
rijshoofden tot Liefkenshouck inde maent Junij 1664 bij specificatie en attestatie vanden
Commijs Jacob Gallieris ord. vanden 7 aug. 1664 met bekentenis hier overgedient dus
89:19:9.
Andere uijtgeven aen verscheijde vacatien en reijscosten ten dienste van den Lande
gedoocht.
Fol. 191v Aenden Commijs Jacob Gallieris de somme van vijff ponden vls over vacatien
gesupporteert in dienst vanden lande tsedert den 10 octob. 1662 tot den 3 novemb. 1663
blijckende bij de bescheeden als voren dus 5 ponden vls.
Andre betalingen gedaen ter cause van schipvrachten ten dienste van den Lande naer
volcht.
Fol. 209r
Aen Schipper Frederick Jansen de somme van 9:13:4 vls. over het vervoeren van een
gedeelte soldaten vande comp. van Cap. Ockersen van Oostburgh naer Lillo en vandaer
wederom gebracht naer Bergen op Zoom de comp. van Cap. La Riviere 1 meij 1664 bij ord.
van 1 Julij 1664 met bekents hier overged. dus 9:13:4 vls.
Fol. 215 r
Aen Reijnier van de Voorde schipper tot Lillo de somme van 1:5 vls. overt vervoeren van
een gedeelte soldaten vande comp. van Cap. Ockersen van Lillo naer Liefkenshouck in
november 1664 blijckende bij de bescheeden als boven dus 1:5 vls.
Forificatien ende voorsieninge van Vivres en anders.
Fol. 218r Lillo
Tyde deser rekeninge en is niet betaelt voor eenige vivres en anders tot Lillo dus alleen
Memorie.
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Fol. 218v Fort Hoogerwerve.
Tyde deser rekeninge en is niet betaelt voor eenige vivres en anders opt fort Hoogerwerve
dus hier alleen Memorie.
ZA, Archief van de Rekenkamer Zeeland C
Generale Rekeningen en Generaliteitsdeclaraties
Inv. nr. 1440, 1450
8e rekening over 1675.
1440
1e volumen, afgehoord 1679 nov. 9
1450
2e volumen, afgehoord 1679 apr. 1
Inv. nr. 1440
Eerste volume vande 8e Reken. te Lande
Rekeninge dhr. Johan vander Stringe Ontfanger generael van Zeelant over sijn
administratie te Lande ingaen pa. January 1675 ende eyndigende ult. December daeraen
volgende,
1675
Rekencamer.
Fol. 59r – 60v
Anderen ontfang ende is vande generaliteijt.
Vande gemeene middelen van consumptie over Neusen, oude Neusen ambacht, Biervliet,
Liefkenshouck, Lillo, Axel, en Axelambacht, item vande contributien ten plattenlande van
Vlaenderen, ende vande domeijnen ende geestelijcke goederen in de selve gelegen, item
van penningen en van gaende en komende persoonen naer en uijt de landen vanden koning
van Hispanien als mede van t’ hooftgeld op de passagiers ende schepen passerende door de
respective vloten van Lillo en t’ Sas van Gent, alles beginnende met prima october 1667,
ende geeijndigt ultimo decemb 1669, als voren van de middelen in Zeeland is gebracht.
Eerst vande gemeene middelen van consumptie, verpagt opden selven voed, gelijck die
meest in Zeeland geheven worden bij commissarissen van den Rade van State, en
gecommitteerde Raden van Zeeland.
Den Rendant soude hier als voortijds vervolgens in ontfang brengen de gemeene middelen
van consumptie verpagt en geheven op Neusen, Neusen ambacht, Biervliet, Axel en Axel
ambacht, mitsgaders over Lillo en Liefkenshouck, doch alsoo deselve werden ontfangen bij
den Rentmr. Paulus Geleijnsen Decker, ende Marinus van Vrijberge, ende gebruijckt tot
reparatie vande fortificatien aldaer, die gelast sijn sedert 1659, de voors. gemeene middelen
in hare respective rekeningen te verantwoorden, sulcx hier alleene gebracht werden t’ gene
deselve bij Slote van rekeninge aenden Lande schuldig sijn gebleven.
Fol. 61v Lillo en Liefkenshouck.
Van Marinus van Vrijberge ontvanger der gemeene middelen tot Lillo ende Liefkenshouck,
de somme van £ 5.18.3 in voldoening van t’ Slot sijner elfde rekeninge vanden voors
ontfang over den Jare 1675 gesloten ter rekenkamer van Zeeland op den 13 novemb 1676
daer van extract hier benevens werd overgedient.
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Fol. 62r
Anderen ontfang van de rantsoen penningen der verpagte middelen in Vlaenderen met Lillo
en appendentien.
Belangende de rantsoen penningen van de verpagte gemeene middelen in Vlaenderen alsoo
de selve werden ontfangen bij de respective commisen ter plaetse alwaer deselve werden
verpagt, om geemploijeert te werden tot betaelinge van de onkosten op de verpachtinge
vallende, die daer toe niet genoegsaem sijn volgens de rekeninge, die daer van ter
rekenkamer in Zeeland gedaen werd, dus alleen Memorie.
Fol. 64r – 64v
Anderen ontfang. extraordinaris, geconfisceert bij de gelanden vanden Doel, St. Anna, ende
Keetenisse tot het maken van de Palisaden en andere wercken tot Liefkenshouck.
Van de gelande vanden Doel, St. Anna en Keetenisse, de somme van £ 400, over een jaer
recognitie bij deselve opgebracht ter sake van haren vrijdom voor den uijtvoer harer granen
verschenen den 4 april 1675.
Van de gelanden in de dijkagie ontrent Lillo, de somme van £ 500, over een Jaer recogintie
daer op de selver hebben gecontracteert met de heeren gecommitteerde raden van Zeeland
Jaerlijcx op te brengen en aent comptoir generael te voldoen voor den vrijen uijtvoer van
hare granen sijnde dit over het jaer verschenen ultimo Julii 1675.
Van de gelande van de dijkagie in den nieuwen Doel en t’ leus, de somme van £ 41.13.4
over een Jaer recognitie bij deselve volgens accord opgebracht ter sake vanden vrijen
uijtvoer haer der granen over den Jare 1675.
Fol. 66v
Anderen Ontfang van de gedruckte paspoorten ten Comptoire vande heeren Staten van
Zeeland, uijtgegeven soo aende ingesetene deser landen om na s’ viands landen te gaen, als
aen eenige persoonen sich in viands land houdende, om van daer in de vereenigde landen te
komen, volgens resolutie vande Ed. Mog. heeren Staten van Zeeland, in dato 27 Augusti
1597. Inde 6e generale rekeninge van d’hr. Thesaurier Valcke, folio 4 transchreven.
Als vermits den vrede in Junii 1648 gepubliceert, den ontfang vande gedruckte paspoorten
is komen te cesseren dus alleen Memorie.
Fol. 93r – 93v
Uijtgeven ende betaelinge gedaen jegens den voors. ontfang soo tot laste vande
Generaliteijt als Zeeland Particulier, ende eerst de Generaliteijt concernerende.
Den Rendant soude hier als voortijts in uijtgeef brengen specifique alle de betaelinge bij
hem vanwegen de heeren Staten van Zeeland soo aende compagnien voedknechten,
ruijteren, tractementen, vacatien, schipvrachten, alsoock aenden ontf. Generael der
Verenigde Nederlanden Jacob van Volbergen, en andere lasten van deze oorloge, tot dienst
vande generaliteijt op haer Ed. Mog. quote gedaen, soo inden consenten ordinaris, als extra
ordinaris, dan alsoo inde generaele rekeninge van d’hr. Brouwer sal. d’a. 1634 folio 258 is
goedgevonden ende groote vande rekeninge daer af te maken een volumen apart, ende
separaet, ende t’slot, ofte uijtgeef, alhier te brengen soummier in een Cappitel appart, soo
werd dienvolgens hier gebracht den voors. uijtgeef, alleen de Generaliteijt rakende,
bedragende de somme van £ 260855.9.20.
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Inv. nr. 1450
Tweede volume van de 8e Reken. te Lande.
Vander Stringe
Declaratie Johan vander Stringe van de betalingen rakende de generaliteijt van den 1
January 1675 tot den laesten Decemb daeraenvolgende dienende op het eerste volume der
generale rekeninge.
1675
Rekenkamer.
Fol. 1r
Declaratie van de Betalinge van de heer mr. Johan vander Stringe Ontfanger Generael over
Zeelandt gedaen van wegen de heeren Staten vanden selven Lande ten dienste vande
Generaliteijt op haer Ed. Mo. quote soo in de Consenten ordinaris als extraordinaris, bij de
voorgemelte heeren Staten gedaen, ofte gedragen ende dit voorden tijt van twaelff maenden
Ingegaen prima Jannuarij 1675 ende geexpireert den laesten December daeraen volgende,
alles naer luijt vande bescheeden in ponden schellingen grooten Vlaems.
Betalinge gedaen aende consenten, en, Ordinairs, Vervadt inde repartitie van den Staet van
Oorloge.
Fol. 9r – 9v
Aen Joan Duvelaer Capiteijn van een Compagnie voetknechten gelijcke somme ter sake,
sterck, vervallen ende bewaerhedet alsvoren.
een compagnie voetknechten: de somme van £ 1830.15.10, over 8 maenden 29 dagen soldie
voor hem en sijne Compagnie sterck alsvoren (89 coppen) t’sedert prima January 1675 tot
ultimo december daeraen bij 9 ordonnantien ijder met sijne claculatie en bekentenis hier
overgedient.
Fol. 12v
Aen Johan de Vassij Capiteijn van een Compagnie voetknechten de somme van
£ 1830.15.10 over 8 maenden en 29 dagen soldie, voor hem en sijne compagnie sterck 89
koppen t’sedert prima Jannuary 1675 tot ultimo december daeraen bij 9 ordonnantien ijder
met sijne calculatie en bekentenis hier overgedient.
Fol. 14v
Aen Johan de Vassij Capiteijn van een compagnie voetknechten de somme van £ 1474.13.4
over 7 maenden soldie voor hem en sijne compagnie sterck 89 coppen t’zedert primo
Jannuary 1675 tot den 21 october daeraen bij 7 ordonnantien ijder met sijne Calculatie en
bekentenis hier overgedient.
Fol. 33r – 33v
Aendere Betalinge aen den Commandeur en Commijs op Hoogerwerve tot betalinge van
sijn onderhebbende soldaten, wesende twee coppen uijt elcke Zeeuwsche Compagnie
gelicht vermogens de resolutie vande heeren Gecommitteerde Raden van Zeelandt tot
besettinge vant voornoemde fort Hoogerwerve.
Aen Anthonij de Badoux commandeur opde Cruijsschans de somme van £ 411.16.8 over 7
maenden soldie van 42 dagen voor hem en sijne onderhebbende soldaten, sterck 25 coppen
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t’sedert den 1 Jannuarij 1675 tot den 21 october daeraen bij 6 ordonnantien ijder met sijne
bekentenis hier overgedient.
Fol. 41v – 52r
Anderen Utgeven gedaen aen diversche tractementen soo Orinaris als Extraordinaris.
Fol. 51v Andere Utgeven aen Tractementen van Majoors.
Ordinaris op quitantie betaelt.
Aen Severin de Huijbert, majoor tot Lillo de somme van £ 60 over 12 [maanden]
Tractement jegens 32 dagen vervallen den 9 april 1675 bij drij bekenenissen hier
overgedient.
Aen Jan Cassijn majoor op Liefkenshouck is t’ sedert den 9 Augustij 1673 niet betaelt dus
Memorie.
Fol. 53v – 54r
Aen Anthonij de Badoux, majoor opt fort Hoogerwerve, de somme van £ 50 over 12
maenden tractement tegens 25 guld. ter maent van 32 dagen. Vervallen den 17 Jannuarij
1673 bij een bekentenis hier overgedient.
Volgt de betalinge gedaen op ordonnantien volgens den Staet van Oorloge.
Fol. 56v aen Paulus Snelder, majoor opde Cruijsschans, de somme van £ 37.10 over 9
maenden Tractement Vervallen ultimo december 1674 bij 4 ordonnantien ijder met sijne
bekentenis hier overgedient.
Fol. 57r Aen Thieman Wijckersloot, majoor opt fort Fredricq Hendrick, de somme van
£ 12.10 over drij maenden Tractement vervallen ultimo September 1674 bij ordonnantie
vanden 7 December 1674 met bekentenis hier overgedient.
Officieren van Justitie en Eerst Ordinare betaelt op quitantie.
Fol. 64v Aen Fabiaen Oswalt, geweldigen Provoost tot Lillo, de somme van £ 25 over 6
maenden tractement van 32 dagen Tegens 25 guld. ter maent Vervallen den 4 februarij
1675 bij twee bekentenissen hierover gedient.
Diversche andre Officieren eerst op quitantie betaelt.
Fol. 78r – 78v
Aen Isaack de Brauw Portier tot Lillo is t’sedert den 8 Julij 1673 niet betaelt dus Memorie.
Aen Willem Willemsen van Thiel, Clockstelder tot Lillo de somme van £ 5 over 6 maenden
tractement vervallen primo november 1674 by een bekentenis hier overgedient.
Aen Cornelis Danckers, Clockstelder tot Lillo, is t’sedert ultimo September 1673 niet
betaelt dus Memorie.
Constabels en Cannoniers soo Ordinaris als Extraordinaris.
Fol. 83r – 83v
Aen Marcus Du Ameau tot Lillo de somme van £ 18 over 9 maenden Tractement vervallen
den 15 Augustij 1675 bij drij bekentenissen hier overgedient.
Aen Baudewijn Willemsen tot Lieffkenshouck gelijcke somme ter sake als voren, vervallen
den 18 october 1678 met bekentenis hier overgedient.
Aen Gerrit Sweers tot Lillo gelijcke somme vervallen den 15 Augustij 1675 bij drij
bekentenissen hier overgedient.
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Fol. 93v
Aen Absalon Louwijsen tot Lieffkenshouck de somme van £ 18 over 9 maenden
Tractement vervallen den 18 october 1675 bij drij bekentenissen hier overgedient.
Fol. 93v – 94r Aen Paulus Snelder opde Cruijsschans de somme van £ 18 over 9 maenden
tractement Vervallen den 15 augustij 1675 bij drij bekentenissen hier overgedient.
Fol. 96r Aen Constant de Vrient tot Lillo gelijcke somme ter zake vervallen ende
bewaerhedet alsvoren [de somme van £ 18 over 9 maenden Tractement vervallen den 15
Augustij 1675 bij drij bekentenissen hier overgedient.]
Predicanten en Schoolmeesters
Fol. 100r – 103r
Aen mr. Abraham Duijvelaer Predicant tot Lillo over 6 maenden Tractement vervallen
ultimo December 1673 bij twee bekentenis hier overgedient dus £ 50.
Aen den selven de somme van £ 62.10 over 7 maenden Vijffthien dagen tractement
Vervallen den 16 meij 1675 alswanneer tot Vere is inden dienst getreden bij drij
bekentenissen hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 7.10 over 4 maenden Augumentum Vervallen 1 meij 1675
alswanneer naerde Stadt Vere is Vertrocken bij Ordonnantie vanden 10 September 1675
met bekentenis hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 3.17.8 over seven maenden Classicale onkosten vervallen
den 19 meij 1675 alswanneer naer Vere is Vertrocken bij een bekentenis hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 4 over Transport van sijn meubelen van Lillo naer de Stadt
Vere bij ordonnantie vanden 14 ..<maand ontbreekt>.. 1675 met bekentenisse hier
overgedient.
Aen mr. Nathan Vaij Predicant tot Lillo in Plaets van mr. Abraham Duijvelaer de somme
van £ 62.10 over 7 maenden en 15 dagen Tractement t’zedert 15 Meij 1675 tot ultimo
december daeraen bij Perpituele ordonnantie een quitantie hier t’samen overgedient.
Aenden selven de somme van £ 15 over 8 maenden Augumentum tegens £ 22.10 Jaers
vervallen ultimo december 1675 bij ordonnantie vanden 24 october 1675 met bekentenis
hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 3.17.8 over 7 maenden Classicale oncosten Vervallen den
19 december 1675 bij een Perpituele ordonnantie in dato den 24 october 1675 met
bekentenis hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 4 voort transporteren van sijne meubelen naer Lillo bij
ordonnantie vanden 25 Junij 1675 met bekentenis hier overgedient.
Aen mr. Petrus Smijtegelt, Predicant tot Lieffkenshouck, de somme van £ 145.16.8 over 15
maenden Tractement en huijshuere vervallen ultimo december 1675 bij 5 bekentenissen
hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 45.16.8 over een Jaer augumentum vervallen ultimo
december 1674 bij ordonnantie vanden 23 october 1674 met bekentenis hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 13.6.8 over twee Jaren Classicale oncosten Vervallen
ultimo december 1674 et 1675 bij twee bekentenissen hier overgedient.
Fol. 105r – 105v
Aen Cornelis van Siervelt Schoolmr. tot Lieffkenshouck in plaets van Cornelis Danckers de
somme van £ 5.17 over drij maenden min ses dagen Tractement t’zedert den 17 augustij tot
den 12 november 1674 als wanneer den dienst heeft gequiteert bij ordonnatie bij
ordonnantie vanden 12 november 1674 met bekentenis hier overgedient.
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Anderen Uytgeven en betalinge gedaen aende Commijsen vande Ammunitien van Oorloge,
en fortificatie wercken mitsgaders van vivres tot voldoeninge vande Sloten haerer
Rekeningen ter zake voornoempt ten dienste vande Generaliteijt verstreckt, en uijtgegeven,
ende eerst aende forten over de Riviere d’ Eendracht en daeromtrent.
Fol. 109v
Lillo en Lieffkenshouck
Aen mr. Marinus van Vrijbergen, Commijs vande gemeene middelen en reparatien der
fortificatien over Lillo, Lieffkenshouck en appendentien, is tijde deser niet betaelt dus
Memorie.
Anderen Utgeven aen fortificatiewercken ende onderhout van dien mitsgaders Incoop van
Steen, rijs ende andere matrialen ten behouve ende dienst vande Generaliteijt alsvoren
bovent’ gene bijde respective Commijssen gekocht betaelt en in hare rekeningen gebracht is
onder de twee capittelen vande advancement penningen aen Comptabele ende Sloten van
rekeningen mitsghaders daer onder begrepen Rebruque van betalinge Liquidabel op
consenten Extraordinaris hiernaer sal werden overgebracht.
Fol. 115v – 116v
Aen Gerrit Fransen metselaer tot Lieffkenshouck de somme van £ 195.11.7 over
arbeijtsloonen en Leverantie van matrialen tot reparatien van s’Lants huijsen aldaer tot den
eersten Jannuarij incluijs bij attestatie twee ordonnantien ider met bekentenis hier
overgedient.
Aenden selven de somme van £ 228.15 over maken van een nieuwe Steene Poorte aent fort
Lieffkenshouck binnen den Jare 1675 bij attestatie ordonnantie vanden 26 november 1675
met bekentenis hier overgedient.
Aen de wedue van Lieven Moerman in sijne leven Timmerman tot Lieffkenshouck de
somme van £ 176.2.1 over Leverantie van matrialen mitsgaders arbeijtslonen ten behouve
van slants Logementen aldaer tot den Laesten Junij 1674 in Cluijs bij attestatien dry
ordonnantien ijder met sijne bekentenis hier overgedient.
Fol. 120v – 122r
Aen Claes Janssen Prinsse de somme van £ 35 over onderhouts van de fortificatien van
Lillo voor d’anno 1671 tot primo april 1672 bij ordonnantie van den 22 Julij 1672 met
bekentenis hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 52.10 over 18 maenden onderhouts van de aerdewercken
tot Lillo vervallen ultimo september 1674 bij attestatie ordonnantie vanden 16 october 1674
met bekentenis hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 41.2 over Leverantie van sooden en Arbeijtsloonen aen de
Wallen tot Lillo gedaen binnen den Jare 1674 bij ordonnantie vanden 16 october 1674 met
bekentenis hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 51 over 18 maenden onderhoudens van de aerdewercken
tot Lieffkenshouck vervallen ultimo September 1674 bij attestatie ordonnantie vanden 16
october 1674 met bekentenis hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 75 over het Extraordinair repareren van de Conterscherp tot
Lillo bij ordonnantie vanden 25 november 1672 met bekentenis hier overgedient.
Aenden selven de somme van £ 16.13.4 over het Verhoogen van Vijff bollewercken bij
attestatie ordonnantie vanden 22 Julij 1672 met bekentenis hier overgedient.

62

Anderen Utgeven aen Turff en kaerssen mitsgaders Gluij en Stroo voorde Guarnisoenen
ende frontieren ten dienste vande Generaliteijt boven t’gene hiervoren inde Rekeningen
vande commijsen is gebragt.
Fol. 131v
Aen mr. Marinis van Vrijbergen Commijs tot Lillo de somme van £ 113.6.8 over inkoop
van 20 Lasten turff ten dienste vanden Lande bij ordonnantie vanden 7 december 1674 met
bekentenis hier overgedient.
Anderen Utgeven aen Verscheijden Vacatien ende reijskosten ten dienste van de Lande
gedaen ende Gedoogt.
Fol. 138r
Aen mr. Marinis van Vrijberge Commijs tot Lillo de somme vn £ 34.4.11 over vacatie en
verschoten Penningen ten dienste vanden Lande gedaen inden Jare 1670, 1671 ende 1672
bij ordonnantie vanden 14 december 1674 met bekentenis hier overgedient.
Fortificatien ende Voorsieninge ende anders Eerst Lillo
Fol. 162r
Tijde deser Rekeninge en is niet betaelt over Eenige fortificatien en Vivres dus alleen
Memorie.
Fol. 163r
Hoogerwerve. Tyde deser is niet betaelt over eenige fortificatien en Vivres opt fort
Hoogerwerve dus alleen Memorie.
ZA, Archief van de Rekenkamer Zeeland
Generale Rekeningen en Generaliteitsdeclaraties
Inv. nr. 1600, 1610
16e rekening over 1685.
1600
1e volumen, afgehoord 1687 mrt. 3.
1610
2e volumen, afgehoord 1687 feb. 12.
Inv. nr. 1600
Eerste volume vande
16e Reeck. te Lande,
Vander Stringe
16e Reeckeninge d’ Hr. Mr. Johan
Vander Stringe Ontfanger Generael van
Zeelandt over sijn Administratie te Lande, ingaende
Prima Januarij 1685 en eijndigende ultima december
Daer aen volgende
1685
Reeckencamer.
Anderen Ontfang rakende de generaliteit.
Van de gemeene middelen van Consumptie over Neusen en Neusenambagt, Biervliet,
Liefkenshouk, Lillo, en Axel en Axelambagt, Item van de contributien van de domeijnen en
geestelijke goederen inde selve gelegen item van penningen provenieert van paspoorten van
gaende en komende persoonen naer en uijt de Landen vanden koning van Spangien als
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mede van het hooftgelt vande passagiers en schepen passerende door de respective Vloten
voor Lillo ende t’Zas van Gent, alles beginnenden met pr. Januarij 1685 en Eijndigende
ultimo xber daeraen gelijk voren over de middelen van Zeelant is gebragt.
Fol. 56r
Lillo en Liefkenshouck
Van Johan Vain ontfanger van de gemeene middelen tot Lillo en Lieffkenshouck, de
somme van £ 347.5.10 in voldoeninge vant slot zijner rekeninge van den voors. ontfang
overden Jare 1685 volgens Extract .
Fol. 56v
Anderen Ontfang vande rantzoenpenningen der Verpagte gemeene middelen in Vlaenderen
Lillo en appendentien.
Belangende de rantzoenpenningen der verpagte gemeene middelen in Vlaenderen, alzoo de
selve werden ontfangen bijde respective Commisen ter plaatse als waerde selve werden
verpagt, tot betalinge van de kosten die op de verpagtinge vallen die daer toe nog niet
genougzaem zijn volgens de rekeninge die daer van ter Rekenkamer van Zeelant wert
gedaen dus Memorie.
Fol. 59r – 59v
Anderen Ontfang Extraordinaris gekonsenteert bij de gelanden Vanden Doele, St. Anna en
Keetenisse tot het maken van Palissaden en andere werken tot Liefkenshouck.
Den Rendant zoude hier Verantwoorden de somme van £ 400 over een Jaer Vrijen uijtvoer
der granen vande gelanden vanden Doele, St. Anne en Keetenisse Vervallen den 4 april
1685 dog vermits bij accoort met de heeren vanden Rade aengegaen dato 28 october 1684
hier moet afgaen de somme van £ 33.6.8 zoo wert hier over het vierde, zesde Jaer
verantwoort £ 366.13.4.
Alsnog zoude hier moeten verantwoort werden de somme van £ 500 voor den vrijen
uijtvoer der granen vande dijagien bij en ontrent Lillo overden Jare vervallen ult. Julij 1685
waer van afgaet volgens het voors. accoort de somme van £ 33.6.8 sulx hier over het 4e
vierendertigste Jaer wert gebragt £ 466.13.4
Van de gelanden vanden Nieuwendoele ende het Leus.
NB: de marginaal luidt: Den Rendant sij verdaght bij herdijckinge te verantwoorden den
ordinaire redemptie van … Doele en het Leus overden uijtvoer vande graenen. Den
Rendant wert voorden laeste mael gelast de extraordinaire contributie van £ 233.3.4 over de
sluijse vande contrescherpe bij voorgaende rekeninge verantwoord te … met de resolutie
vande Heeren vanden Raede.
Somma van het extraordinaris vande landen van den Doele £ 833.6.8.
Anderen Ontfang vande huijsschattinge van de huijzen staende onder het kommittemmus
ofte Zeews Vlaenderen.
Fol. 62r
Van Johan Vain, ontfanger vande huijsschattinge over Lillo en Lieffkenshouck, de somme
van £ 33.17.9 in voldoeninge vant’ slot zijner rekeninge vanden Voors. ontfanger over den
Jare 1685 volgens Extract.
Uijtgaaf en betalinge gedaen tegen den voors. ontfang zoo tot laste van de generaliteijt als
Zeelant particulier.
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Andere betaling ende is van gratiuteijten en vereeringen.
Fol. 101v
Aen Anna Pauls, Vroetvrouwe tot Liefkenshouck, de somme van £ 5 over een Jaer toeleg
vervallen ultimo dec. 1685 bij ordonnantie date 16 februarij 1686 met bekentenis overged.
Inv. nr. 1610
Tweede volume vande
16e Reeck. te Lande
Vander Stringe
Declaratie d’ Hr. mr. Johan
Vander Stringe vande betalingen
Raeckende de Generaliteijt vanden 1 Januarij 1685
Tot den laesten december daer aen volgende
Dienende op het eerste volume der Generale Reeckeninge
1685
Reeckencamer.
Declaratie van de betalinge van dhr. Mr. Johan van der Stringe als ontfanger Generael over
Zeelant gedaen van wegen de heeren Staten vanden zelven Lande tendienste van de
Generaliteijt op haar Ed. Mo. quote zoo inde konsenten ordinaris als Extraordinaris bij de
voorgemelde heeren Staten gedaen ofte gedragen ende dat voor den tijt van een Jaer
ingaande prima Januarij 1685 ende Expirerende ultimo xber daeraen alles naar luijd vande
bescheijden in ponden, schellingen grooten vls.
Andere betaling gedaan ende millitie overden Jare 1685.
Infanterij
Fol. 13r
Aen Cap. Willem van Hille gelijke somme ter zake, sterck, verv. ende bewaerheijt als
voren. [£ 1277.10 over agt maenden en 29 dagen soldie voor hem en komp. 55 coppen sterk
verv. ult. xber 1685].
Andere betaling aen tractementen van majors.
Fol. 27r
Aen Jacob Chasijn, major op Liefkenshouck, de somme van £ 105 over 21 maenden
tractement van 32 dagen vervallen 10 december 1685 bij vijff quitantien over gelegt.
Fol. 29v – 30r
Aen Matheeus Cheeuwen, major tot Lillo gelijcke somme ter zake vervallen ende
bewarheijt als boven [£ 120 over 24 maenden tractement ver. ult. xber 1685 bij 8
ordonnantien ider met quitantie overgebragt].
Fol. 31r – 31v
Aen Paulus Snelder, major op de Cruijsschans, de somme van £ 25 over 6 maenden
tractement verv. ultimo Junij 1684 bij twee ordonnantien ider met quitantie overgedient.
Aen Thomas Spreij, major inplaets van Snelder, de somme van £ 25 over 18 maenden
tractement verv. ult. xber 1685 bij 6 ordonnantien ider met quitantie overgelegt.
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Fol. 32r
Aen Jozua de Wilde, major opt’ fort Fredrik Hendrik, de somme van £ 100 over 24
maenden tractement verv. ende bewaerheijt als voren [verv. ult. xber 1685 bij agt
ordonnantien ider met quitantie overgelegt.]
Officieren van Justitie.
Geen vermelding Lillo en Liefkenshoek.
Commisen van de vivres e.a.
Geen vermelding Lillo en Liefkenshoek.
Andere Betaling aen ordinaire officieren.
Fol. 44v – 45r
Aen Cornelis Smittegelt, klokstelder op Liefkenshouk, de somme van £ 6 ter zake verv.
ende bewaerheijt als voren [ over 12 maenden tractement vervallen ult. xber 1685 bij vier
quitantien.]
Aen Gillis Heijling, klokstelder tot Lillo, de somme van £ 10 over 12 maenden tractement
verv. ultimo Junij 1679 bij ordonnantien dato 14 Julij 1679 met quitantie overgebragt.
Aen P. vanden Lande, poortier tot Lillo, de somme van £ 29 over 12 maenden tractement
en huijshuire verv. ult. xber 1685 bij 2 ordonnantien ider met quitantie overgedient.
Aen Mattheeus Surij, klokstelder tot Lillo, de somme van £ 10 terzake en bewaerheijt als
boven.
Andere betaling aen Predikanten en schoolmeesters.
Fol. 46r – 46v
Aen mr. Cornelis de Bruijn [= Bruynvisch], predikant tot Liefkenshouk, de somme van
£ 73.6.8 te weten £ 50 augumentum en £ 16.13.4 over 12 maenden huishuire en £ 6.13.4
over 12 maenden Classicale oncosten alle verv. ultimo xber 1685 bij een ordonnantie met
twee quitantien overgebragt.
Aen Cornelis van Schetzen, schoolmr. tot Lillo, de somme van £ 25 over 12 maenden
tractement vervallen ultimo xber 1685 bij een quitantie overgebragt.
Aen Cornelis Smittegelt, schoolmr. tot Liefkenshouck, de somme van £ 29.3.4 over 12
maenden tractement en huijshuire verv. alsvoren bij twee quitantien over gebragt.
Andere betaling aen fortificatien en onderhout vandien mitsgaders inkoop van steen, rijs en
andre matrialen ten behouve en dienst vande generaliteijt alsvoren boven hetgene bij de
respective commizen gekogt betaelt ende inhare rekeningen gebragt is onder de twee
kappittelen van avancementpenningen aen komptable en sloten van rekeningen mitsgaders
daer onder begrepen rebruque van betalinge Liquidabel die opde konsenten Extraordinaris
hier naer zal werden gebragt.
Fol. 50v
Aen Cornelis Smijtegelt de somme van £ 185.14.4 over t’Laeste derde part van het niew
gemaeckte hooft tot Lillo bij ordonnantie dato 24 gber (= november) 1678 met quitantie
overgedient.
Aen Marcus du Hameau de somme van £ 110 voor het maken van timmerwerk door
Konstant de Vrient aan het huijs van den kommandeur tot Lillo bij ordonnantie dato 17 aug.
1685 met quitantie overgedient.
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Fol. 51v – 52r
Aen Floris Bedlo de somme van £ 83 over het 13e veertien halve Jaer onderhout van als het
metzelwerk tot Lillo verv. den 1 april 1685 bij ordonnantie dato 17 april 1685 met quitantie
overgebragt.
Aenden zelven gelijke somme tot voldoeninge vant Laeste half Jaer der voors. werken bij
ordonnantie dato 10 october 1685 per quitantie overgebragt.
Fol. 52v – 53v
Aen Cornelis Prince de somme van £ 100 over onderhout van d’aardewerken op
Liefkenshouk t’zedert 1 april 1679 tot 1 april 1683 bij ord. dato 14 october 1683 met
quitantie overgebragt.
Aenden zelven de somme van £ 215 over de twee Laeste halve Jaren onderhout van alle de
rijswerken tot Lillo vervallen prima october 1685 bij twee ordonnantien ider met quitantie
overgelegt.
Aenden zelven de somme van £ 46 over een Jaer onderhout vande aerdewerken op
Liefkenshouk vervallen den 13 januarij 1686 bij twee ordonnantien met bekentenis
overgebragt.
Aende wedue van Geerard Fransen en Lieven Moerman de somme van £ 128 over een Jaer
onderhout vande fortificatien tot Liefkenshouk verv. den 1 september 1681 bij ordonnantie
dato 21 gber 1681 met quitantie overgelegt.
Aen Gerrit Fransen en Huibregtje Zwigers de somme van £ 192 over 18 maenden
onderhout vande voorn. fortificatien verv. ultimo Sept. 1685 bij twee ordonnantien ider met
quitantie overgelegt.
Fol. 54r
Aen Cornelis Moerman £ 67 over 6 maenden onderhout van eenige werken op
Liefkenshouk verv. prima meert 1686 bij ordonnantie dato 26 dito met quitantie
overgebragt.
Aen Cornelis Smijttegelt de somme van £ 75 over d’eerste paije van een hooft tot Lillo bij
ordonnantie dato 24 gber 1678 met quitantie overgebragt.
ZA, Archief van de Rekenkamer Zeeland
Generale Rekeningen en Generaliteitsdeclaraties
Inv. nr. 1900, 1910
31e rekening over 1700
1900
1e volumen, afgehoord 1703 juli 9
1910
2e volumen, afgehoord 1702 okt. 17
Inv. nr. 1900
Eerste Volumen vande
31e Rek. te Lande.
Vander Stringe
Rekeninge d’ Hr. mr. Johan vander Stringe
Ontfanger Generaal van Zeeland, over sijne administratie
Te Lande, ingaande Prima Januarij 1700 en eijndigende
Ultima December daar aan volgende
1700
Rekenkamer.
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Fol. 68r – 69v
Anderen Ontfank rakende de Generaliteijt.
Vande gemeene middelen van consumptie over Axel, Neusen, Biervliet, Lillo en
Liefkenshouq, mitsgad. over Neusen en Axel-ambagt, item van de contributien vande
Domeijnen en geestelijke goederen inde zelve gelegen, item van penn. geprovenieert van
Paspoorten van gaende en Comende persoonen naer en uijt den Lande vanden Conink van
Spanje, alsmede van’t hooftgeld van de Passagiers en Schepen passerende de respective
Vloten voor Lillo en Zas van Gent; alles Beginnende met p. Januarij 1700 en Eijndigende
ult. December daeraan, gelijk op de middelen van Zeeland is gebragt.
En eerst van de gem. middelen van consumptie, verpagt op den zelven voet gelijk die van
Zeeland werden geheven bij Commissarissen van de Raad van Staten en Gecom. van
Zeeland verpagt.
Den Rendant zoude hier als voortijds vervolgens in ontfang brengen de gemeene middelen
van Consumptie verpagt en geheven over Neusen en Neusenambagt, Axel en Axelambagt,
mitsgad. Lillo en Liefkenshouck, Dog alzoo de zelve werden ontfangen bij den Rentmr.
..<blanco>.. en Jacob de Cok werdende gebruijkt tot reparatie vande fortificatien aldaar, De
zelve gelast zijnde zedert den Jare 1659 De voors. gemeene middelen in hare respective
Rek. te verantwoorden zulx hier alleen gebragt werd ’t gene De zelve bijslote van Rek.
aanden Lande zijn schuldigh gebleven. Dus hier Memorij.
Van Jacob de Cock, ontfanger alsvoren [van de gemeene middelen] over Lillo &a. is tijde
deser niet ontfangen dus Memorij.
NB: de marginaal luidt: Pro Camera. Was meer uijt geven als Ontfangen.
Fol. 71r – 71v
Anderen Ontfank van de rantzoenpenn. der verpagte gemeene middelen in Vlaenderen,
Lillo en appendentien.
Belangende de rantzoen penn. der verpagte gemeene middelen over Vlaenderen alzoo
Dezelve werden ontfangen bij de respective Commijsen ter Plaatze alwaar de zelve werden
verpagt tot betalinge vande onkosten die op de verpagtinge vallen, die daartoe nog niet
genoegsaem zijn, volgens de Rek. die daarvan ter Rekenkamer van Zeeland werd gedaan.
Dus Memory.
Fol 74r – 75v
Anderen Ontfank extraord. geconsenteert bij de gelande vanden Doele, St. Anne, Ketenisse
tot het maken van Palisaden en andere werken tot Liefkenshouq.
Soude hier werden in ontfank gebragt werden de somme van £ 400 over den jaar Redemptie
voor den vrijen uijtvoer der granen uijt de polder vanden Doele, St. Anne en Keetenisse,
vervallen den 4 april 1700. Dog alsoo Jaarlijx (volgens resolutie vanden Raadt in Dato 4
Oct. 1690 en approbatie vanden Staten op Den 20 Septemb. 1694 Daer afgaat de Som. van
£ 133.6.8. voor den tijd van 16 agter een Volgende jaren, zijnde ’t Eerste jaar vervallen 4
april 1690 mits bij haar te Diepen de Vesten en te verhoogen de Contrescharpen van
Liefkenshoucq, zoo komt hier maar over ‘t 11e 16e jaer de somme van £ 266.13.4.
Ook zoude hier verantwoord werden de somma van £ 500 opgelijke redemptie uijt de
polder van Lillo op den Jare 1700 Dog alsoo hier is geremitteert volgens accoord vanden 21
meij 1682 En nader approbatie van Staten Dato 10 oct. 1684. Derstel. een somme van
£ 33.6.8. Jaerlijx voor den tijd van 34 Jaren, ’t Eerste jaer vervallen ult. Julij 1682 in
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afkortinge van een Capit. van f. 6796 Dus hier op ‘t 19e 34e Jaar De voors. £ 33.6.8. En
alsoo volgens resolutie 20 September(?) 1694 Daer aen nog Jaerl. moet werden gekort den
somma van £ 100 op ’t opmaken van 3 rijswerken en dat voor den tijdt van 20 jaren,
waervan ’t Laeste Jaer zal vervallen ultima Julij 1714 zoo comt hier op’t 16e Jaer De
somma van £ 100 en alzoo nog volgens resolutie approbatie van Staten 12 aug. 1701 met de
zelve gelande is geconsenteert op ’t verhoogen vande Contrescharp om £ 15 jaarlijx voor
den tijd van 15 jaren, waervan ’t eerste Termin is vervallen ultima Julij 1700. Zoo Comt
hier zamen, gekort vande voors. £ 500 een somma van £ 148.6.8. Dus rest hier te
verantwoorden de somme van £ 351.13.4.
Van de gelande van den nieuwen Doele en ’t Leus is tijde Dezer niet ontfangen dus
Memorij.
NB: de marginaal luidt: den rendant sij verdagt bij herdenkinge te verantwoorden der
ordinaris redemptie vanden nieuwen Doele en het Leus over den uijtvoere der graanen.
Fol. 77v – 78r
Anderen Ontfank en is van huijsschattinge van d’huijse staande onder’t Committimus ofte
Zeeuws Vlaenderen.
Van Jacob de Cok, ontfanger vande huijsschattinge tot Lillo, de somma van £ 54.1.9 in
voldoeninge en op den Jare 1700.
Fol. 92r – 92v
Uutgeef en Betalinge gedaen jegens den voors. ontfank, zoo tot laste van de generaliteijt als
Zeeland Particulier en Eerst de Generaliteijt concernerende.
Den Rendant zoude hier als voortijds uijtgeev brengen Spective alle de Betalingen bij hem
gedaen vanwegen de heeren Staaten van Zeel. Zoo aen de Comp. Voetknechten, ruijterij,
traktementen, vacatien, scheepsvrachten, alsook aan den ontfanger Gener. Der Vereenigde
Nederlanden, en andre Lasten vanden oorloge ten dienste van de Generalit. Op haar Ed.
Mo. quote gedaen zoo in de Consenten ord. als extraord. Dan alzoo inde generale Rek. van
wijlen d’ Hr. Brouwer zal. d’a. 1654 £ 258 is goedgevonden om de grootheijdt der rek.
daervan te maken een Volumen apart, en ’t beloop van den uijtgeev van dien sommier.
alshier te brengen in een Capittel apart, zoo werd dienvolgens alleen de Generalit. rakende
alhier gebragt de somme van £ 159108.6.3.
Inv. nr. 1910
Tweede Volumen vande
31e Rek. te Lande
Vander Stringe
Declaratie d’Hr. mr. Johan vander Stringe,
vande betalingen raakende de Generaliteijt, vanden eersten Jannuarij 1700 tot den
Laasten december daar aan volgende, dienende op het eerste Volumen der Generale
Rekeninge
1700
Rekenkamer
Andere betalinge en is van soldie der militie over den jaare 1700. Die hier regimentzer
wijze werden gebracht.
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Fol. 7v – 10v
Collonel Sparre [regiment infanterie]
Aenden Collonel Wilhelm Baron van Sparre de somme van gelijcke £ 1206.10.6 ter zaak
vervallen en bewaarheijt alsvoren.
[over 8 maanden soldie van 42 Dagen ter maendt, sterck 51 Coppen, vervallen 31 october
1700 bij 9 ordonnantien.]
Aen den Lt. Collonel Gaspar de Mauregnault, gelijcke somma ter zaak vervallen ende
bewaerheijd als vooren dus £ 1206.10.6.
Aenden majoor Aarnoud van Citters, gelijke somme ter zaak vervallen en bewaarheijd
alsvooren dus £ 1206.10.6.
Aen Cap. Johan Cabelliau de somma van £ 694.3.4 over 5 maanden soldie, vervallen 29
Julij 1700 bij 5 ordonnantien.
Aen Cap. Andries van Huls in plaats van Cabeljauw, de somme van £ 512.7.2 over 3
maanden en 29 dagen soldie, vervallen 31 october 1700 bij vier ordonnantien.
Aen Cap. Adriaan de Beaufort de somma van £ 1206.10.6 over 8 maanden en 29 dagen
soldie, vervallen ultimo october 1700 bij 9 ord.
Aen Cap. Gillis van Hessen, gelijke somme ter zaake vervallen en bewaarheijdt alsvoren
dus £ 1206.10.6.
Aen Cap. Philip de Vassij, gelijke somme ter zaake vervallen en bewaarheijdt alsvoren dus
£ 1206.10.6.
Aen Cap. Johan de Buvrij, gelijcke somme ter zaake vervallen en bewaarheijdt alsvoren dus
£ 1206.10.6.
Aen Cap. Thielman Jongbloet, gelijke somme ter zaake vervallen en bewaarheijdt alsvoren
dus £ 1206.10.6.
Aen Cap. Johan Vleugels, gelijke somme ter zaake vervallen en bewaarheijdt alsvoren dus
£ 1206.10.6.
Aen Cap. Harman Evertzen, gelijke somme ter zaake vervallen en bewaarheijdt alsvoren
dus £ 1206.10.6.
Aen Cap. Johan de Ridder, gelijke somme van £ 1206.10.6 ter zaake vervallen ende
bewaarheijdt alsvoren.
Andere Betalingen en is aan Diverze tractementen zoo ordinair als Extraordinair.
Fol. 24v
Aen Carel Baron van Spar, gelijke somme ter zaak vervallen en bewaarheijd als voren dus
£ 400.
[over twaalf maanden tractement als Collonel vande guarde, vervallen ultimo december
1700, bij 4 ordonnantien.]
Andere betalinge gedaan aan tractementen van majoors.
Fol. 31r
Aen Jacob Cassijn, majoor tot Liefkenshouk, de somme van £ 60 ter zaak en vervallen,
bewaer. als voren.
[ over 12 maanden tractement vervallen ultimo xb. 1700.]
fol. 33r
Aen Benedictus Beton, majoor tot Lillo, de somme van £ 37.10 over 7 ½ maanden
tractement tot 19 augusti 1700 bij 3 ordonnantien.
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Fol. 34r
Aen Hendrik Avezaadt, majoor op de Cruijsschans, gelijke somme ter zaak vervallen en
bewaarheijd als voren dus £ 50. [ over 12 maanden tractement, vervallen ultimo xber 1700.]
Aen Godefried Maascamp, majoor op’t fort Fredrick Hendrik, gelijke somme ter zaak
vervallen ende Bewaarheijdt alsvoren dus £ 50.
Fol. 37v
Aen Bartholomeeus Arnoldus van Diemen, inplaats van Benedictus Beton tot Lillo, de
somme van £ 22.10 over 4 ½ maanden tractement, vervallen ultimo xber 1700, bij 2 ord.
Andere Betalingen gedaan aen officieren van justitie.
Fol. 56v
Aen jan Wacker, geweldigen provoost tot Lillo, gelijke somme ter zaak vervallen ende
bewaarheijd alsvoren dus £ 50.
[over 12 maanden tractement, vervallen ult. xb. 1700.]
Andere betalingen gedaen aen commijsen van de vivres en ammunitien van oorloge.
Fol. 60r
Aen Jacob de Cock, Commijs van de Vivres en ammunitie van oorloge tot Lillo, De somme
van £ 60 over 12 maanden tractement, vervallen ultimo xb. 1700 bij 4 qui.
Andere Betalinge gedaan aan Diverze officieren.
Fol. 66v –
Aen Pieter van de Lande, poortier tot Lillo de somma van £ 29 over 12 maanden tractement
en huijshuijr, vervallen ultimo decemb. 1700 bij 4 qui.
Fol. 67r – 67v
Aen de Weduwe van Cornelis Prince, Cloksteldster tot Lillo, de somma van £ 10 ter zaak
vervallen alsvooren, bij 2 ordonnantien.
[ultimo decemb. 1700.]
Andere Betalinge gedaan aan Predicanten en schoolmrs.
Fol. 68v – 69r
Aen mr. Johan van Berlikom, Predicant tot Lillo, de somma van £ 81.13.4 over 12 maanden
augumentum, huijshuer en Classicale onkosten, vervallen ult. xb 1700, bij 1 ord. en 2 quit.
Aen mr. Cornelis Bruijnvis, predicant tot Liefkenshouk, de somme van £ 23.6.8 over 12
maanden huijshuere en Classicale onkosten, vervallen alsvoren, bij 2 quit.
Aen Cornelis van Schetzen, schoolmr. en Voorlezer tot Lillo, De somma van £ 25 over 12
maanden tractement, vervallen alsvoren, bij 2 quit.
Andere Betalinge gedaen tot onderhoud van de fortificatien, midsgaders inkoop van rijs,
steen en andere materialen ten Behoeve en Dienste alsvo. Van de General. boven ’t gene bij
De respective Commijsen gekogt en betaeld, en in hare rek. is gebragt onder de 2 Capitelen
vande advancementpenn. aen Comptable en Sloten van Rek. mitsgad. Daeronder begrepen
rebuque van betaling Liquidabel Die op Consenten Extraord. Hiernaer zal werden gebragt.
Fol. 72r – 74r
Aen Cornelis Moermans de somme van £ 15 over ’t laaste jaar onderhoud van de
aerdewerken van Liefkenshouk, vervallen 1 april 1700, bij ord.
Aen den zelven, de somme van £ 31.9 over timmerwerk aldaar, bij ord.
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Aen den zelven, de somme van £ 19.9.1 over gedane reparatien, aldaar bij ord.
Aen den zelven, ter zaake alsvoren, de somme van £ 26.2.2 bij ord.
Aen den zelven, de somme van £ 83 over’t eerste jaar onderhoudt vande werken aldaar
vervallen 1 octob. 1700, bij ord.
Aen Jan Aersen Moermans, de somma van £ 94.10 over ’t eerste 14e halvjaar tractement
van’t onderhouden der aardewerken tot Lillo vervallen 1 octob. 1700 bij ordonnantie.
Aen den zelven, de somme van £ 40.10 over gedane reparatien aldaar, bij ord.
Aen Gabriel Adriaanzen, metzelaar tot Lillo, De somme van £ 17.13 over gedane
reparatien, bij ord.
Andere Betalinge gedaan aan Secrete Diensten van den Lande.
Fol. 83r – 83v
Aen Cornelia Elans, Vroetvrouw tot Liefkenshouk, over een jaar tractement, vervallen 14
maart 1700 ter somme van £ 6 en nog £ 4.16 over de resterende 9 maenden vervallen
ultimo Decemb. daaraan, bij twee quit.
ZA, Archief van de Rekenkamer Zeeland
Generale Rekeningen en Generaliteitsdeclaraties
Inv. nr. 2200, 2210
12e rekening over 1715
2200
1e volumen, afgehoord 1719 juli 13
2210
2e volumen, afgehoord 1718 feb. 11
Inv. nr. 2200
Eerste Volumen vande
12e Rek. te Lande
Tulleken
Twaalfde
Rekeninge d’Hr. Daniel Tulleken
Ontfanger Generaal van Zeeland, over sijne administratie
Te Lande, ingaande Prima Januarij 1715 en eijndigende
Ultima december daar aan volgende.
1715
Rekenkamer.
Anderen Ontfangh rakende de Generaliteijt van de gemeene middelen van consumptie over
Axel, Neusen, Biervliet, Lillo en Liefkenshouck, midsgaders over Neusen en Neusen
ambagt, idem van de contributien van de domeijnen, en geestelijke goederen in deselve
gelegen van paspoorten van gaende en komende persoonen, naar en uijt den lande van den
koning van Spagnien, alsmede vant hooftgelt vande passagiers, en schepen passerende de
respective vloten voor Lillo ende t’Sas van Ghent, alles beginnende met primo Januarij
1715 en eijndigende ultimo december daar aen, gelijk over de middelen van Zeeland, is
gebragt. En eerste van de gemeene middelen van consumptie verpagt opden selven voet,
gelijk die van Zeelant werden geheven bij commissarissen van den Raedt van Staaten, en
gedeputeerde van Zeelant verpagt.
Den Rendant soude hier als voortijts brengen vervolgens in ontfang de gemeene middelen
geheven over Neusen en Neusen ambagt, Axel en Axel ambagt, midsgaders Lillo en
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Liefkenshouck, dog alzoo deselve werden ontfangen bij de rentmr. Andries van der Poest,
Willem Gijsbert de Beaufort ende Willem Ferleman, en werden gebruijkt tot reparatie
vande fortificatien aldaar, deselve gelast zijn sedert den jaar 1659 de voorschreve gemeene
middelen in haare respective rekeningen te verantwoorden, sulx hier allen gebragt werd,
tgeen deselve hier bij slote van rekeninge, aenden Lande zijn schuldig gebleven, dus hier
per Memorie.
Fol. 78r
Van Willem Ferleman ontf. als voren over Lillo &a. tijde deser geen Extract off penningen
ontfangen dus Memorie.
NB: de marginaal luidt: Pro Camera. Het slot van 1715 was meer uijtgegeven als
ontfangen.
Fol. 81v – 85r
Anderen ontfang Extraordinair geconsenteert bij de gelanden van den Doele, St. Anna en
Keetenisse tot het maken van pallisaden en andere werken tot Liefkenshouck.
Soude alhier in ontfang brengen de redemptie penningen, van den vrijen uijtvoer der granen
uijt den polder vanden Doele, St. Anna en Keetenisse, a £ 400 ‘sjaars, sedert 4 April 1702
dog alsoo jaarlijks volgens resolutie in dato 4 october 1690 en approbatie van de staten 20
iber 1694 daer aff gaet £ 133.6.8, voor den tijt van 16 jaren waar vant eerste jaar vervallen
is 4 april 1690 ent laeste jaar 4 april 1705 is daarop nader geconsenteert, als int vervolgh sal
blijken dus hier brenge voor Memorie.
Nader gecontracteert ingevolge de resolutie van d’edel mogende heeren gecommitteerde
raden van den 11 october 1707 met de gelanden van den Doele, dat senselven polder tot 4
april 1704 over de redemptie penn. schuldig sijnde f 9288.9 haar daar op zal vallideren, soo
over gedaene betalinge, quitschelt overt niet konnen uijtvoeren der granen mids den oorlog
het onder water staen van haere landen, f 8435.3 en sulx tot voldoening vant jaar 1707
vervallen 4 April, nog sullen moeten betalen f 853.6 tgeen inde voorgaende rekening is
verantwoord en voorts als van outs sullen blijven betalen f 1548.0.1 ½ Jaarlijx, dushier tot
voldoening vant jaar vervallen 4 april 1715 door Jordaen vander Erk de voorsz. Somma van
£ 258.0.3.
En als nog volgens resolutie van d’ Ed. Mogende heeren Gecommitteerde Raden vanden 11
october 1707 met de gelanden vanden Polder St. Anna en Keetenisse is geliquideert over de
redemptie penningen bij deselve tot 4 april 1707 verschuld. In de betaling daar jegens
gedaen, ende pretentie van afslag ter causa van Innundatie bevonden dat deselve polders
vanden Lande nog te goed komen f 882.19.8 en datdeselve die somme sullen moeten
korten, opde redemptie penningen die sij bij vervolg van tijt sullen schildig werden.
Werdende over voorschreve polders St. Anna en Keetenisse, tijde deser ontfang gemaekt
van een somma van £ 141.19.9 soo veel van den penningmeester M. Jolijt is ontfangen,
sijnde met de somma van £ 258.0.3 hier voren verantwoort samen £ 400 die de ingelanden
vande polders den Doele, St. Anna en Keetenisse jaarlijks sijn betalende, over de redemptie
penningen wegens den uijtvoer der granen bij resolutie van dheeren staten 12 augusto 1715
en brenge alhier sooveel over St. Anna en Keetenisse is ontfangen overt jaar vervallen 4
april 1715 de voorsz. Somma van £ 141.19.9.
NB: de marginaal luidt: dese verantwoording wert wel genomen, dog is bij resumptie van
vorige rekeningen wegens dese post ondervonden, als dat dese gelanden van St. Anna en
Keetenisse over haar portie in de £ 400 ter somme van £ 141.19.9 jaarlijks verschuldigt niet
hebben betaalt sedert en daer de jaaren vervallen 4 april 1708, 1709, 1710, 1711, 1712,
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1713 en 1714, daar ter contrarie die vanden Doel alle die jaaren, ten advenante van haare
portie van £ 258.0.3 aanden lande hebben voldaan. Waarom den heer rendant gelast werd
M. Jolijt in sijne qualiteijt als penningmr. van desen polder aftevorderen de betaling van
dese 7 jaaaren ofwel anders hem te doen procederen soodanige satisfactoire bewijsen van
remissie, als gerequireert werden, procederende (des noods sijnde) ter voldoeninge deses na
ordre vanden Lande en bij onvoldoening van bewijs van excemptie ten naasten te
verantwoorden als naar behooren, moetende over den jaare vervallen 4 april 1708
afgetrocken werden de somme van f 882.19.8 of £ 147.3.3 uijt reden als inde rek. 1707 fol.
99v, in textu vermeld staat.
Ook soude hier verantwoord werden £ 500 over de redemptie penn. wegens den uijtvoer der
granen uijt den polder van Lillo, overt jaar vervallen 31 Julij 1715 dog alsoo hier is
geremitteerd volgens accoord vanden 21 meij 1682 en nader approbatie van staten dato 10
october 1684 eene somme van £ 33.6.8 voor den tijt van 34 jaren, sijnde t’eerste jaar
vervallen ultimo julij 1682 in afkortinge van een capitaal van f 6796 dus nu overt laeste 34e
jaar, en sullen d’ingelanden van voorsz. Polder van Lillo int vervolg jaarlijk moeten betalen
volgens den accoorde vanden 10 febr. 1654 f 3000 tgeen is verbonden tot betaling der
intresten en aflossinge vande genegotieerde f 22000 guldens, desen jare tot herstel vande
deurbraak vant contrescharp van het fort Liefkenshouck, tot tijt en wijle de volle aflossinge,
van voorschreve somme, en verschuldigde intresten zal zijn voldaan, alles ingevolge de
resolutie van dheeren staeten 12 augustus en 14 november 1715 hier nevensgaende soo is
door Jordaen vander Erk als penningmr. over den Lilloo s’polders cum annexis tijde deser
suijver ontfangen overt jaar vervallen 31 julij 1715 eene somme van £ 466.13.4.
Alhier werd ontfang gemaakt van eene somme van £ 833.6.8 off f 5000 soo veel door
Jordaen vander Erk als penningmeester overden polder den Doele is ontfangen, ingevolge
de gedaene presentatie van d’ingelanden vanden voorsz. Polder, om te emploeijeren aen de
deurbraek vant zee contrescharp tot Liefkenshouck, waar en tegens voorn. ingelanden van
gemelden polder den Doele sullen profiteren, de redemptie penn. die deselve over de jaren
1716 en 1717 schuldig sullen zijn, alles ingevolge de resolutie vande edel mogende heeren
gecommitt. Raeden vanden 23 augustus 1715 hier nevens, zijnde haar Ed. Mog. tot het
voorsz. Accoort gequalificeert bij resolutie van d’heeren staten van Zeeland 12 augusto
1715 hier voren geproduceert, dushier de voorschreve £ 833.6.8
Van de gelanden vanden nieuwen Doele en het Leus, is tijde deser niet ontfangen dus
Memorie.
Anderen ontfang en is van huijsschattinge vande huijsen staende onder het committimus
ofte Zeeuw Vlaenderen.
Fol. 87r
Van Willem Ferleman, ontfanger van den cc penning, opde huijsen binnen de forten Lillo
en Liefkenshoeck de somme van £ 69.12.10 in voldoening vant slot sijner 12e rekening,
anno 1715 volgens extract.
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Fol. 92r
Anderen ontfang en is van opgeligte penningen van de naervolgende persoonen ontfangen
opde negotiatie van f 22000 tot herstel vande deurbraak vant contrescharp van t fort
Liefkenshouck, tot den intrest a 4 percento vrij van alle lasten, ingevolge de resolutie van
dheeren Staten van Zeeland, 12 augustus en 15 november 1715 zijnde daer speciaal voor
verbonden de f 3000 Jaerl die de ingelanden vanden polder van Lillo, volgens den accoorde
vanden 10 februarij 1654 aende prov. sijn verschuld. Om te dienen soo to betaling der int.
als aflosse. Van voorn. negotiatie en volgt alhier tgeen daer op is ontfange van dhr. J.A.
Kooning, in 3 oblig.
£ 1000
Dhr. Joan van der Mandere 3 oblig.
£ 1000
D’heer Jacob Verheije 4 oblig.
£ 1333.6.8
Eijndeling erf. M. v. Vrijberge 1 oblig.
£ 333.6.8
T’samen t’mon. der voorsz. Negotiatie
£ 3666.13.4
NB: de marginaal luidt: Pro Camera: dat in 2718 moet in ontfang gebracht werden £ 500
voor soo veel den provisionellen commijs generael Johan van Hooren heeft betaelt het
5:6:7 fournissement der ter somma van £ 166.13.4 idem £ 1666.13.4 opgenomen voor dese
werken van Liefkenshouck. In de reeckeninge 1716 moet in ontfang koomen £ 150 over het
5:6 en 7 fournissement der beampte betaelt door P. de Vroede als chercher tot Goes factum
in de rek. fo. 90 verso.
Pro Camera. Inde rek. 1719 moet in ontfank werden gebragd £ 50 wegens het 7e
furnissement der beamptie gedaen door d’ hr. Marinus Duvelaer als raad der stad Vere idem
£ 50000 volgens de 119 ligting.
Uijtgeef en betalinge gedaen jegens den voorsz. ontfang, soo tot laste van de generaliteijt
als Zeeland particulier.
Inv. nr. 2210
Tweede Volumen vande
12 Rek. te Lande
Tulleken
Declaratie d’Hr. Daniel Tulleken
Vande betalinge Rakende de Generaliteijt, van den eersten
Januarij 1715 tot ultima december daar aan Volgende
Dienende op het eerste Volumen der Generale Rekeninge
1715
Rekenkamer.
Andre betalinge gedaan aan soldie van Militie d’anno 1715 die hier regementsen weerden
gebragt.
Infanterij.
Fol. 9r
Aan den Lutenant Collonel en Capitain Charles Loncque, en desselfs vacante Compagnie,
de somme van £ 888.14.10 wegens negen maanden soldije vervallen ultimo december 1715
bij negen ordonnantien.
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Andere betalinge gedaan aan Majors.
Geen vermeldingen Lillo en Liefkenshoek.
Andere betalinge gedaan aan officieren van justitie.
Fol. 18r – 18v
Aan Thobias vander Laan, provoost tot Lillo, dsomme van £ 41.13.4 over twaalff maanden
tractement verv. ultimo december 1712 bij een ordonn.
Aan den selven de somme van £ 5 over twaalf maanden tractement als provoost tot
Liefkenshoek bij een quit. verv. Xb (= december) 1715.
Andere betalinge gedaan aan predikanten en schoolmrs.
Fol. 22r – 23r
Aan den predikant David Coutrij de somme van £ 123.6.8 over 12 maanden tractement,
huijshuure en Classicale ongelden vervallen den Laasten december 1715, bij drij quit.
Aan d’erffgenamen van Cornelis Bruijnvis, in sijn leven predikant tot Liefkenshoek, de
somma van £ 23.6.8 voor twaalff maanden huijshuur en Classicale onkosten tot ultimo
december 1714, twee quitantien.
Aan den predikant Gentman Leijdekker gekomen in plaats van den predikant Bruijnvis,
d’somme van 99.10.2 voor negen maanden ende 21 [dagen] tractement van 10 maart tot
ultimo december 1715 bij ordonn perpetueel 9 april 1715.
Aan denselven d’somme van £ 4 voor transport sijnner meubulen bij ordonnantie.
Aan Aarnout [= Andries] de Jager, schoolmr. en voorleser tot Lillo, de somme van £ 37.10
voor agtien maanden tractement vervallen September 1715 bij drij quit.
Andere betalinge gedaan aan diverse officieren.
Fol. 24r
Aan Pieter van de Lande, poortier te Lillo, de somme van £ 43.10 over agtien maanden
tractement tot ultimo Septemb. 1715, bij twee quit.
Aan Nicolaas Prins, klokstelder tot Lillo, de somme van £ 10 voor twaalff maanden
tractement vervallen ultimo december 1715, ordonnantie.
Andere betalinge gedaan aan fortificatien.
Fol. 26v – 29r
Aan Chrestiaan de Vlieger en medestanders, aannemers vanden nieuwe Contrescherp
sluijsse tot Lillo, de somme van £ 150 voor d’eerste paije vant Loon bij hem daar
voorbedongen bij ordonnantie.
Aan deselve voorde tweede paije en eenig extraordinair werk de somme van £ 166.13.4, bij
eene ordonnantie.
Aan Pieter Moormans, aannemer van ’s Lands onderhoutwerken tot Lillo, de somme van
£ 256.10 voor de twee en derde paije vant Loon bij hem daarvoor bedongen vervallen den
[blanco] bij ordonnantie.
Aan Willem Ferleman, Commijs tot Lillo, de somme van £ 1205.15.8 tot betalinge van
diverse aannemers en Leveranciers gewerkt ende geleverd hebbende aan ‘slands werken tot
Lillo en Liefkenshoek, bij ordonnantie.
Aan denselven Ferleman de somme van £ 1125 tot betalinge van Theunis Huijmen voor
deerste paije aande reparatie gedaan aande deurbrake tot Liefkenshoek, bij ordonnantie.
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Aan denselven Ferleman gelijke somme ter betalinge vande tweede paije als boven, bij
ordonnantie.
Aan denselven gelijke somme ter betalinge vande derde paije, bij ordonnantie.
Aan denselven ter betalinge van de vierde paije, als bij eene ordonnan.
Aen denselven Ferleman de somme van £ 66.13.4 over ende tot incoop van Rijs, staken en
gaarden, bij ordonnantie.
Aan denselven Ferleman de somme van £ 87.18.4 ter voldoeninge van Leendert Cathman
over de eerste paije vande verhoging der Contrescherp tot Liefkenshoek als bij eene
ordonnantie.
Aan den voorgenoemden Leendert Cathman, d’somme van £ 97.18.4 over de tweede paije
vant voorgenoemde werk, bij eene ordonnantie.
Aan Jan van Wijk ende Huijbertus Moormans de somme van £ 113.18.10 voor reparatien
gedaan aan ’s Lands werken tot Liefkenshoek, bij ordonnantien.
Aan Willem Ferleman, Commijs tot Lillo, de somme van £ 13.10 over ende tot betalinge
van eenig extraordinair werk aande brugge aldaar, bij ord.
Andere betalinge gedaan aan Secrete diensten.
Fol. 35v
Aan Levina Mulders, vroedvrouw tot Lillo, de somme van £ 9 voor agtien maanden
tractement vervallen 7ber 1715 bij twee quit.
Andere betalinge gedaan aan Vacatien.
Fol. 37r
Aan Bastiaan de Groot de somme van £ 5.10.8 wegens vacatien gemeriteerd in t maken van
bestekken over de deurbrake tot Liefkenshoek als bij ordonnantie.
Andere betaling gedaan aan Schipsvragten.
Fol. 49v – 50v
Aan Volkert Jansen de Visser, veerman op Liefkenshoeck, de somme van £ 6.12.10 over
transport van millitie bij eene ordonnantie.
Aan Pieter van Assendelft, veerman tot Lillo, de somme van £ 7.19.8 over en ter saak
alsvoren, bij eene ordonnantie.
Aan schipper Teunis Maurith de somme van £ 4.15.10 over ende ter saak alshiervooren, bij
een ordonnantie.
Aan Schipper Jan Heyns de somme van £ 3.3.4 voerende ter saak als v. bij eene
ordonnantie.
Aan schipper Jan Carelsen de somme van £ 3.19.9 over ende ter saak alshier voorn bij eene
ordonn.
ZA, Archief van de Rekenkamer Zeeland
Generale Rekeningen en Generaliteitsdeclaraties
Inv. nr. 2400, 2410
22e rekening over 1725
2400
1e volumen, afgehoord 1730 feb. 10
2410
2e volumen, afgehoord 1729 mei 31
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Inv. nr. 2400
Eerste Volumen vande
Tweeentwintigste
Rekeninge van D’Hr. Daniel Tulleken Ontfanger Generaal van Zeeland over zijne
Administratie te Lande, ingaande Prima Januarij 1725 en eijndigende ultima December
daar aan volgende.
Rekenkamer.
Fol 78r – 79v
Anderen Ontfang Rakende de Generaliteijt.
Van de gemeene middelen van Consumptie over Axel, Neusen en Lillo en Lievkenshoek
mitsgrs. over Neusenambagt Item van de Contributien van de domeijnen en Geestelijke
goederen inde selve gelegen verder van penningen geprovenieerd van Paspoorten van
gaande en Comende Persoonen, naar en uijt den lande vanden Coning van Spagnien
alsmede vanhet hooftgeld der passagiers en Schepen passerende de Respective vloten voor
Lillo en Lievkenshoek en Sas van Gent alles beginnende Primo Jannuarij 1725, en
Eijndigende ult. December daar aan gelijk over de middelen van Zeeland is gebragt, en
Eerst over de middelen van Consumptie Verpagt op dien voet gelijk die van Zeeland
werden geheven bij Commissarissen van den Raad van Staten en van de Gedeputeerde van
Zeeland verpagt.
Den Rendant soude hier alsvoortijds brengen in Ontf. de Gemeene middelen van
Consumptie, verpagt en geheven over Neusen en Neusenambagt, Axel en Axel Ambagt,
Lievkenshoek en Lillo, dog alsoo deselve werden ontfangen bij Vander Poest en Ferleman
en werden gebruijkt tot reparatie van de Fortificatien aldaar, deselve gelast sijn t’sedert
1659 de voorschreve gemeene middelen en haare respective Rekeningen te verantwoorden
sulx hier alleen gebragt werd, het gheene deselve bij sloote van Rekening aanden Lande
sijn schuldig gebleven dus Memorie.
NB: de marginaal luidt: Blijkende bij de beschijden als in den Tent.
Axel Neusen Biervliet en Lillo
Van Willem Ferleman Ontf. alsvooren [der Gemeene middelen] over Lillo en
Lievkenshoek, de somma van £ 314.5.1 in voldoeninge t Slot sijner Rekeninge d’ A. 1725
volgens Extract.
Fol. 80v – 81r
Anderen Ontfang van de Rantsoenpenningen van de Verpagte gemeene middelen in
Vlaanderen, Lillo en appendentien.
Belangende de Ransoenpenningen van de Verpagte gemeene middelen in Vlaanderen, alsoo
deselve werden ontfangen bij de respective Commisen ter plaatse daar deselve werden
verpagt, tot betaling van de onkosten die op de Verpagting vallen die daar toe nog niet
genoegsaam sijn, volgens de Rekeningen die daarvan ter Rekenkamer werden gedaan, soo
werd hetselve hier gebragt bij Memorie.
Fol. 84r – 87r
Anderen Ontfang Extraordinair geconsenteert bij de gelanden vanden Doele, St. Anne &
Ketenisse tot het maken van palisaden en andere werken tot Lievkenshoek.
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Soude alhier in Ontfang brenge de redemptie penn. vande vrijen uijtvoer der Graanen uijt
den polder den Doele, St. Anne en Ketenisse £ 400 sedert 4 april 1702 dog alsoo Jaarlijx
volgens resolutie 1690 dato 4 Octob. en approbatie vande Staaten dato 20 December(?)
1694 daarafgaat £ 133.6.8 voor den tijd van 16 Jaaren waarvan het eerste Jaar is vervallen 4
April 1690, en het laaste jaar 4 April 1705, is daarover nader gecontracteert, als het vervolg
sal blijken, dus hier Memorie.
Nader Gecontracteert volgens Resolutie ten rade dato 11 October 1707, met de Gelanden
van den Doele dat den selven Polder tot 4 April 1704 over de Redemptie penningen
schuldig sijnde f 9288.9 daar op sal valideren, soo over gedaane betalinge quitscheld over
het niet connen uijtvoeren der graanen, mits den oorlog en het onderwaterstaan van haare
Landen f 8435.3 en sulx tot voldoeninge van het Jaar 1707 Vervallen 4 April nog sullen
moeten betalen f 853.6 t gheene in eene voorige reken. is verantwoord en voorts als van
Outs sullen blijven betaalen, de somma van f 1548.1.8 penn. Jaarlijx dewelke vanden
penningmr. Jordaan vander Herk Ontf. vervallen 4 April 1725 £ 258.0.3
Wegens de Redemptie penn. van den Polder St. Anne en Ketenisse ter somma van
£ 141.19.9 vervallen den 4 April 1725 heeft den Rendant geen betaling Connen obtineren,
nog van alle voorgaande verschuldigde Jaaren, om redenen als in de Rekening vanden Jaare
1720 fol. 86 verso Geallieert, ook sullen Eld. Mog. uijt denevens gaande Resolutie van haar
Ed. Mog. d’heeren Gecommitteerde Raden van dato den 25 October 1729 bevinden
hoeverre thans indesen is geavanceert wijl den Rendant ingevolge de Conclusie en nadere
dispositie van haar Ed. Mog. sal moeten affwagten, dus alsnog bij Memorie.
NB: de marginaal luidt: Den Hr. Rendant zij nogmaals gelast alle mogelijke devoiren aan te
wenden tot een finale afdoenninge deser sake. En: Pro Camera De stucken over dese post
bij den gewesen griffier Vermeulen opgestelt liggen in het kasje vanden Secrets. verders
daarover de Notul. vande Camer dato 21 febr. 1724 en 8 maert 1725.
Alhier soude nog in ontfang moeten comen van Jordaan vander Erk, de somma van £ 500
over de Redemptie penningen wegens den uijtvoer der graanen uijt den polder van Lillo
over het Jaar vervallen den 31 Julij 1725 volgens het accord van den 10 februarij 1654, de
somma van drij duijsend guldens, t’ ghene verbonden is, tot betalinge der Intresten, en
aflossinge vande Genegotieerde 22000 Caroliguldens, dog alsoo bij resolutie van haar Ed.
Mog. d’Heeren Gecommitteerde Raden in dato 13 Julij 1717 ingevolge de authorisatie bij
d’Heeren Staaten op hun EE gestrekt aan de ingelanden vanden polder van Lillo is
geconsenteert, het eerste Jaar nadat de penningen off Capitalen daar op genegotieerd sullen
sijn afgelost, en de Interesten betaald, sullen mogen Corten eene somma van f 3000, off
£ 500 en alsoo alle de Capitalen hier op genegotieerd sijn afgelost soo hebben Gemelde
gelanden uyt Cragte deser Resolutie, de voornoemde somma ingehouden dog op het
volgende Jaar 1726 wederom ordentelijk haar schuld voldaan, gaande gem. Resolutie hier
nevens, en Comt dus voor dit jaar bij Memorie.
Anderen Ontfang en is van de Huijsschattingh der huijsen staande onder het Committimus
off Zeeuws Vlaanderen.
Fol. 89v – 90r
Van Willem Ferleman de somma van £ 59.14.4 als Ontfanger van den 200e penn. op de
huijsen binnen de forten Lillo en Lievkenshoek involdoeninge van het slot sijner 22e
Rekening d’Anno 1725 volgens Extract.
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Fol. 100r – 100v
Uijtgeef en betaling gedaan Jegens den Voorschreve Ontfang soo tot Laste van de
Generaliteijt als Zeeland particulier en eerst.
Den Rendant soude hier als voortijts brengen in uijtgeev specifice van alle de betalinge bij
hem gedaan, van wegens de Heeren Staaten van Zeeland soo aan de Compagnien te Voet,
Ruijterie Tractementen, Vacatien, Scheepsvragten, als ook aan den Ontfanger Generaal der
Vereenigde Nederlanden en andere Lasten van den oorlog ten dienste van de Generaliteijt
op haar Ed. Mog. quote gedaan soo in de Consenten ordinair als Extraordinair, dan alzoo in
de Generale Rekening van wijlen Heer Brouwer za. 1654 f. 258 is gedaan segge
goedgevonden om de grootheijt der Rekeninge, daar van te maken een Volume apart, en het
beloop van den uijtgeev vandien, sommierlijk alhier te brengen in een apart capittel, soo
werd dien volgende, alleen de Generaliteijt rakende alhier gebracht de somma van
£ 110853.14.9.
Andere betalinge aan Diverse persoonen ter sake van haare Vacatien en Reijskosten
indienste van den Lande gedaan, die tot laste vande Provintie van Zeeland werden gebracht.
166v
Aan Cornelis Broeder, ’s Lands Metselaar, de somma van £ 12.7 over Vacatien en Verschot
int Visiteren van sLands Werken tot Axel, Lillo, Lievkenshouk en Thoolen alles in den
Jaare 1725 bij ordonnantie.
Fol. 190r – 190v
Andere Betalinge aan Intresten en aflossinge van f 10000 genegotieert a 4 percento op
resolutie vande Staten dato 12 Aug. en 14 novemb. 1713 tot herstel en reparatie vande
doorbrake inde Contrescharp a Lievkenshoek voor welke Intresten speciaal is verbonden de
£ 500 die den Polder Lillo en andere Polders Jaarlijx geobligeert is te betalen alles
conformite van de bovengem. Resolutien.
Den Rendant brengd in uijtgeev de somme van £ 26.13.4 over betaalde Intresten vant
Capitaal in Hoofd gemeld a 4 percento vervallen 1725, als volgd bij navolgende quitantien.
Capitaal
Interesten.
Jacob Verheije
£ 333. 6.8
£ 13. 6.8
Maria van Vrijberge
£ 333. 6.8
£ 13. 6.8
-----------------------£ 666.13.4
£ 26.13.4
Alhier werd nog in uijtgeev gebragt de somma van £ 666.13.4 dover het resterende Cap.
deser negotiatie aan de persoonen hier boven afgelost ingevolge de Resolutie in het hoofd
deser gemeld.
Fol. 191r
Andere Betalinge aan Intresten van f 10000 anno 1718 genegotieert a 3 percento ingevolge
de resolutie van Staten dato 11 April 1718 mede voor Lievkenshoek.
Den Rendant brengd in uijtgeev de somme van £ 50 over 12 maanden Intrest van het Cap.
in ’t hoofd gemeld, vervallen 1725 bij 2 quitantien.

80

Inv. nr. 2410
Tweede Volumen vande 22eRek. te Lande van D’ Hr. Daniel Tulleken over de betalinge
rakende de Generaliteit, Vanden Eersten Januarij 1725 tot ultima December daar aan
Volgende, dienende op het eerste Volumen der Generale Rekening.
1725
Rekenkamer.
Betalinge gedaan aan Soldie van de Militie d’anno 1725 diehier regimentschen wijse wer
gebragt.
NB: Van Idsinga wordt in deze rekening niet vermeld.
Andere Betalinge gedaan aan Majoors.
Fol. 12r
Aan Godfrid Mascamp, major opt fort Fredrik Hendrik £ 50 ter saak, vervallen, ende
bewaarheijd als boven.
[ over 12 maanden tractam. vervallen ult. xber 1722, bij ordonnantie.]
Fol. 12v
Aan Johan Adolf Fusleij, majoor tot Lillo, de somma van £ 60 [over] 12 maanden
tractement verv. Ult. decemb. 1722 bij ord.
Andre betalinge aan officieren van Justitie.
Fol. 14r
Aan Tobias vander Laan, provoost a Liefkenshoek, [over] 12 maanden tractement verv. Ult.
xb. 1725 [bij] ord.
Aan den selven als provoost tot Lillo over 12 maanden tractam. vervallen ult. decemb. 1723
bij ord.
Fol 17v – 18v
Aan David Coutry, Predikant tot Lillo, de somme van £ 123.6.8 over 12 maanden tractem.
huijshuere en Classicale Onkosten, vervallen ult. xb. 1725 bij ord.
Aan den selven 12 maanden augumentum vervallen als boven bij ord. £ 33.6.8.
Aan Theodorus Godefricus Denninghoff, predicant tot Liefkenshoek, £ 123.6.8 [over] 12
maanden als boven, vervallen 10 Aug. 1725, bij drij quit.
Aan den selven Denninghoff 12 maanden Augumentum, vervallen ult. decemb. 1725, bij
ordonnan. £ 22.10.
Aan de kerkenraad a Liefkenshoek 12 maanden tractement voor het schoonhouden der
goten aldaar, vervallen 18 octob. 1725, bij ordonnan £ 6.
Aan Pieter Moermans, als voogd over de weese van Michiel de Munnink, de somme van
£ 14 over twaalff maanden tractement, voor het schoonhouden der Straaten tot Lillo,
vervallen ult. decemb. 1725, bij ordonnantie.
Aan Johannes van der Jagt, 6 maanden tractement als Schoolmeester, voorsanger en
klokstelder tot Liefkenshoek, vervallen 9 Julij 1725, bij ordonnantie.
Andere Betalinge aan diverse Officieren.
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Fol. 19v
Aan Jean Pierre Delsenne, poortier a Lillo, de somme van £ 43.10 over 18 maanden
tractament van primo Julij 1724 tot ultmo Decemb. 1725, bij drij quitantien.
Aan den selven de somme van £ 10 over twaalff maanden tractament als klokstelder tot
Lillo vervallen primo decemb. 1725 bij ordon.
Andere Betalinge gedaan aan fortificatien.
Fol. 20v
Aan Jan van Wijk en Jan Moermans, aannemers van ‘sLands werken tot Liefkenshoek, de
somma van £ 275 over haar 7e en 8e half Jarige Paaije, vervallen 9 april, en 9 Octob. 1725,
bij 2 ordonnan.
Aan Pieter Moermans, aannemer van sLandswerken tot Lillo, de somme van £ 391.13.4
over sijn 7e en 8e halff Jarige Paaije, vervallen 9 april, en 9 Octob. 1725, bij een ordon.
Fol. 21r
Aan Jacobus Huijsman, aannemer vande nieuwe brugge tot Liefkenshoek, £ 265.16.8 soo
over sijn derde off laaste paaije, van sijn bedongeloon als over eenigh gemaakt buijtenwerk
aangen. brugge 1725 bij ordonn.
Fol. 21v
Aan Jan en Corn. van Valkenburgh en Jan Baptiste Pieters, aannemers van sLands
aardewerken en rijswerken tot Liefkenshoek, de somme van £ 164 over haar 4e en 5e halff
jarige paaije van 20 Junij en 20 Decemb, 1725 bij 2 ord.
Aan deselve aannemers, de somme van £ 134 over hun 4e en 5e halff Jarige paaije verv. 20
Junij en 20 Decemb. 1725, twee ordonnan.
Aan deselve £ 170 voor een Extra Ordinairen toelegh, wegens Gedane reparatie, over
leveringe van Staken gaarden ea. bij ordonnan.
Aan Jan de Conink en Gerrit de Jager, gewese aannemers van het Verdiepen der Veste tot
Liefkenshoek, de somme van £ 52.10 voor gemaakte buijtenwerken buijten het bestek, en
over het Leggen,van 140 roeden lengte, en 3 roede hoogte bij ordonnan.
Aan Jan van Loo, in sijn leven aannemer van het verdiepen der Ravelensveste a
Liefkenshoek £ 31 over het maken en volbrengen der defecten aan het voors. werk
bevonden 1725 bij ordon.
Aan Jan van Valkenburgh, aannemer vande Uijtgeslage gaten inde Conterscherp a
Liefkenshoek, de somme van £ 58.6.8., overgedane reparatie in het opvullen en met
stroomatten bekrammen d’a. 1725 bij ordonnantie.
Aan d heer ..<blanco>.. Idsinga commandeur tot Lillo, de somme van £ 66.13.4 over 12
maanden toelegh, voor reparatie aan sijne huijsinge tot Lillo en Liefkenshoek, vervallen ult.
decemb. 1725, bij quitantie.
Aan Johan de Neeff de somme van £ 39.3.10 over gedane reparatie aan het horlogie tot
Liefkenshoek, en eenige reparatie e.a. 1725 bij ord.
Andre betalinge, aan secrete diensten.
Fol. 27r
Aan Tanneken Nousen, Vroetvrouw tot Lillo en Liefkenshoek, 12 maanden tractament,
vervallen 14 Jan. 1725, by quitantie.
ZA, Archief van de Rekenkamer Zeeland
Generale Rekeningen en Generaliteitsdeclaraties
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Inv. nr.

2840, 2850
2840
2850

21e rekening over 1747
1e volumen, afgehoord 1753 feb. 26
2e volumen, afgehoord 1752 jan. 20

Inv. nr. 2840
Eerste volumen
Een en twintigste
Rek. van D’ Hr. Johan
Assuërus Schorer Ontfanger Generaal
Van Zeeland over zijne Administratie te Lande, sedert Prima
Januari 1747 tot ultima December daar aan volgende
Rekenkamer.
Anderen Ontfang rakende de Generaliteijt.
Van de Gemeene Middelen van consumptie over Axel, Neuzen, Lillo en Liefkenshoek,
mitsgaders over Neuzen en Neuzen ambagt item van de Contributien en Domeinen en
Geestelijke goederen in dezelve gelegen verder van penningen geprovinieerd van
paspoorten van gaande en komende Persoonen na en uijt den Lande van den koning van
Spanje als mede van het Hoofdgeld der passagiers en schepen passerende de respective
vloot voor Lillo. Alles beginnende Januarij 1747 en eijndigende met ultimo december daar
aan gelijk voor de Middelen van Zeelandt is gebragt. En eerst over de Middelen van
Consumptie gepagt op dien voet gelijk die van Zeeland werden geheven bij
Commissarissen van den Rade van State en van de Gedeputeerde van Zeeland gepagt.
Den Rendant zoude alhier als voortijds in ontfang brengen de Gemeene Middelen van
Consumptie Verpagt en geheven over Neuzen en Neuzen ambagt, Axel en Axel ambagt,
Lillo en Liefkenshoek dog alzoo dezelve werden ontfangen bij d’heeren Sonsbeek en
Isebree en gebruijkt worden tot reparatien aan de fortificatien aldaar dezelve ontfangers, in
den Jare 1659 gelast zijnde voorschreve gemeene Middelen te verantwoorden in hare
Rekening zulx hier alleen gebragt word ’t geen dezelve bij sloten van Rekeningen aan den
Lande schuldig gebleven zijn, dus per Memorie.
Fol. 88r
Van d’heer Jacobus Ermerins ontfanger alsvoren te Lillo en Liefkenshoek, de somma van
£ 165.15.2 op rek. anno 1747 zijnde nog geen Extract ingekomen.
NB: de marginaal luidt: zij het restant verantwoort.
Fol. 92r – 94v
Anderen Ontfang extraordinair geconsenteerd bij de gelanden van den Doele, St. Anne en
Ketenisse tot het maken van Palisaden en andere werken tot Liefkenshoek.
Zoude alhier in Ontfang brengen de redemtie penningen van den vrijen uijtvoer der Granen
uijt de polders van den Doele, St. Anne en Ketenisse, de somma van £ 400, zedert den 4
april 1702. dog alzoo Jaarlijks volgens resolutie dato 4 xber (= december) 1690 en
Approbatie van de Heeren Staten, den 20 September daar afgaat voor den tijd van 16 Jaren
is verschenen den 4e April 1690 en het Laaste Jaar den 4 April 1705 is daar over nader
gecontracteerd als in het vervolg zal blijken. Memorie.
Nader geresolveert en gecontracteert volgens resolutie ten Rade dato 11 October 1707 met
de gelanden van den Doele dat denzelven Polder tot 4 april 1704 over de redemtie
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penningen Schuldig zijnde f 9288.9 daar op sal valideren zoo over gedane betaling
quitscheld over het niet konnen uijtvoeren der Granen, wegens den oorlog, en het
onderwater staan van hare Landen f 8435.3 en zulx tot voldoening van het Haar vervallen 4
april 1707 nog zullen moeten betalen f 853.6 ’t geen in vorige rekening is verantwoord en
voorts als van ouds zullen moeten blijven betalen de somma van f 1548.1.8 Jaarlijks en
vervolgens volgens resolutie 28 maij 1751 voors. vrijdom is gecontinueerd tot 31 xber 1748
zoo brengt deze post bij Memorie.
Wegens de Redemtie penningen van den polder St. Anne en Ketenisse soude alhier in
ontfang komen de somma van £ 41.19,9 vervallen 4 april 1747 dog waarvan den Rendant
niets heeft connen recouvreren hebbende den zelven tot voldoening van U Ed. Mogende
appostille op deszelfs vorige rekening niet alleen Mondelijk maar selfs schriftelijk zich aan
de Heeren Gecommitteerde Raden geadresseert met verzoek dat deze zaak eens mogte
werden getermineerd dog tot nog toe geen res. hier ontrend bekomen hebbende zoo kan
deze post niet anders werden gebragt dan alleen bij Memorie.
NB: de marginalen luiden: - Pro Camera. De stukken over deze Post door den gewezen
griffier Vermeule opgestelt leggen in het kasje van den heer Secretaris. Vide daar over
verder de notulen dezer camer dato 21 feb. 1724 en 8 maart 1725.
- Werd gereserveert tot de apostille opde rekeninge 1745 gesteld.
Alhier zoude nog in ontfang moeten gebragt worden de somma van £ 466.13.4 van Carel
van Herk als penningmeester van den Lilloschen polder over de Redemtie penningen
wegens de uijtgaande en inkomende regten der Granen uijt den polder den Doele in plaats
van £ 500 te voren gebragt volgens ’t accoord van den 10 februarij 1654 dog nu
verantwoord en vermindert met 200 Carolij guldens alles volgens ’t gemaakt accoord met
de ingelanden der polders van Lillo, Stabroek &a. geapprobeert bij de Heeren
Gecommitteerde Raden dezer provintie volgens resolutie dato 14 Junij 1732.
Dog alzoo volgens resolutie der Heeren Staten van Zeeland op het request van de hoofd
gecommitteerde van voorschreven polder aan dezelve volgens resolutie dato 28 Januarij
1747 is geremitteerd de betaling der redemtie penningen van ultimo Junij 1745 tot 31 xber
1746 en nog volgens nader resolutie 28 meij 1751 aan dezelve vrijdom is verleend ’t zedert
31 xber 1746 tot 31 december 1748 mitsgaders d’helft van ’t geen vervallen is den 31 xber
1749 soo kan dese post hier alleen gebragt worden bij Memorie.
Anderen Ontfang van de Huijsschatting der huijsen staande onder het Committimus off
Zeeuws Vlaanderen.
Fol. 97r
Van Jacob Ermerins, ontfanger van de huijsschatting over Lillo en Liefkenshoek, tijde
dezer Rekening geen Extract nog penningen ingekomen dus Memorie.
Uijtgaaf en Betaling gedaan tegens den voors. ontfang zoo tot Laste van de Generaliteijt als
van Zeeland particulier.
Andere betalinge aan diverse voorvallende zaken.
Fol. 163v
Aan Jan Vergult, in dato 21 meij 1746 aangenomen tot chirurgijn over de forten Lillo en
Liefkenshoek, de somm van £ 96.13.4 per rest(?) van zijne daggelden a f 4 daags tot 8 april
1747 &a bij ord.
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Fol. 256r
Andere Betaling aan Intresten en Aflossingen van f 1000 genegotieerd à 10 percento op
resolutie der Heeren Staten van Zeeland dato 12 augus. En 14 gber 1713 tot het herstel en
reparatie van de doorbrake in de contrescharp à Liefkenshoek voor welke speciaal is
verbonden £ 500 die den Polder Lillo en andere polders jaarlijks geobliseert zijn te betalen
als in confirmité van de resolutien hier voren gemelt.
Alzoo in de Rekening anno 1725 f 191 verso het restand van dit Capitaal aldaar is afgelost
soo komt zulx hier bij Memorie.
Andere Betaling gedaan aan Intresten van f 10000 anno 1718 genegotieerd a 3 percento
ingevolge de resolutie van Staten dato den 11 april mede voor Liefkenshoek, dog waarvan
is afgelost
1726
£ 300
1727
£ 300
1728
£ 300
1729
£ 766.13.4
te samen £ 1666.13.4
Zulx het voors capitaal geheel afgelost zijnde word hier alleen gebragt bij Memorie.
Inv. nr. 2850
Tweede volumen van de
Een en twintigste
Rek. te Lande van D’ Hr.
Johan Assuërus Schorer, over de
Betaalingen raakende de Generaliteit van den Eersten
Januarij 1747 tot ultima December daar aan volgende
Dienende op het Eerste Volumen der Generaale Rekening van hetzelfde Jaar.
Rekenkamer.
Declaratie van Betalinge gedaan door Hr. Johan Assuerus Schorer als Ontfanger Generaal
over de Provintie Zeelandt, wegens de Edele Moegende Heeren Staten van den zelven
Lande, ten dienste vande Generaliteit, op hun Edele Mogende Quote in de Consenten zoo
ordinair als extraordinair bij voorgenoemde Heeren Staten gedaan ofte gedragen en dat over
den Jaren 1747 en eindigende ultimo December van het zelve Jaar naar luid der bescheiden
gebragt in Ponden, schellingen en groten Vlaams.
Betalinge gedaan aan soldij vande Militie Anno 1747 welke hier Regimentsche wijze werd
gebragt.
Infanterije.
Fol. 10r
Aan de Collonel Commandant Capitein Evert Jan de Vassij, de zomma van £ 1887.14.11
1/3 over 9 Maanden Soldij bij 9 ord. als
7/m a 87 koppen a £ 218.4.2
£ 1527.9.2
1/m a 856 aan de Comp van voorsz. Collonel Command.
Zonder Capitein
£ 191.17.6
1/m a 87 koppen aan den Capt. Walter Brucel zijnde
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De Korten
De man in Suriname
Dus te zamen als boven

£ 150.13.5
£ 17.14. 10 1/3
£ 1887.14.111/3

Andere betaling aan Majors.
Fol. 42v
Aan Jan van Wijk, gewezen major te Liefkenshoek, de somme van £ 19.3.4 over drie
maanden en 25 dagen zijner tractement a f 30 ter maand, conform den staat van oorlog
d’anno 1747 verschenen den 25 April 1747 bij ordonnantie.
Andere betaling aan Officieren van justitie.
Fol. 43v – 44r
Aan Wouter Dronkers, provoost te Liefkenshoek, de zomme van £ 5 over 12 maanden zijns
Tractement a f 2.10 ter maanden, vervallen Ultimo December 1747 bij ordonnantie.
Aan den zelven provoost te Lillo de somme van £ 50 over 12 maanden tractement a f 25 ter
maand vervallen als voren bij ordonnan.
Andere Betalinge aan Predikanten en Schoolmrs.
Fol. 47r – 48r
Aan Renatus Stenhuijs, de zomme van £ 25 over 3 Maanden Tractement als Predikant tot
Liefkenshoek vervallen ultimo December 1746, bij quitantie.
Aanden zelven, de zomme van £ 4.3.4 over gelijke tijd Huishuur, vervallen en bewaarheid
als voren, bij quitantie.
Aanden zelven de somme van £ 1.13.4 over gelijke tijd Classicale onkosten vervallen en
bewaarheid als voren, bij quit.
Aan den zelven de zomme van £ 100 over twaalf maanden tractement als Predikant als
voren vervallen ultimo 1747 bij 2 quitantien als 1 van £ 25 en 1 van £ 75.
Aan den zelven, de zomme van £ 16.13.4 over gelijke tijd huishuur vervallen en
bewaarheid als voren bij quitantie.
Aan den zelven de somme van £ 6.13.4 over gelijke tijd Classicale onkosten en bewaarheid
als voren, dus bij quit.
Aan den zelven de zomme van £ 41.13.4 over een jaar augumentum voor zijn Familie met
twee kinderen, vervallen als voren, bij ordonnantie.
Fol. 48v – 49r
Aan Johannis van der Jagt als schoolmeester en Voorlezer te Lillo de somme van £ 12.10
over 6 Maanden Tractement vervallen ult. Junij 1746, bij quit.
Aanden zelven de zomme van £ 6.5 over 3 maanden tractement, vervallen ultimo Sept.
1747, bij quit.
Aan den zelven de zom ter zaak als voren vervallen ultimo Decemb. 1747, bij ordonnantie.,
Aan Jan Jansen van Leerdam, de somme van £ 8.15.10 over 3 maanden Tractement als
schoolmeester, voorlezer en klokstelder tot Liefkenshoek, vervallen ultimo Maert 1747, bij
quitantie.
Aan die van de Diaconie van Lillo de zomme van £ 14 over een Jaar toeleg voor het
schoonhouden vande straaten aldaar volgens resolutie vande Heeren vanden Rade, in dato
10 Octob. 1735, vervallen ultimo Decemb. 1747 bij quit.
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Andere betaling aan diverse officieren.
Fol. 50r – 51r
Aan Willem Meijer, Portier te Lillo gekomen in plaats van Guilliam van den Houte, de
zomme van £ 19.6.8 over 8 maanden Tractement van 1 maart tot den laasten October 1747
a £ 2 s’maands en £ 3.6.8 over gelijke tijd huishuur samen, bij eene ordonnan.
Aan den zelven als Klokstelder aldaar (gekomen in de plaatse van voorsz. Van den Houte)
de somme van £ 6.13.4 over 8 maanden tractement ten advenante van £ 10 s’ Jaars
vervallen alsvoren bij ordonnantie.
Aan den zelven als sluiswagter van de twee sluizen te Lillo, gekomen in plaats van voorsz.
Van den Houte, de zomme van £ 5.6.8 over 8 maanden tractement a £ 8 ’s Jaars vervallen
als voren bij ordonnantie.
Aan Jan van Wijk, gewezen opzigter over de Sluis te Liefkenshoek, de zomme van £ 4 over
een Jaar tractement in voorsz. Qualiteijt, verscheenen den 31 Julij 1747 volgens Resolutie
vanden raad, in dato 31 Julij 1724, bij ordonnantie.
Andere betaling aan fortificatien.
Fol. 78v – 82v
Aan Jacobus Ermerins, Commis der Magazijnen te Lillo, bij de hr. Evert Jan de Vassij
commandeur aldaar geauthorizeert om bij Gabriel le Bleu, Commis Subsit Licentmeester te
Lillo te lichten de somme van £ 175.14.11 volgens resolutie ban Haar Ed. Mog. dato 21
april 1747 volgens quitantie van dato 23 junij 1747.
Aan Evert Jan de Vassij, Commandeur van Lillo en de onderhorige forten op de Schelde,
de somme van £ 300 ter betaling der arbeiders en andere noodwendigheden aan dezelve
forten in anno 1747 op en in mindering van de quote dezer Provintie in de petitie van
f 3500000 dato 2 febr. 1747 tot de legerlasten, bij ord.
Aan den zelven gelijke zomme, zonder korting ter zaak tijde en op de Petitie als voren bij
ord.
Aan den zelven De Vassij gelijke zomme zonder korting ter zaak, tijde en Petitie als voren
bij ord.
Aan denzelven de somme van £ 401.8.4 zonder korting ter zaak, tijde en petitie als voren,
bij ord.
Aan den zelven de somme van 301.1.8 ter zaak, tijde en op de Petitie voormeld, bij ord.
Aan Frans Coenraad Bodmer, opzigter over de arbeiders te Lillo, de somme van £ 4 over 16
dagen daggelden a 5 schellingen daags in de maanden Junij en Julij 1747 bij ordonn.
Aan Jacobus de Munck de somma van £ 40.12 over leverantie van 6000 pond bossen Rijs,
1500 bossen gaarden en 1200 paar staken, zamen 8700 staken a f 28 t’ duizent tot maken
van diverse Fortificatiewerken aan het fort Lillo, als anders, op ordre van den Commandeur
De Vassij, in anno 1747, bij ordonn.
Aan denzelven De Munck den aannemer van van het onderhouden der rijswerken te
Liefkenshoek, de zomma van £ 70.16.8 over de 4e halv jarige paije van het loon daar voor
bedongen, vervallen den 25 Februarij 1747, bij ordonn.
Aan den zelven aannemer als voren te Lillo de somme van £ 62.10 ter zaak vervallen als
voren, bij ordonn.
Aan denzelven gelijke zomme ter zaak en plaats alsvoren over de 5e halv jarige Paaije,
vervallen den 25 Augustus 1747 bij ordonn.
Aan den zelven De Munk, de somma van £ 6 over het onderhouden van de nieuw gemaakte
Zandweg tot Lillo, sedert den 2 Meij 1746 tot den 13 Maij 1747 a f 3 s’ maands &a, ord.
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Aan Pieter Moorman, de somme van £ 32.10 over het spitten en zuiveren der Aarde
rondom den Capitale Wal, en Ravelijnen mitsgaders het planten der Doornhage te
Liefkenshoek volgens aanbestedinge van wijlen den Commandeur De Vassij op den 29
febr. 1744, bij ordonn.
Aan Pieter Moerman de Jonge, de somme van £ 30 in mindering van £ 188.16.9 als reste
van £ 248.11.5 wegens het opzigt houden over de arbeiders aan de fortificatien te Lillo, en
Liefkenshoek &a. als mede wegens gedaan verschot aan Daggelden der Timmerlieden, en
maken van Barrieres, Cazematten en Magazijntje &a. zedert den 28 maij tot den 30 Junij
1747, bij ord.
Aan den zelven de somme van £ 66.13.4 in minderinge en ter zaak en tijde als voren
gemeld, bij ordonn.
Aan den zelven de somme van £ 92.3.5 in mindering ter zaak en tijde als voren, bij ordonn.
Aan den zelven de somme van £ 147.11.8 over het maken van 2 nieuwe ponten, voor Lillo
en Liefkenshoek, en het opmaken van de officiers Corps du Guardes, aldaar, alles volgens
diverse resolutien, in den Jaren 1744, 1745, 46 & 47, bij ordonn.
Aan Matthijs Mostman, Houtkoper te Bergen op Zoom, de somme van £ 65.8.2 over
Leverantie van hout, naar Lillo gezonden in den Jaare 1747, bij ord.
Aan Jacobus Ermerins, Commijs van ’s Lands Magazijnen te Lillo, de somme van
£ 497.12.8 tot slot van zijn Rekening wegens de gelden zoo op ordre van den Commandeur
De Vassij hem ter hand gesteld, als volgens resolutie van de Heren van den Rade, dato 21
april 1747 van diversen perzoonen opgenomen, om de forten Lillo & Liefkenshoek in staat
van defensie te stellen, en dezelve van noodwendigheden te voorzien, in den Jaare 1747. Bij
ordonn.
Andere Betaling aan Inkoop van Vivres.
Fol. 87r – 88r
Aan Pieter Florians Grandjon, pondgaarder, de somme van £ 196.19.7 zonder korting &a.
over Leverantie van 5 Lasten Tarwe & 2 Lasten Erten naar Lillo gezonden, in mindering
van de petitie tot de Legerlasten, d’ Anno 1747. Bij ordonn.
Aan Willem Macquet, brouwer, de somme van £ 8.9 over Levering van 6 Oxhoofden f 4
bier naar Lillo gezonden, tijde en Petitie als voren, bij ordonn.
Aan Jacobus Pauwelsen, de somme van £ 12.10 over Leveringe van 20 Zakken Wit
geraffineert Zout met de Zakken, mede naar Lillo gezonden tijde en petitie als voren, ord.
Aan Pieter Raas, de somme van £ 50.6.8 over Leverantie van 25 Lammers naar Lillo
gezonden tijde en petitie als voren, bij ord.
Aan den zelven, de zomme van £ 50.5 zonder korting ter Zaake als voren verzonden, ord.
Fol. 90r – 90v
Aan Pieter Florimond Granjon, de somme van £ 589.10.5 over Leverantie van 20 Lasten
Rogge den 20 Julij 1747 ingekogt waar van 10 Lasten, verzonden zijn na Lillo, en 10
Lasten naar Bergen op Zoom à £ 26 ¼ ’t Last, en 210 sakken à £ 1 op en in minderinge van
de Petitie tot den Legerkosten d’ Anno 1747, bij ord.
Andere betaling aan Ammunitie van Oorlog.
Fol. 97v
Aan [Joost] Van Huijen de somme van £ 1101.9.7 over 15600 pond Buscruijt in 180
Vaatjes naar Goes en Lillo en &a. gezonden tijde, en Petitie als voren, bij ord.
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Fol. 98v
Aan Jeremias Facé de somme van £ 925.16.10 over Levering van 13600 pond Buskruijt à
f 38 & 120 Vaatien van 100 pond à £ 0.4 en 32 à 50 pond à 14 stuivers ’t stuk naar Axel en
Lillo gezonden, op & en in mindering van de Petitie tot de Legerlasten d’ Anno 1747, bij
ordonn.
Fol. 100r
Aan Casper Pierling, major op het fort Frederik Hendrik, de somma van £ 50 tot
dedomagement van gedaane Onkosten &a. het verzorgen van Levensmiddelen, en
Ammunitie van Oorlog voor Lillo &a. ten Jare 1747, bij Ordonnantie.
Andere betaling aan turf en kaarsen.
Fol. 106r – 106v
Aan Aart Zijdenbosch en Floris Broeder, turfschippers, de somma van £ 85.3.6 over
Leverantie van 18 Last, 39 ½ Ton Turff, aan de Magazijnen tot Vere, Lillo en
Liefkenshoek, à £ 4.11.8 ’t Last, ten tijde als voren [Anno 1747], bij ordonnantie.
Aan Theunis van der Geur en Cornelis Tom, turfschippers, de somme van £ 72, zonder
korting van de drie stuijvers te Ponde, over Leverantie van 12 Lasten Turff à £ 6 ’t Last
naar Lillo en Liefkenshoek gezonden tijde als vooren bij ordonn.
Andere betaling aan onkosten in de Magazijnen.
Fol. 111v – 112.r
Aan Jacobus Ermerins, Commis van ’s Lands Magazijnen te Lillo en Liefkenshoek, de
somme van £ 525.16.8 zonder korting &a. toegestaan om daar mede afteleggen den
genegotieerde Penningen, ten dienste van den Lande, volgens Resolutie van de Heeren van
den Rade dato 24 april 1747. Bij ordonnantie.
Aan den zelven de somme van £ 253 zonder korting &a. ter zaak als voren. Bij ordonnantie.
Fol. 113v
Aan Pieter Moormans den Ouden de somme van £ 19.3.4 zonder korting &a. over
geleverde Materialen en verdiend Arbeidsloon aan ’s Lands Magazijnen te Lillo ten Jaare
1747. Bij ordonn.
Andere betaling aan Secrete Diensten.
Fol. 114v
Aan Lena Smit de somma van £ 6 over zoveel maanden tractement als Vroetvrouw te Lillo
en Liefkenshoek vervallen ultimo Junij 1747. Bij quitantie.
Aan dezelve de somma van £ 3.8 over 3 maanden & 12 dagen tractement alsvoren van
Primo Julij tot 12 Octob 1747 tijde dat Lillo aan de Franschen is overgegaan. Bij quit.
Andere betaling aan Scheepsvragten.
Fol. 155v
Aan schipper Cornelis Ackerman, de somma van £ 15.3.11 over het vervoeren van 12
lasten turff naar den Forten Lillo en Liefkenshoek in de maand Januarij 1747. Bij ordonn.
Andere betaling en is aan Voorvallende zaken Liquidabel
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Fol. 192v – 193r
Aan Evert Jan de Vassij Commandeur van Lillo &a. de somme van £ 301.1.8 zonder
korting ter betaling der Soldijen aan de militie aldaar en andere noodwendigheden op reek
van de petitie van f 3500000. Bij ordonn.
Aan Gerrit Schof, de somme van £ 4 zonder korting &a. voor verschot aan Brood Kaas en
Boter voor 112 matroosen, in de maand Julij te Lillo gedaan, bij ordonn.
Aan J. Saldor, chirurgijn major van ’t regiment van den Lt. Generaal Lindtman, de somme
van £ 11.13.4 voor het cureren, en leveren van Medicamenten aan de Dethachementen der
Regimenten van Pretorius, Veltman en Kindschot, in Lillo, vanden 25 april tot den 13 Junij
daar aan 1747, bij ord.
Fol. 194r
Aan Guilliaam Rottiers, veerman op Lillo, de somma van £ 12.18.2 wegens schade aan zijn
Boot of Hengst Anno 1747. Bij ordonnantie.
Fol. 194v
Aan Gerrit Ankers, de somma van £ 234.6.4 zonder korting, ter Extinctie van alle zijne
pretensien van Schade, verlet, verlies van zijn Schip in den grond geschotene bij het fort
Fredrik Hendrik, in den maand September 1747, bij ordonn.
ZA, Archief van de Rekenkamer Zeeland
Generale Rekeningen en Generaliteitsdeclaraties
Inv. nr. 2860, 2870
22e rekening over 1748
2840
1e volumen, afgehoord 1754 feb. 14
2850
2e volumen, afgehoord 1753 sept. 6
Inv. nr. 2860
Eerste Volumen van de
Twee en twintigste
Rek. van D’Hr. Mr. Johan
Assuërus Schorer, in levene Ontfanger
Generaal van Zeeland, over zijne Administratie te
Lande, sedert Prima Januarij 1748 tot ultima December daar aan volgende.
Rekenkamer.
Fol. 88r – 89r
Anderen Ontfang rakende de Generaliteit.
Van de Gemeene Middelen van Consumptie over Axel, Neuzen, Lillo, en Liefkenshoek,
Mitsgaders over Neuzen en Neuzenambagt, Item van de contributien en Domeinen, en
Geestelijke goederen in dezelve gelegen verder van Penningen geprovenieerd van
Paspoorten van gaande en komende Persoonen na en uit den Lande van den Koning van
Spanje, als mede van het Hoofdgelt der Passagiers en Schepen passerende de respective
vloot voor Lillo. Alles beginnende met Primo Januarij 1748 en Eijndigende met ultimo
december daar aan over de Middelen van Zeeland is gebragt, En eerst over de middelen van
Consumptie gebragt op dien voet, zoo en gelijk die van Zeeland werden geheven bij
Commissarissen van den Rade van Staten en van de Gedeputeerde van Zeeland verpagt.
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Den Rendant zoude alhier als voortijds in Ontfang brengen de Gemeene middelen van
Consumptie verpagt en geheven over Neuzen en Neuzen ambagt, Axel en Axel ambagt,
Lillo en Liefkenshoek, dog alzoo dezelve werden Ontfangen bij d’heeren Sonsbeek en
Isebree en gebruikt werden Reparatien aan de Frotificatien, aldaar dezelve Ontfangers in
den Jaare 1659 gelast zijnde voorschreeve Gemeene Middelen te verantwoorden in hunne
Rekeningen zulcx hier alleen gebragt word ’t geen dezelve bij Slote van Rekeningen aan
den Lande zijn schuldig gebleven dus hier alleen per Memorie.
Axel, Neuzen, Biervliet en Lillo.
Fol. 90r – 96v
Van d’ heer Jacobus Ermerins, ontfanger van de Gemeene Middelen te Lillo, de somma van
£ 260.12.1 in voldoeninge van het Slot zijner 8e Rekeninge d’ Anno 1747, dog waarvan in
de Rekening d’ Anno 1747 fol. 88 reets was verantwoord £ 165.15.2 werd hier maar
gebragt de somma van £ 94.16.11 dus volgens Extract.
Anderen Ontfang Extraordinair geconsenteerd bij de gelanden van den Doele St. Anne en
Ketenisse tot het maken van Palisaden en andre Werken tot Liefkenshoek.
Zoude alhier in Ontfang brengen de redemtie penningen van den vrijen uitvoer der Graanen
uijt de Polders van den Doele, St. Anne en Ketenisse, de somma van £ 400 zedert den 4
April 1702 Dog alzoo Jaarlijks volgens resolutie dato 4 oktober 1690 en Approbatie van de
Heeren Staten den 20 September 1694 daar afgaat voor den tijd van 16 Jaaren, waar van het
Eerste Jaar is verschenen den 4 April 1690 en het Laaste Jaar den 4 April 1705 is daarover
nader gecontracteerd als in het vervolg zal blijven dus Memorie.
Nader geresolveert en gecontracteert volgens de resolutie ten Rade dato 11 October 1707
met de gelanden van den Doele, dat den zelven Polder tot 4 April 1704 over de Redemtie
penningen Schuldig zijnde f 9288.9 daar op sal valideren zoo over gedane betaling
quitscheld over het niet konnen uijtvoeren der Granen wegens den Oorlog, en het
onderwater staan van hare Landen f 8435.3 en zulcx tot voldoening van het Jaar vervallen 4
April 1707 nog zullen moeten betalen f 853.6 t’ geen in de Rekening over Anno 1746 is
verantwoord, en voorts als van ouds zullen moeten blijven betalen de somma van
f 1548.1.8 Jaarlijks en vervolgens, dog alzoo volgens Rezolutie 28 Maij 1751 voorschreeve
vrijdom is gecontinueerd tot 31 december 1748 zoo brenge voor deze post hier bij
Memorie.
Wegens de Redemtiepenningen van den Polder St. Anne en Ketenisse soude alhier in
Ontfang komen de somma van £ 41.19.9 vervallen 4 April 1748 dog waarvan den Rendant
niets heeft connen recouvreren hebbende den zelven, tot voldoening van U Ed. Mogende
Appostille op desselfs vorige rekening niet alleen mondeling maar selfs schriftelijk zich aan
de Heeren Gecommitteerde raden geaddresseert met Versoek dat dese zaak eens mogte
werden getermineerd, dog tot nogtoe geen resolutie hier ontrend bekomen hebbende Zoo
kan deze Post niet anders werden gebragt dan alleen bij Memorie.
NB: de marginalen luiden:
- Pro Camera. De stukken over deeze Post door den gewezen Griffier Vermeule
opgestelt, leggen in het kasje van den Heer Secretaris Vide daar over verder de
Notulen dezer Kamer dato 21 feb. 1724 en 8 Maart 1725.
- Wordt gerefereert tot de appostille op de … 1745 gesteld.
Alhier zoude nog in Ontfang moeten gebragt werden, de somma van £ 466.13.4 van Carel
van Herk als penningmeester van den Lilloschen polder over de Redemtiepenningen
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wegens de uitgaande en inkomende regten der Granen uit den polder den Doele in plaats
van £ 500 te voren gebragt volgens ’t accoord van den 10 februarij 1654 dog nu
Verantwoord en Vermindert met 200 Carolij guldens, alles volgens ’t gemaakt accoord met
de Ingelanden der Polders van Lillo, Stabroek &a. geapprobeert bij de Heeren
gecommiteerde raden dezer Provintie volgens Resolutie dato 14 Junij 1732 dog alzoo
volgens resolutie der Heeren Staten van Zeeland op het request van de hooft
gecommitteerde van voorsch. Polder aan dezelve volgens resolutie dato 28 Januarij 1747 is
geremitteerd de betaling der redemtie penningen van ultimo Junij 1745 tot 31 xber 1746 en
nog volgens nader resolutie 28 Maij 1751 aan dezelve vrijdom is verleend ’t zedert 31 xber
1746 tot 31 decemb. 1748 mitsgaders de helft van het geen vervallen zal den 31 decemb.
1749 soo kan deze post hier alleen gebragt worden bij Memorie.
Anderen Ontfang van de Huisschatting der huizen staande onder het Committimus of
Zeeuws Vlaanderen.
Fol. 99r
Van Jacobus Ermerins, ontfanger van de huisschatting over Lillo en Liefkenshoek, tijde
dezen geen Extract nog penningen ingekomen dus Memorie.
Uitgaaf en Betaling gedaan jegens den Voorschreven Ontfang, zoo tot Laste van de
Generaliteit als van Zeelandt particulier.
Andere betaling aan diversche persoonen ter zake van Haer E. vacatien en Reiskosten ten
dienste van den Lande gedaan, die tot Laste van de Provintie van Zeeland worden gebragt.
Fol. 132v
Aan Jacobus Ermerins, Commis van ’s Lands Magazijnen te Lillo en Liefkenshoek, de
somma van £ 14 over vacatien en verschot in een Reijze naar Brussel van 22 Novemb. Tot
4 Decemb. 1748, bij ordonnantie.
Inv. nr. 2870
Tweede Volumen van de
Twee en twintigste
Rek. te Lande van d’Hr. Mr. Johan
Assuerus Schorer over de betalingen raakende de
Generaliteit van den Eersten Januari 1748 tot ultimo December
Daaraan volgende, dienende op het Eerste Volumen der Generaale
Rekening van het zelfde Jaar.
Rekenkamer.
Betalinge gedaan aan Soldije van de Militie d’anno 1748 welke hier Regimentsche wijze
werd gebragt.
Infanterije
[ NB: geen vermelding van commandeur Thierry. Daarnaast wordt Thierry ook niet
vermeld bij de door de Staten uitbetaalde pensioenen voor krijgsgevangen genomen
officieren e.a., ingevolge van de resolutie in dato 5 december 1748 en van de heeren van
den Rade in dato 31 maart 1749].
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Andere Betaling gedaan aan hoofdtractementen ordinair.
Fol. 44r
Aan d’erven van Evert Jan de Vassij, in zijn leven Lt. Collonel te voet, de somma van
£ 120 over 9 maanden Tractement vervallen ultimo September 1747 zijnde de maand daarin
is overleden, bij ordonn.
Andere betalingen aan Predikanten en Schoolmeesters.
Fol. 59v – 61r
Aan Hermanus Smith, broeder en universelen Erfgenaam van Francois Smith in zijn leven
predikant te Lillo, de somma van £ 24.6.1 te weten £ 16.13.4 over zijn tractement ten
advenante van £ 100 ’s jaars £ 2.15.7 over gelijke tijd huishuur ten advenante van £ 16.13.4
nog £ 1.2.2 voor Classicale onkosten ten advenante van £ 6.13.4 en eindelijk £ 3.15 voor
augumentum ten advenante van £ 22.10 alle Jaarlijks, als zijnde geweest Jongman, sedert
den 1 Jan. 1747 tot en met den laasten Februarij daaraan in welke maand is overleden, bij
ord.
Aan de Diaconie van Lillo de somma van £ 14 over een Jaar toeleg voor het schoonhouden
van de Straten aldaar verschenen den 31 xber 1747 bij ord.
Aan Johannis van der Jagt, schoolmeester en voorleser te Lilklo, de somma van £ 25 over
12 maanden tractement vervallen den 31 xber 1748, bij 1 ord. en 1 quit. a £ 12.10.
Aan Renatus Stenhuis, predikant te Liefkenshoek, de somma van £ 100 over 12 maanden
Tractement, vervallen 31 xber 1748, bij 3 quit. van £ 50 en twee van £ 25.
Aan den zelve de somma van £ 16.13.4 over 12 maanden huishuur, vervallen 31 xber 1748,
bij 2 quit.
Aan denzelven de somma van £ 6.13.4 over 12 maanden Classicale onkosten vervallen als
voren bij 2 quitantien.
Aan denzelven de zomma van £ 41.13.4 over een Jaar augumentum voor hem en zijne
familje, vervallen als voren bij ord.
Aan die van den Kerkenraad van Liefkenshoek, de somma van £ 18 over 3 Jaren toeleg
voor ’t schoonhouden der goten op het fort aldaar ten advenante van £ 6 s’ Jaars over de
Jaren vervallen 18 xber 1746, 1747 & 1748, bij ord.
Aan Jan Jansen van Leerdam de somma van £ 37.0.2 over 14 maanden Tractement als
schoolmeester voorzanger te Liefkenshoek, sedert het begin van gber 1747 tot 31 xber 1748
bij ord. £ 19.8.6 quit van £ 17.11.8.
Andere betaling aan diverse officieren.
Fol. 62v – 63r
Aan Willem Meijer de somma van £ 25 tot voldoening & Extentie van zijn tractement als
poortier, klokstelder en Sluiswagter te Lillo van 1 gber (= november) 1747 tot 31 xber (=
december) 1748, bij ord.
Aan Jan van Wijk, oppasser van de sluis te Liefkenshoek, de somma van £ 4 over een Jaar
tractement, vervallen ultimo Julij 1748, bij ord.
Andere betaling aan Sloten van Rekeningen.
Fol. 64r
Aan Jacobus Ermerins, ontfanger van de Gemeene Middelen van Consumptie over de
forten Lillo en Liefkenshoek, de somme van £ 10.11.5 ter voldoening van het slot zijner 7e
rekening over anno 1746, bij ord.
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ZA, Archief van de Rekenkamer Zeeland
Generale Rekeningen en Generaliteitsdeclaraties
Inv. nr. 2900, 2910
24e rekening over 1750
2900
1e volumen, afgehoord 1757 okt. 18
2910
2e volumen, afgehoord 1756 juni 24
Inv. nr. 2900
Eerste volumen van de Vierentwintigste en Laatste
Rek. van D’ Hr. Johan Assuërus Schorer, in leven Ontfanger Generaal van Zeeland; over
zijne Administratie te Lande sedert Primo Januari 1750 tot ultimo December daar aan
volgende.
Rekenkamer.
Anderen Ontfang, rakende de Generaliteijt.
Fol. 88r – 89r
Van de Gemeene Middelen van Consumptie over Axel, Neuzen, Lillo en Liefkenshoek,
mitsgaders over Neuzen en Neuzen ambagt, Item van de Contributien en Domeijnen en
Geestelijke goederen, in dezelve gelegen, verder van Penningen geprovinieert van
Paspoorten van gaande en komende Personen na en uyt den Lande van den Koning van
Spanjen alsmede van het Hooftgeld der Passagiers en Schepen Passerende de respective
Vloot voor Lillo; Alles beginnende met Primo Januarij 1750, En Eijndigende Ultimo
December daar aan gelijk over de Middelen van Zeeland is gebragt. En Eerst over de
Middelen van Consumptie gepagt op dien voet, Zoo en als die van Zeelandt werden
geheven bij Commissarissen van den Rade van Staten en van de Gedeputeerde van
Zeelandt Verpagt.
Den Rendant zoude als Voortijds in Ontfang brengen de Gemeene Middelen van
Consumptie Verpagt en geheven over Neuzen en Neuzen Ambagt, Axel & Axel ambagt,
Lillo en Liefkenshoek, dog alzo dezelve worden Ontfangen bij d’heeren van Sonsbeek en
Isebree en gebruijkt worden tot Reparatien aan de Fortificatien aldaar, dezelve Ontfangens
in den Jare 1659 gelast zijnde Voorschreve gemene Middelen te Verantwoorden in hunne
Rekeningen. Werd zulkx hier alleen Gebragt bij Memorie.
NB: Sonsbeek is Johan Willem Sonsbeek, ontvanger van de gemene middelen over Axel en
Neusen (fol. 89v ).
Isebree is Johan Isebree, ontvanger van de gemene middelen te Biervliet (fol. 89v )
Fol. 90r
Van D’heer Jacobus Ermerins, Ontfanger van de Gemeene Middelen te Lillo en
Liefkenshoek, de somma van £ 308.15.3 in Voldoening van het Slot zijner 10de Rekening d’
A. 1750 volgens Extract.
Anderen Ontfang van de Verpagte Rantzoenpenningen der Gemeene Middelen In
Vlaanderen Lillo en appendentien.
Fol. 90v – 91r
Belangende de Randsoenpenningen van Verpagte Gemeene Middelen in Vlaanderen also
dezelve werden Ontfangen bij Respective Commijzen ter Plaatze daar dezelve worden
Verpagt, ter Betalinge van de onkosten die op de Verpagtinge Vallen Welke daar toe nog
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niet genoegzaam zijn volgens De Rekeningen waar van ter Rekenkamer werdende gedaan,
zoo word zulkx hier gebragt bij Memorie.
Fol. 94r – 96v
Anderen Ontfang Extraordinair Geconsenteerd bij de Gelanden van den Doele en St. Anne
en Ketenisse tot het maken van Palisaden en andere Werken tot Liefkenshoek.
Zoude alhier in Ontfang brengen de Redemptie Penningen van den Vrijen uytvoer der
Granen, uit de Polders den Doele, St. Anne & Ketenisse, de somma van £ 400, Zedert den 4
April 1702, dog alzo Jaarlijkx volgens Resolutie dato 4 October 1690 en approbatie van de
heeren Staten den 20ste September 1694 daar afgaat voor den tijt van 16 Jaren, waar van het
Eerste jaar is verschenen den 4 April 1690 en het Laaste Jaar den 4 April 1705, is daar over
nader gecontracteerd, als in vervolg zal blijken dus Memorie.
Nader geresolveert en geaccordeerd volgens Resolutie ten Rade dato 11 October 1707 met
de Gelanden van den Doele dat den Zelven Polder tot 4 April 1704 over de Redemptie
Penningen schuldig zijne £ 9288.9 daar op zal valideren, zo over gedane betaling
quitscheld, over het niet konnen uitvoeren der Granen wegens den oorlog en het onder
Water staan van hare Landen f 8435.3 en Zulks tot voldoening van het Jaar Vervallen 4
April 1707 nog zullen moeten betalen f 835.6 ’t geen in de Rekening over A 1746 is
Verantwoord, En voorts als van Ouds zullen moeten blijven betalen de somma van
f 1548.1.8 Jaarlijks en Vervolgens, dog alzo volgens Resolutie der Ed. mogende heeren
Staten van Zeeland dato 28 Meij 1751 de voorschreve Vrijdom is gecontinueert tot en met
den 4 April 1749, mits de helft der Redemptie Penningen over dezen Jare 1750 Vervallen,
betalende de somma van £ 129.0.1, zijnde de helft van £ 258.0.2.
Wegens de Redemptie Penningen van den Polder St. Anne en Ketenisse Zoude alhier in
Ontfang komen de somma van £ 141.19.9 vervallen 4 April 1750 dog waar van den
Rendant niets heeft kunnen recouvreren, hebbende den zelven tot voldoening van Ued.
Mogende Appostille op desselfs voorige Reekeninge niet alleen mondeling maar zelfs
schriftelijk zig aan de heeren Gecommitteerde Raden geadresseert, met verzoek dat deze
zaak eens mogte werden getermineerd dog tot nog toe geen Resolutie hier omtrend
bekomen hebbende gelijk blijkt uit de Resolutie der heeren Gecommitteerde Raden dato 14
Julij 1756, waar van Copie hier nevens werd overgelegt, Zoo kan dese Post niet anders
worden gebragt dan alleen bij Memorie.
Alhier werd nog in Ontfang gebragt van Karel van Herk, als Penningmeester vanden
Lilloschen Polder, de somma van £ 466.13.4, over de redemptie Penningen wegens de
uijtgaande en Inkomende regten der granen uijt den Polder den Doele, in plaats van £ 500 te
voren gebragt volgens ’t Accoord vanden 10 Februarij 1654 Doch nu Verantwoord en
vermindert met 200 Carolij guldens alles volgens gemaakt accoord met de Ingelanden der
Polders van Lillo en Stabroek &a. geapprobeert, bij de heeren Gecommitteerde Raden
dezer Provintie volgens derzelver Resolutie genomen den 14 Junij 1732, te voren
overgebragt, dus over dezen Jare 1750 £ 466.13.4.
Anderen Ontfang van de Huisschattinge der Huizen staande onder het Committimus of
Zeeuws Vlaanderen.
Fol. 99r
Van Jacobus Ermerins, Ontfanger van de Huisschattinge te Lillo en Liefkenshoek, tijde
deezer geen Extract nog Penningen ingekomen dus Memorie.
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NB: de marginaal luidt: Pro Camera. De burgers alhier, zig na de evacuatie aande Ed. Mog.
Heeren Staten geaddresseert hebbende om remis van verpondingh voor eenige jaren, is daar
op nog niet gedisponeert, en vervolgens is bij resolutie Raden 7 Sept. 17751 aan den Ontf.
J. Ermerins gepermitteert d’ huijsschattinge bij memorie te brengen tot dater dispositie zal
wesen.
Andere Betaling aan diversche Persoonen ter zake van haar E. vacatien en Reijskosten, ten
dienste van den Lande gedaan, die tot laste van de Provintie van Zeeland worden gebragt.
Fol. 135v – 136r
Aan d’ Heeren J.W. van Rosevelt en N. Steengracht, de somma van £ 25.10, over vacatien
en verschot in de Commissie naar Lillo en Liefkenshoek van den 4 Maij tot den 12 Maij
1750 bij ordonn.
Aan de Heeren A. Kempe en J.W. van Rosevelt de somma van £ 23 over vacatien en
verschot in de Commissie naar Lillo vanden 14e tot den 18 September 1750, bij
ordonnantie.
Fol. 137r
Aan Leonard van Duijn, ’s Lands Inspecteur, de somma van £ 41.7.4 over vacatien,
Scheepvragten, verteeringen en Arbeitsloonen, in de Commissien tot Inspectie vande
Dammen in het Wolfaartdijksche vaarwater, ’t Schorre van Goenje, het Goesche diep, en de
Zee-Contrescarpe van Lillo en Liefkenshoek, in de Jaaren 1747, 1749 en 1750, bij
ordonnantie.
Aan de Wed. van bovengem. Van Duijn, de somma van £ 3.16.1 over vacatien & Reiskosten tot het Inspecteren van de Zee-Contrescarp te Liefkenshoek, sedert den 29 augustus
1750 tot en met den 1 September daaraan. Bij ordonnantie.
Andere Betaling aan diversche Voorvallende zaken
Fol. 157v
Aan Ds. Josua van IJperen, beroepen Predikant tot Lillo, de somma van £ 4, over Transport
van zijn Meubilen en Boeken van Middelburg na Lillo voornoemt, bij ordonnantie.
Fol. 163r – 163v
Aan Pieter Moorman de somma van £ 16.10 over het maaken van een nieuwen regenbak
aan het logement vanden Plaats Major te Lillo in den Jaare 1750, bij ordonnantie.
Fol. 265v
Andere Betaling aan Intresten & Aflossingen van f 1000,- Genegotieerd à 10 Percento op
Resolutie der Heeren Staaten van Zeeland dato 12 Augustus en 14 November 1713 tot het
herstel en reparatie vande Doorbrake in de Contre scharp à Liefkenshoek voor welke
Intresenten speciaal is verbonden £ 500 die den Polder Lillo & andere polders Jaarlijks
geobligeert zijn te betalen, als in Conformite van de Resolutie hier boven gemeld.
Alzoo in de Rekening anno 1725 fol. 191v aldaar is afgelost, zoo komt zulcx hier bij
Memorie.
Fol 266r
Andere Betaling gedaan aan Intresten van f 10000 Anno 1718 genegotieerd à 3 Percento
ingevolge de Resolutien van Staaten dato den 11 April, mede voor Liefkenshoek, dog
waarvan is Afgelost.
1726
£ 300
1727
£ 300
1728
£ 300
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1729
Te Samen

£ 766.13.4
-------------£ 1666.13.4

Zulks het voorschreve Kapitaal geheel afgelost zijnde, word hier alleen gebragt bij
Memorie.
Fol. 266v
Andere Betaling aan Intresten van £ 4000 ter zaak als voren, genegotieerd volgens
Resolutie dato 13 Junij 1727 à 2 ½ Percento dog waar van tot den Jaare 1735 is Afgelost,
de somma van £ 2866.13.4
1736
£ 400
1737
£ 300
1738
£ 433.6.8
-----------Te Samen
£ 4000
Zulcx het voorschreve Kapitaal geheel afgelost zijnde word hier alleen gebracht bij
Memorie.
Inv. nr. 2910
Tweede volumen vande
Vier en twintigste
Rek. te Lande van D’ Hr. Mr. Johan Assuërus Schorer, over de betalingen, raakende de
Generaliteit Van den Eersten Januari 1750 tot ultimo December daar aan volgende,
dienende op het Eerste Volumen der
Generale Rekeninge van het zelfde Jaar.
Rekenkamer.
Betalinge gedaan aan de soldij der Militie d’ anno 1750.
Geen vermelding van de graaf Van Schlippenbach.
Andere Betaling gedaan aan Servitien.
Fol. 22v – 23r
Aan Kapt. D.J. Rapin, Commanderende te Lillo en Liefkenshoek, de somme van £ 31.4.7 te
weten £ 26.12.6 over 12 weken Serviesgeld van 1 Jan. tot 25 Maart 1750 en £ 4.5.5 zoo
veel ter zake als boven tot 31 xber 1749 aan voorn. compagnie te weinig was betaalt, bij
ord.
Aan den L. Coll. C. Lullen, Commanderende te Lillo en Liefkenshoek, de somma van
£ 63.18 over 199 dagen Serviesgeld van 26 Maart tot 9 October 1750 bij 3 ord. £ 26.12.8,
£ 27.2.8 en £ 10.2.8.
Aan C.F.A. von Gagern Commanderende te Lillo, de somme van £ 19.11.8 over 42 dagen
Serviesgeld van 19 gber tot 30 December 1750.
Aan den S. Major A. van Rijssel, Commanderende te Lillo, de somma van £ 21.6.2 over 42
dagen Serviesgeld van 8 October tot 19 November 1750 bij ord.
Fol. 24v
Aan Anthonij Hattinga, Extra ord. Ingenieur, de somma van £ 6 over 36 weken serviesgeld
van 7 Mai 1749 tot 14 Jan. 1750 geduurende welken tijd heeft geavanceert tot het
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meetkundig opnemen van het eiland Walcheren op rekening van de quote van Zeelant in de
petitie van f 6500 als voren bij ord.
Andere Betaling gedaan aan Majors.
Fol. 39r
Aan Willem Scheffer, major op de Kruijsschans, de zomma van £ 50 over 12 maanden
Tractement a f 25 per maand, vervallen als voren [31 december 1750].
Fol. 40r
Aan Willem Provo, major te Lillo, de somma van £ 60 over 12 maanden tractement a f 30
per maand, vervallen als voren [31 december 1750.]
Aan Jan van Wijk, major te Liefkenshoek, gelijke zom ter zaak vervallen & bewaarheid als
voren.
Fol. 41r
Aan Casper Pierlink, major op ’t fort Fredrik Hendrik, gelijke zom ter zaak vervallen en
bewaarheid als voren [£ 50, vervallen 31 xber 1750.]
Andere Betalting aan Officieren van Justitie.
Fol. 43v – 44r
Aan Wouter Dronkers, provoost te Lillo, gelijke somme ter zaak vervallen & bewaarheid
als voren [£ 50, vervallen 31 december 1750, bij ord.]
Aan denzelven Provoost te Liefkenshoek, de zomma van £ 5 vervallen als voren.
Andere Betaling gedaan aan Commizen.
Fol. 49v
Aan Jacobus Ermerins, Commijs van ’s Lands Magazijnen te Lillo en Liefkenshoek, de
somma van £ 60, vervallen als voren bij ord. [31 december 1750.]
Andere Betaling aan Predikanten en Schoolmeesters.
Fol. 51v – 53v
Aan die van de Classis Tholen & Bergen op den Zoom, de zomma van £ 313.3, voor
waarnemen van den vacanten Predikdienst te Lillo sedert den 16 februarij 1747 wanneer
Ds. Francois Smit is overleden, tot den 5 April 1750 op welken dag Ds. Josua van Iperen in
deszelfs plaats is bevestigt geworden, bij ord.
Aan Jozua van Iperen, Predikant te Lillo, de somma van £ 29.7.8 over 87 dagen tractement,
Huishuur en Classicale onkosten, alles sedert den 5 April 1750 tot ultimo Junij daar aan, bij
perp. ord.
Aan denselven, de zomma van £ 50, over 6 maanden Tractement verv. 31 December 1750,
bij quit.
Aan denzelven de zomma van £ 8.6.8 over 6 maanden Huijshuur, vervallen 31 December
1750, bij quit.
Aan denzelven de somma van £ 3.6.8 over 6 maanden Classikale onkosten, vervallen als
voren, bij quit.
Aan denzelven de zomma van £ 16.14.2 over 8 maanden en 26 dagen Augumentum ten
advenante van £ 22.10 ’s Jaars (als zijnde Jong man) Sedert 5 April 1750 tot ultimo
December daar aan, bij ord.
Aan de Diaconie van Lillo, de zomma van £ 28 over 2 Jaren toeleg voor het schoon houden
van de straten aldaar, vervallen ult. xber 1749 en 1750.
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Aan J. van der Jagt, Schoolmeester te Lillo, de somma van £ 25 over 12 maanden
Tractement vervallen 31 December 1750, bij 2 quit. van £ 12.10.
Aan denzelven de somma van £ 12 over 12 maanden huis & schoolhuur, vervallen
alsvoren.
Aan Renatus Stenhuis, Predikant te Liefkenshoek, de somma van £ 100 over 12 maanden
Tractement vervallen alsvoren bij 3 quit. £ 50
2 à 25.
Aan denzelven de zomma van £ 16.13.4 over 12 maanden huishuur vervallen alsvoren, bij
3 quit. 1 à £ 8.6.8 en 2 à £ 4.3.4.
Aan denzelven de zomma van £ 6.13.4 over 12 maanden Classikale onkosten, vervallen als
voren bij 3 quit. als £ 6.8, £ 13.4 en £ 13.4
Aan denzelven de zomma van £ 50 over 12 maanden augumentum voor zig en zijn familje,
als Zijnde weduwnaar met drie kinderen, vervallen als voren, bij ord.
Aan Jan Jansen Leerdam, voorzanger, schoolmeester en klokstelder te Liefkenshoek de
zomma van £ 35.3.4 over 12 maanden Tractement vervallen 31 December 1750, bij 2
quitantien van £ 17.11.8 ider.
Andere Betaling aan Diversche Officieren.
Fol. 55r – 55v
Aan Willem Meijer, Klokstelder te Lillo, de somma van £ 10 over 12 maanden Tractement,
vervallen 31 December 1750.
Aan denzelven de zomma van £ 29, te weten £ 24 over 12 maanden Tractement als poortier
en £ 5 over gelijke tijd huishuur, verschenen als boven.
Aan denzelven als Sluijswagter van de twee sluijzen te Lillo, de somma van £ 8 over 12
maanden tractement, vervallen alsvoren.
Aan Jan van Wijk, oppasser van de sluijs te Liefkenshoek, de somma van £ 4, vervallene 12
maanden Tractement als voren.
Andere Betaling aan Sloten van Rekeningen.
Fol. 57r
Aan Jacobus Ermerins, ontfanger van de Gem. mid. over Lillo en Liefkenshoek, de zomme
van £ 57.13.5 ter voldoening van ’t slot zijner 9e Rekening sedert 1 Jan. 1749 tot 31
December daar aan.
Andere Betaling aan Fortificatien.
Fol. 60v – 62v
Aan Hendrik Ollemans, aannemer van ’t repareren vande Capitale brugge &a. te Lillo, de
zom van £ 500 ter vold. van de twee laaste parten van ’t loon bij hem daar voor bedongen.
Aan denzelven, aannemer van de reparatien aan ’s Lands gebouwen te Liefkenshoek, de
zomma van £ 333.6.8 ter voldoening van ’t loon bij hem daarvoor bedongen, ord.
Aan Jan Schoutens, aannemer van het repareren van ’s Lands magazijnen te Lillo, de
zomma van £ 113.6.8 ter voldoening van de twee laaste derde parten van ’t loon bij hem
daar voor bedongen bij ord.
Aan Pieter Moorman, aannemer van ’t repareren, en in staat stellen van het
commandeurshuis en de dobbele officiersbarak, te Lillo, de zomma van £ 213.6.8 in
voldoening van de twee laaste derde Parten van ’t loon bij hem daarvoor bedongen.

99

Aan denzelven aannemer van het repareren en appropriëren van het oud kruid magazijn tot
een gevangenhuis &a. te Lillo, de somma van £ 460 in voldoening van ’t loon bij hem daar
voor bedongen bij 4 gelijke paaijen en 3 ord. als 1 à £ 230 en 2 à £ 115.
Aan dezenzelven gewezen aannemer van het drie jarig onderhoud van alle Handswerken te
Liefkenshoek ge-Expireert met den 9 meij 1746. De somma van £ 180 tot extinctie en
voldoeninge van zijne Pretensie wegens de Laaste jarige paije van ’t loon bij hem daar voor
bedongen, ord.
Aan Jacobus de Munck, aannemer van het repareren van alle de Barakken te Liefkenshoek,
de somma van £ 273.6.8 ter vold. van de twee Laaste derde parten van ’t loon bij hem
daarvoor bedongen.
Aan denzelven aannemer van ’t maken van ’t groot scheepshoofd te Lillo, de somma van
£ 430 ter voldoening van ’t loon bij hem daar voor bedongen.
Aan denzelven aannemer van het zevenjarig onderhouden van de rijswerken te Lillo, de
somma van £ 116 over de eerste en tweede half jarige paaijen van ’t loon bij hem daar voor
bedongen vervallen 7 feb. En 7 aug. 1750 bij 2 ord. £ 58 en £ 58.
Aan denzelven aannemer van het zevenjarig onderhoud vande rijswerken te Liefkenshoek
de somma van £ 130 in vold. van de eerste tweede halfjarige paijen, van ’t loon bij hem
daar voor bedongen vervallen den 7 feb. en 7 Aug. 1750. bij 2 ord. à £ 65.
Aan Guilliaam Rottier, aannemer van ’t maken en Leggen van een nieuwe ConterscharpSluijs te Liefkenshoek, de somma van £ 440 ter voldoening van ’t loon bij hem daar voor
bedongen bij 2 ord. als £ 293.6.8 en £ 146.13.4.
Andere Betaling aan secrete-Diensten.
Fol. 69r
Aan Pieternella Tesselaar vroedvrou te Lillo en Liefkenshoek, de somma van £ 12 over 12
maanden Tractement vervallen 31 Decemb. 1750 bij 2 quit. à £ 12.
ZA, Archief van de Rekenkamer Zeeland
Generale Rekeningen en Generaliteitsdeclaraties
Inv. nr. 3400, 3410
3e rekening over 1775
3400
1e volumen, afgehoord 1778 dec. 7
Bijgebonden:
- (tussen f. 87v-88r) staat houdende opgave van het in
1775 betaalde ambtgeld, z.d.;
- (tussen f. 129v-130r, 137v-138r, 234v-235r, 239v-240r,
240v-241r) stukken betreffende de uitschrijving van
leningen tegen 2,5% rente ter aflossing van tegen een
hogere rente afgesloten leningen, en de conversie van
obligaties à 3% rente in obligaties à 2,5% rente, 1774 –
1776, 1778;
- (tussen f. 238v-239r, 239v-240r, 241v-242r, 242v-243r,
246v-247r) staten houdende opgave van de in 1775
afgeloste obligaties, 1776 – 1777.
3410
2e volumen, afgehoord 1776 dec. 24
Inv. nr. 3400
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Eerste volume
Van de Derde Reken.
Van den Heer Johan Val. Sprenger
Ontfanger Generaal van Zeeland
Wegens zijn Edele Administratie te Lande
Over den Jare 1775
Rekenkamer.
Fol. 140r – 141r
Anderen Ontfang rakende de Generaliteit van de gemeene Middelen over Axel & Axel
ambagt, Biervliet, Lillo en Liefkenshoek, mitsgaders Neuzen & Neuzen ambagt, Item van
verpondingen, Contributien, Domeijnen en Geestelijke goederen daar onder gelegen.
Verder van Penningen geprovenieert van Paspoorten van gaande en komende persoonen na
en uit de Lande van Spanjen, als mede van het Hooftgeld der Passagiers en Schepen
Passerende de Vloot voor Lillo, en Eindelijk van zodanige Extraordinaire Partijen Ontfang
alstijde dezer op dit Respect ten Comptoire Generaal zijn ingekomen.
Aldus beginnen met primo Januarij 1775 en Eindigende met ultimo December daar aan,
gelijk over de Middelen van Zeeland is gebragt.
Een eerst over de Middelen van Consumptie aldaar verpagt op dien voet, zoo en gelijk
onder de Generaliteit geheven worden bij gedeputeerdens van Zeeland en Commissarissen
van den Raad van Staten.
De Rendant, zedert den Last A. 1659 aan de Respective Ontfangers voorsaten in officie der
Heeren Ockersse, Isebree en Hattinga, gegeven om de gemeene Middelen in hunne
Respective Rekeningen te verantwoorden, geen directen ontfang over dezelve hebbende
gehad, kan hier alleenlijk brengen als [memorie.]
Fol. 141v – 142r
Van Anthonij Hattinga, ontfanger van de gemeene middelen over Lillo & Liefkenshoek, de
somma van £ 331.1.2 in voldoening van het Slot zijner 7e Rekening over den Jare 1775, ter
Rekenkamer opgenomen den 12 Aug. 1775, volgens Extract.
Anderen Ontfang van de Randsoenpenningen der Verpagte gemeene middelen in
Vlaanderen, Lillo en appendentien.
Fol. 142v – 143r
Belangende de Randsoenpenningen van de Verpagte gemeene Middelen in Vlaanderen alzo
dezelve worden Ontfangen ter plaatse daar dezelve worden verpagt, ter betaling van de
onkosten die op de Verpagting vallen, welke daartoe niet genoegzaam zijn, volgens de
Rekeninge daar van ter Rekenkamer wordende gedaan, zoo word zulks hier gebragt bij
Memorie.
Anderen Ontfang geconsenteerd bij de gelanden van den Doele, St. Anne en Ketenisse, tot
het maken van Palisaden en andere werken tot Liefkenshoek.
Fol. 146r – 148r
Van Eduard van Tilborg ontfanger van den Polder den Doele, de somma van £ 128.11.4 in
voldoening van het 16/25 Jaar, verschenen 4 April 1774 wegens de verschuldigde
Redemptiepenningen van den Polder den Doele zijnde £ 240 Jaarlijks, ingevolge het 2
Articul der Conventie gesloten den 18 September 1758 tusschen Heeren gedeputeerden van
den Raad, en de Ingelanden van den voornoemden Polder, na aftrek van den betaalden
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Regten aan de Hollandse Admiraliteiten, zijnde f 668.11.13 uitwijssens Copie der
Liquidatie gesloten tusschens Heeren Gecommitteerdens van den Raad en
gequalificeerdens der ingelanden op den 17 Junij 1774 hier nevens overgelegt.
NB: de marginaal luidt: Het jaar volgt wel op de Rekeninge A. 1773 folio 138 verso.
Zoude alhier in ontfang moeten komen het 17/25 Jaar, verschenen 4 April 1775 over ter
zaak alsvoren, dog alzo tijde dezer daar op niets is Ontfangen, zo brenge alhier bij
Memorie.
Van C.J. Nouter, ontfanger van den Lilloschen Polder, de somma van £ 346.19.11 in
voldoening van de verschuldigde Redemptie-Penningen van den Lilloschen Polder &a.
voor het 15/25 Jaar vervallen den 31 December 1773 zijnde £ 400 Jaarlijks ingevolge het
Articul der Conventie gesloten den elfden November 1758 tusschen Heeren gedeputeerdens
van den Raad, en de Ingelanden van den voornoemden Polder, (na aftrek van de betaalde
Rechten als voren f 318.0.6) uitwijsens Copie der Liquidatie gesloten tusschen Heeren
gecommitteerdens vanden Raad en gequalificeerdens der ingelanden op den 17 Junij 1774
hier nevens overgelegd.
Zoude nog in Ontfang moeten komen voor het 16/25 en 17/25 Jaar, vervallen den 31
December 1774 en 1775 ter zaak als voren dog also tijde dezer daarop niets is Ontfangen zo
brenge alhier bij Memorie.
Anderen Ontfang van de Huisschatting der Huizen staande onder het Committimus of
Zeeuws Vlaanderen.
Fol. 152r
Van Anthonij Hattinga, ontfanger van de Huisschattinge over Lillo & Liefkenshoek, de
somma van £ 64.11.11 in voldoening van het Slot zijner 7e Rekening over den Jare 1775 ter
Rekenkamer opgenomen den 8 August. 1776 volgens Extract.
Committimus
Fol. 164r – 167r
Aan J.A. Toelaar, predikant te Lillo, de soma van £ 100 over twaalf maanden tractement in
voornoemde qualiteit, verschenen 11 Novem. 1775, bij quit.
Aan den zelven de somma van £ 16.13.4 over twaalf maanden huishuur, verschenen als
voren, bij quitantie.
Aan den zelven Toelaar de somma van £ 6.13.4 over twaalf maanden Classicale onkosten,
verschenen als voren bij quitantie.
Aan Jacob van der Bel, schoolmeester en voorzanger te Lillo, de somma van £ 25 over
twaalf maanden Tractement in voornoemde qualiteit verschenen ult. December 1775 bij 2
quit. à £ 12.10 ider.
Aan F. Delzenne, Armmeester te Lillo, de somma van £ 12 over twaalf maanden Huishuur
van den Schoolmeester den Armen Competerende, verschenen ult. 1775, bij quitantie.
Aan de Diaconie Armen van Lillo, de somma van £ 28 over twee jaren toeleg voor het
schoonhouden der Straaten en Gooten aldaar, over de Jaren 1774 – 1775 ten advenante van
£ 14 ’s Jaars vij ordonn.
Aan Willem Meijer, poortier te Lillo, de somma van £ 29 over twaalf maanden Tractement
in voornoemde qualiteit, verschenen ultimo December 1775, bij quitantie.
Aan den zelven Sluiswagter te Lillo, de somma van £ 8 Vlaams, over een Jaar Tractement
in voors. qualiteit, verschenen als voren, bij ordonnantie.
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Aan denzelven, de somma van £ 10 over twaalf maanden Tractement als Klokstelder te
Lillo, verschenen als voren, bij ordonnantie.
Aan Leendert de Munck, aannemer van ’s Lands werken te Lillo, de somma van £ 7.7.1
wegens het maken van een Nieuwe Bogt en twee Banken in de Kerk tot Lillo voor de
Officiers vrouwen, uijt de hand aangenomen bij den ’s Lands Fabrijcq Laurens van de
Woestijne en ingevolge van Hun Edele Mogende Resolutie van den 30 Junij 1774, bij
ordonnantie.
Aan Antonius Marant, Predikant te Liefkenshoek, de somma van £ 92.10 over 9 maanden
Tractement, Huishuur en Classicale onkosten, verschenen ult. Spetember 1775, bij 3 quit. à
£ 30.16.8 ider.
NB: de marginaal luidt: Transeat voor ditmaal in voegen, werd. dog moet de Heer Rendant
verdagt sijn dat van Tractemente, Huijshuur, en Classicale onkosten altoos bij separate
quitantien moet werden gedoceert. Overgedragen folio 155 der Rekeninge 1775.
De laatste 3 maanden d’ A. 1775 Memorie.
Aan P. van Leerdam, Schoolmeester, voorzanger & Klokkestelder te Liefkenshoek, de
somma van £ 35.3.4 over twaalf maanden Tractement, in voornoemde qualiteit, verschenen
31 December 1775, bij 2 quitantien à £ 17.11.8 ider.
Aan Elisabeth Sino, vroedvouw te Lillo & Liefkenshoek, de somma van £ 12 over twaalf
maanden Tractement in voornoemde qualiteit, verschenen ultimo December 1775, bij
ordonn.
Andere Betaling aan ordinaris Tractementen en Vaste Jaarlijkse toeleggen aan diverse.
Fol. 184r – 184v
Aan Hendrik Kluit, Secretaris van Gedelegeerde Rechters over Lillo en Liefkenshoek, het
opzigt en onderhoud der Vuurbakens in het Zijpe hebbende, voor zijne Huijsvrouw en
kinderen, als wettige nazaten van den overledene Cornelis Provo, op den zelve voet &
wijze als zulx door den Suppliants Schoonmoeder Petronella van Duijzel is gedaan. De
somma van £ 15 over drie Jaren toeleg voor het doen van de voorschreve Bakens, Zedert
den 5 April 1772 tot en met den 5 April 1775 ten advenante van £ 5 ’s Jaars Ingevolge Hun
Edele Mogende Resolutien van den 13 februari 1754 en 29 December 1774, bij ordonn.
Tussen folio 239v en 240r is een Lijst der Extraordinaire Afgeloste Obligatien a rentende
tot drie ten hondert, in den Jaare 1775 volgens diverse Secrete Resolutien van Financie
Besogne als van den 7 December 1774, 2 Februari, 7 April en 15 Juni 1775. Vervallen in de
maand maart.
De 114e Lichting wordt aangevoerd door nr. 3632 Gillis Deurwaarder £ 100. NB: de
marginaal luidt: 4e Register Folio 135 verso et 136.
Lichting 150, nr. 9001 Willem Tiberius Hattinga voor £ 100.
Nr. 9002 idem; nr. 9003 idem; nr. 9004 idem; 9005 idem. NB: de marginaal luidt: 6e
Register folio 139.
Inv. nr. 3410
Tweede volumen der Derde Rekening
Van den Heer Johan Val. Sprenger
Over de betaling rakende de Generaliteit en dienende op de Eerste Volumen der Generale
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Rek. Over den Jare 1775
Rekenkamer.
Andere betaling aan Wagtmeesters & Majors.
En eerst alhier gebragt zo veel dezen jare betaalt is op de quote dezer Provintie over den
Jare 1774 bedragen hebbende volgens den Staat van oorlog de somma van f 10584 of
£ 1764.
NB: de marginaal luidt: Pro Camera. Op het Staalboek f. 32 is op den Staat van oorlog
1774 op dit Capittel geregistreert voor diverse ord. £ 1522 welke alle alhier werden gebragt.
Fol. 40r
Aan Adolph van Schweinitz, major te Lillo, de somma van £ 60 over ter zaak tijde
vervallen als voren [over 12 maanden tractement, verschenen ult. dec. 1774], bij
ordonnantie.
Aan J.A. Bodmer, major te Liefkenshoek, de somma van £ 60 over ter zaak en tijde
vervallen alsvoren.
Fol. 42r
Aan H.H. Rebenscheidt, major op de Kruijsschans, gelijke som ter zaak vervallen en
bewaarheid alsvoren [de somma van £ 50 over 12 maanden tractement, verschenen ult. dec.
1774], bij ord.
Aan Johan Hendrik Ras, major op ’t fort Fredrik Hendrik, gelijke som, terzaak vervallen en
bewaarheid alsvoren, bij ord.
Andere betaling op het Cappittel in den ordinairen Staat van Oorlog geintituleerd van
Artillerij, vivres en magazijnen.
Fol. 47v
Aan Anthonij Hattinga, Ammunitiemeester te Lillo en Liefkenshoek, de somma van £ 60
ter zaak en vervallen als voren [over twaalf maanden tractement, verschenen ult. December
1774], bij ordonnantie.
Andere Betaling aan officieren van Justitie.
Fol. 52r
Aan Nicolaas Pfarrer, provoost te Lillo, de somma van £ 50 over twaalf maanden
Tractement, verschenen 31 December 1774, bij ordonn.
Andere Betaling aan kruit, Loot, Lonte, Turf en Kaarsen &a. hetwelk aan de Militie werd
uitgedeelt en weder ander in plaats moet ingekogt & geleverd werden.
Fol. 67r – 68v
Aan Anthonij Hattinga, Commis van ’s Lands Magazijnen te Lillo, de somma van £ 20.6
voor een Dedomagement van vier Lasten Turf, over Anno 1775, bij ordonnantie.
Aan Johannes Zwallen, onder-Commis te Lillo, de somma van £ 5.5 voor een Last Turf
alsvoren, bij ordonn.
Aan J. H. Bedoulx, commandeur te Lillo, de somma van £ 20.6 voor vier Lasten Turf
alsvoren, bij ord.
Aan A. van Schweinitz, majoor te Lillo, de somma van £ 10.5 voor twee Lasten Turf
alsvoren, bij ordonn.
Aan Gedelegeerde Rechters van Lillo & Liefkenshoek, voor dezelver Rechtkamer, de
somma van £ 2.15 voor een half Last Turf als voren, bij ordonnantie.
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Aan Jacobus van der Bel, Schoolmeester te Lillo, de somma van £ 5.5 voor een last Turf
alsvoren, bij ordonnantie.
Aan Willem Meijer, Portier te Lillo, gelijke Som, ter Zaak en tijde alsvoren, bij ordonn.
Aan Nicolaas Pfarrer, Provoost te Lillo, gelijke Som ter zaak en tijde als voren, bij ord.
Aan J.A. Bodmer, Major te Liefkenshoek, de Somma van £ 10.5 voor twee Lasten Turf
alsvoren, bij ordonn.
Aan P. v. Leerdam, Schoolmeester te Liefkenshoek, de somme van £ 5.5 voor een last Turf
alsvoren, bij ordonn.
Andere Betaling gedaan aan Bodeloonen, Misen van de Militaire Justitie, verdagte en
onverdagte Zaken van Oorlog.
Fol. 72r – 72v
Aan Nicolaas Pfarrer, Provoost te Liefkenshoek, de somma van £ 5 over twaalf Maanden
Tractement verschenen den 31 December 1774, bij ord.
Andere Betaling op de Quote van Zeeland in f 200000 ’s Jaars, volgens Haar Hoog
Mogende Resolutie van 15 Mai 1666 tot onderhoud vande fortificatien binnen de
Provintien ende zelve frontieren opden Staat van Oorlog gebragt. En eerst werd alhier
verantwoord het gene in dezen Jare is betaald in mindering vande Provinciale Quote over
den Jare 1774 bedragende volgens meergemelde Staat, de somme van f 18366.13 of
£ 3061.2.2.
Fol. 77v
Aan J.A. Bodmer, Sluijswagter te Liefkenshoek, de somma van £ 4, over twaalf maanden
Tractement, verschenen alsvoren, bij ordonnantie.
Fol. 80r
Aan Pieter Moorman, aannemer van het repareren en zeven jarig onderhouden der aarde
fortificatiewerken te Lillo, de somma van £ 25.8.7 over de 7e half Jarige Paije van het Loon
bij hem daar voor bedongen, verschenen den 16e Maart 1775, bij ordonn.
Fol. 80v – 82v
Aan Leendert de Munck, aannemer van het Repareren en Zeven Jarig onderhouden der
Rijswerken te Lillo, de somma van £ 29.5.8 over de derde half Jarige Paije van het loon
daar voor bedongen, verschenen den 22 mai 1775, bij ordonnantie.
Aan denzelven als voren, gelijke som over de vierde half Jarige Paije, verschenen den 22
November 1775, bij ordonnantie.
Aan denzelven aannemer van het repareren & Zeven Jarig onderhouden der Metsel- en
Timmerwerken te Lillo, de somma van £ 274.5.8 over de derde half Jarige Paije,
verschenen den 22 Mai 1775, bij ordonn.
Aan denzelven alsvoren gelijke som over de vierde half Jarige Paije, verschenen den 22
November 1775, bij ordonn.
Aan denzelven De Munk, aannemer van het Repareren en Zeven Jarig onderhouden der
Rijswerken te Liefkenshoek, de somma van £ 43.18.6 over de derde half Jarige Paije van
het loon daarvoor bedongen. Verschenen den 22 Mai 1775, bij ordonnantie.
Aan denzelven alsvoren, gelijke Som, voor de vierde half Jarige Paije, verschenen den 22
November 1775, bij ordonn.
Aan Pieter van Leerdam, aannemer van het repareren en Zevenjarig onderhouden der aarde
fortificatie werken te Liefkenshoek, de somma van £ 15.2.10 over de zevende half Jarige
Paije, verschenen 16 maart 1775, bij ord.
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Aan denzelven alsvoren gelijke Som, over de 8 half jarige Paije verschenen 16 September
1775, bij ord.
Aan Jan van Hessen, aannemer van het repareren en Zevenjarig onderhouden der Metzel en
Timmerwerken te Liefkenshoek, de somma van £ 46.9.7 over de Eerste halfjarige Paije van
het loon daarvoor bedongen, verschenen den 22 Mai 1775, bij ord.
Aan denzelven als voren, gelijke som, voor de tweede halfjarige Paije, verschenen 22
Novemb. 1775, bij ord.
Op de Quote dezer Provincie in het Cappittel der Krijgsgevangen geweest zijnde Officieren
over den jare 1774 ter Somma van f 841.13.4 ter Loopende Maand en in ’t Jaar f 40100 of
£ 1683.6.8 is in dezen Jare betaald als volgt.
Fol. 104r
Aan J.A. Bodmer, sous Lieutenant, de somma van £ 50, ter zaak alsvoren, bij 2 ordonn. à
£ 25 ieder.
ZA, Archief van de Rekenkamer van Zeeland C
Eerste Volume van de tiende rekening van de heer Johan Val. Sprenger ontfanger
generaal van Zeeland wegens zijn ed. administratie te Lande over den jare 1782
Inv. nr. 3540
Fol. 144v – 145r
Anderen Ontfang van de Randsoenpenningen der verpagte gemeene middelen in
Vlaanderen in Lillo en Appendentien.
Belangende de Randsoenpenningen van de verpachte gemeene middelen in Vlaanderen
alzoo dezelve worden ontfangen bij respectieve Commisen ter plaatse daar dezelve werden
verpagt ter betalinge van de onkosten die op de verpagtinge valle, welke daar toe niet
genoegzaam zijn volgens de Rekening daarvan ter Rekekamer worden gedaan zoo word
zulks hier gebragt bij Memorie.
Fol. 148r – 149v
Anderen Ontfang geconsenteerd bij de Gelanden van den Doele, St. Anne en Ketenisse, tot
het maken van palisaden en andere werken tot Liefkenshoek.
Van Eduard van Tilborg ontfanger van den polder den Doele zoude alhier in ontfang
moeten komen in voldoening van het 23/25ste jaar verschenen den 4e April 1781 en 1782
wegens de verschuldigde Redemptie Penningen van den Polder den Doele, zijnde ₤ 240
Jaarlijks, ingevolge het 2e Artikel der Conventie, gesloten den 18 September 1758 tusschen
Heeren Gedeputeerden van den Raad, en de ingelanden van voornoemden polder, waar af
werd getrokken de betaalde Regten aan de Hollandsche Admiraliteiten, dog alzoo tijde
dezer hier over niets is ontfangen zoo komen dezelve hier voor Memorie.
Van C.J. Wouters, ontfanger van den Lilloschen Polder, de somma van ₤ 393.5.5 in
voldoening der Redemptie penningen van deselve Polder over het 22/25ste Jaar vervallen
den 31e December 1780, tot ₤ 400 Jaarlijks in gevolge het Articel der Conventie, gesloten
den Elfden November 1758 tuschen Heeren Gedeputeerden van den Raad, en de Ingelanden
van den voornoemden Polder, mede na aftrek van de betaalde Rechten alsvoren.
Van denselven, de somma van ₤ 370.4.5 in voldoening als voren over het 23/25ste jaar,
vervallen den 31e december 1781.
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Nog zoude alhier in ontfang moeten komen het 24/25ste jaar vervallen 31e december 1782
dan vermits tijde dezer hier over niets is ontfangen zoo komt zulks hier bij Memorie.
Fol. 153v – 154r
Anderen Ontfang van Huijsschatten der huijzen staande onder het Committimus of Zeeuws
Vlaanderen.
Van Anthonij Hattinga ontfanger van de huijsschatting over Lillo en Liefkenshoek de
somma van ₤ 65.4.8 in voldoening van het slot zijner rekening over den jare 1782 ter
rekenkamer opgenomen den 9 september 1783 volgens Extract.
Uitgaaf en betaling gedaan jegens den vorenschreven Ontfang, zoo tot Laste van de
Generaliteit als van Zeeland particulier.
Fol. 167r – 171v
Aan J.A. Toelaar, predikant te Lillo, de somma van ₤ 100 over twaalf maanden tractement,
vervallen 31 december 1782, bij quitantie.
Aan den zelven de somma van ₤ 16.13.4 over twaalf maanden huijshuer, vervallen als
voren bij quitantie.
Aan den zelven de somma van ₤ 6.13.4 over 12 maanden classicale onkosten, vervallen als
voren bij quitantie.
Aan J. van der Bel, schoolmeester en voorlezer te Lillo, de somme van ₤ 25 over twaalf
maanden tractement vervallen als voren, bij 2 quitantien van ₤ 12.10 ieder.
Aan Leendert de Munck J.z., armmeester te Lillo de somma van ₤ 12, over twaalf maanden
huijshueren van den schoolmeester, den Armen competerende, verschenen ultimo december
1782, bij quitantie.
Aan Jacobus Hofman, portier te Lillo, de somma van ₤ 29 over twaalf maanden tractement,
vervallen alsvoren bij quitantie.
Aan denzelven, de somma van ₤ 8 over 12 maanden tractement als sluijswagter te Lillo,
vervallen als voren bij ordonnantie.
Aan denselven, de somma van ₤ 10 over 12 maanden traktement als klokstelder te Lillo,
vervallen als voren, bij ordonnantie.
Aan de Diaconie van Lillo zoude alhier in Uitgaaf moeten worden verantwoord den
Jaarlijksen toeleg voor het schoonhouden der straaten en gooten aldaar over anno 1782 dan
vermits dezen toeleg maar om de 2 Jaren werd betaald zoo is tijde dezer hier van niets
betaald, en komt hier alleen voor Memorie.
Aan J. Jansen, predikant te Liefkenshoek, de somma van ₤ 25 over drie maanden
tractement, vervallen 31 Maart 1782, bij quit.
Aan denzelven de somma van ₤ 4.3.4 over drie maanden huijshuer, vervallen alsvoren bij
quitantie.
Aan denzelven de somma van ₤ 1.13.4 over 3 maanden Classicale onkosten, vervallen als
voren, bij quiantie.
Aan denzelven, de somma van ₤ 30.16.8 te weten ₤ 25 over drie maanden tractement ten
advenante van ₤ 100 s’jaars, ₤ 4.3.4 over drie maanden huishuer ten advenante van ₤
16.13.4 s’jaars en ₤ 1.13.4 voor drie maanden Classikale onkosten ten advenante van ₤
6.13.4 s’jaars alle zedert den 1e April tot ultimo Junij 1782, zijnde de dag van deszelfs
afscheid heeft gepredikt, als na den Ouden Bosch beroepen, bij ordonnantie.
Aan J.A. Toelaar voor de Classis Tholen en Bergen op Zoom van ₤ 24.13.3 wegens het
waarnemen van de vacante Predikdienst te Liefkenshoek sedert den 30 Junij 1782 wanneer
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Do. Jacobus Janssen zijn afscheid heeft gepredikt tot den 29 September daaraan, wanneer
Do. M. N. Anosij in den Dienst is bevestigd, bij ordonnantie.
Aan M.N. Anosij, beroepen Predikant te Liefkenshoek in plaats van Do. Jacobus Jansen
vertrokken naar den Ouden Bosch, de somma van ₤ 31.15.3, te weten ₤ 25.15.1 over drie
maanden en twee dagen tractement in voorsz. Qualiteit ten advenante van ₤ 100 s’jaars
zedert den 29e September 1782 dat aldaar in den Heijligen dienst is bevestigd tot ultimo
december daaraan, ₤ 4.5.10 over gelijken tijd toeleg voor huijshuer ten advenante van
₤ 16.13.4 en ₤ 1.14 over gemelden tijd toeleg voor classikale onkosten ten advenante van
₤ 6.13.4 ‘jaars, bij ordonnantie.
Aan denzelven de somma van ₤ 4 voor transport van zijn Meubilen en boeken over water,
bij ordonnantie.
Aan Pieter van Leerdam, Schoolmeester, voorlezer te Liefkenshoek de somma van ₤ 35.3.4
over twaalf maanden tractement vervallen 31 december 1782, bij 2 quitantien van ₤ 17.11.8
ieder.
Aan Elisabeth Sino, vroedvrouw te Lillo &a, de somma van ₤ 9 over negen maanden
tractement vervallen ultimo September 1782, bij quitantie.
De drie maanden vervallen ultimo December 1782 niet betaald zijnde komen hier alleen
voor Memorie.
Aan de Diaconie Armen van Liefkenshoek zoude alhier in uitgaaf moeten verantwoorden
den Jaarlijksen toeleg voor het schoonhouden der Straten en gooten aldaar over Anno 1781
en 1782 dan vermits dezen toeleg maar om de drie jaren betaald word zoo is tijde dezer hier
van niets betaald en komt hier alleen voor Memorie.
ZA, Archief van de Rekenkamer van Zeeland C
Tweede volumen der 10e Rekening van den heer Johan Valentijn Sprenger over de
betaling rakende de Generaliteit, en dienende op de eerste volumen der generale
Rekening te Lande over den jare 1782
Inv. nr. 3550
Andere betaling aan Wagtmeesters en majors en eerst werd alhier gebragt zoo veel in dezen
jare is betaald op de quote dezer provintie over den Jare 1781 bedragende volgens den
ordinairen staat van oorlog de somma van f 10584 of ₤ 1764.
Fol. 45r
Aan A. van Schweinitz, major te Lillo, de somma van ₤ 60 ter zaak vervallen en
bewaarheid als voren [ 12 maanden tractement, vervallen 31 december 1781, bij ord.]
Aan D.J. Baars, major te Liefkenshoek, de somma van ₤ 60 ter zaak vervallen en
bewaarheid als voren.
Fol. 47v – 48r
Aan H.H. Rebenscheidt, major op de Kruijsschans, gelijke som ter zaak, vervallen en
bewaarheid als voren [₤ 50 over twaalf maanden tractement, vervallen den 31 december
1781, bij ord.]
Aan L. Hitzacker, major op het fort Fredrik Hendrik, de somma van ₤ 7.11.10 over 1
maand en 23 dagen tractement van 1 Januarij tot den 23 februarij 1781 dan overleden, bij
ordonnantie.
Aan G.R.C. Ruijl, major op het fort Fredrik Hendrik, gekomen inplaats van L. Hitzacker,
de somma van ₤ 36.5 over acht maanden en 21 dagen tractement van 9 April tot 31
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december 1781, conform acte van Versoek van den Raad van Staten dato 2 Julij 1781, bij
ordonnantie.
Anderen betaling aan officieren van justitie en eerst werd alhier gebragt zoveel in dezen
Jare is betaald in mindering over den Jare 1781 bedragende volgens den ordinairen staat
van oorlog de somma van f. 4592 of ₤ 765.6.8
Fol. 58r
Aan N. Pfarrer, provoost te Lillo, de somma van ₤ 50 ter zaak vervallen en bewaarheid als
voren [over 12 maanden tractement, vervallen 31 december 1781, bij ordonnantie].
Andere betaling aan kruit, loot, lonte, turf en kaarsen het welk aan de militie is uitgedeeld
en weder ander inplaats moet werden aangekogt.
Fol. 71v – 73r
Aan A. Hattinga, commies van den brand te Lillo de somma van ₤ 20.6 over vier lasten turf
als voren [anno 1782, bij ord.].
Aan E. van Overstraten, ondercommies als voren, de somma van ₤ 5.5 over een last turf als
voren, bij ord.
Aan J.H. Bedaulx, commandeur te Lillo, de somma van ₤ 20.6 over vier lasten turf als
voren, bij ord.
Aan A. van Schweinitz, major te Lillo, de somma van ₤ 10.5 over twee lasten turf als
voren, bij ord.
Aan Nicolaas Pfarrer, provoost te Lillo, de somme van ₤ 5.5 over een last turf als voren, bij
ord.
Aan gedelegeerde rechters te Lillo voor derzelver Rechtkamer, de somme van ₤ 2.15 over
een half last turf als voren, bij ord.
Aan Jacobus van der Bel, schoolmeester te Lillo, de somma van ₤ 5.5 over een last turf als
voren, bij ord.
Aan Jacob Hofman, portier te Lillo, gelijke som, over een last turf als voren, bij ord.
Aan D.J. Baars, major te Liefkenshoek, de somma van ₤ 10.5 over twee lasten turf als
voren, bij ord.
Aan P. van Leerdam, schoolmeester te Liefkenshoek, de somma van ₤ 5.5 over een last turf
als voren, bij ord.
Andere betaling op de quote van Zeeland in f 200000,- Jaars volgens haar Hooge Mogende
Resolutie van 15 Mai 1666 tot onderhoud van de fortificatiewerken binnen de provintie en
derselver frontieren op den staat van Oorlog gebragt. En eerst werd alhier verantwoord het
geen in desen Jare is betaald in Mindering van de Provintiale quote over den Jare 1781
bedragende eene somma van f 18366.13 of ₤ 3061.2.2
NB: de marginalen luiden:
- In vorige rekening is in mindering op dit capittel gebragt
₤ 6360.3
hier werd gebragt
₤ 247.6
Zamen
₤ 6607.9
- En eerst werd alhier verantwoord t geen in desen Jaare is betaald in mindering van de
Provintiale Quote over den Jaare 1781 bedragende f 18366 en of ₤ 3061.2.2
Fol. 82v
Aan Dirk Jan Baars, sluiswagter te Liefkenshoek, de somma van ₤ 4 over twaalf maanden
tractement vervallen 31 december 1781, bij ord.
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Nu volgt de quote dezer Provintie in dit Capipittel op den Ordinairen staat van Oorlog voor
desen Jare 1782 bedragende f 18366.13 of ₤ 3061.2.2.
Fol. 87r – 89r
Aan Leendert de Munck Jz., aannemer van het repareren en zevenjarig onderhouden der
Metzel- en Timmerwerken te Lillo, de somma van ₤ 1316.13.4 over de 1e en 2e halfjarige
Paije, vervallen 19 Junij en 19e december 1782, bij ord.
Aan de Curateuren in den Insolventen Boedel Johanna van Nesten, weduwe van Jan Babtist
Vermeer, in leven aannemer van het repareeren en evenjarig onderhouden der Aarde
fortificatiewerken te Lillo de somma van ₤ 29.18.6 over de zesde halfjarige Paije.
Verschenen 28 Mai 1782, bij ord.
Aan Adrianus Meijs, door de Heeren van den Rade geadmitteerd tot aannemer der
aardefortificatie Werken te Lillo in plaats van J.B. Vermeer over de nog loopenden Vier
Jaren, de somma van ₤ 29.18.6 over de Zevende halfjarige Paije verschenen 28 November
1782, bij ord.
Aan Johannis de Fie, aannemer van het Zevenjarig Onderhoud der Rijswerken te Lillo, de
somma van ₤ 57.2.10 over de 1e en 2e halfjarige Paije Verschenen 19 Junij en 19 December
1782, bij ordonn.
Aan Leendert de Munck Jz., aannemer van het zevenjarig onderhouden der Timmer en
Metselwerken te Liefkenshoek de somma van ₤ 930 over de 1e en 2e halfjarige Paije,
verschenen als voren bij ord.
Aan denselven, de somma van ₤ 108.8.9 over het repareeren der Defecten aan de sluijs
leggende in de Contrescharp van het fort Liefkenshoek, in Anno 1782, bij ord.
Aan de Curateuren in den Insolventen Boedel van Johanna van Nesten, weduwe van Jan
Babtist Vermeer, in leven Aannemer van het Zevenjarig onderhouden der Aarde fortificatie
werken te Liefkenshoek, de somma van ₤ 35.14.3 over de 6e halfjarige Paije Verschenen 28
Mai 1782, bij ord.
Aan Adrianus Meijs, door de Heeren van den Rade geadmitteerd tot aannemer inplaats van
J.B. Vermeer voor de nog vier lopende jaren gelijke som over de 7 halfjarigen Paije,
Verschenen 28 November 1782, bij ordonn.
Aan denzelven, aannemer van het Zevenjarig onderhouden der Rijswerken te Liefkenshoek,
de somma van ₤ 90, over de Eerste en Tweede Halfjarige Paije Verschenen den 19 Junij en
19 December 1782, bij ord.
Andere betaling aan Onkosten Dagelijks Vallende in de Magazijnen van de bezette plaatsen
binnen de Provintie van Zeeland, mitsgaders Axel, Neusen, Lillo en Liefkenshoek daar
onder begrepe het haven schoon en in Ordre houden, van de goederen en Ammunitie onder
het bewind van de respective Commisen. En Eerst werd alhier gebragt het geen in dezen
Jare is betaald op de quote dezer Provintie over den Jare 1781 bedragende Volgens den
Ordinairen staat van Oorlog de somma van f 2200 of ₤ 366.13.4
NB: de marginaal luidt:
In de G.D. 1781 verantw.
₤ 63466.5
Hier
₤ 3958.11.10 [?]
Zamen t geen al geregisteerde op dit Cap: en
Staaboek uitmaakt
₤ 9904.11.3
Nu Volgt de quote dezer Provintie over den Jare 1782 bedragende volgens de somma van
f 2200 of ₤ 366.13.4
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ZA, Archief van de Rekenkamer van Zeeland C
Eerste volume van de elfde rekening van den heer Johan Val: Sprenger ontfanger
generaal van Zeeland wegens zijn Ed: administratie te Lande, over den Jare 1783
Inv. nr. 3560
Anderen Ontfang rakende de Generaliteit van de gemeene Middelen over Axel en Axel
Ambagt, Biervliet, Lillo en Liefkenshoek mitsgaders Neuzen en Neuzen Ambagt, Item van
de verpondingen, Contributien Domeijnen en Geestelijke Goederen daar onder gelegen.
Verder van Penningen geprovenieerd van Paspoorten van gaande en komende persoonen
naar en uit den Lande van Spanjen als meede van het hoofdgeld der Passagiers en Schepen
passeerende de vloot voor Lillo, en Eindelijk van Zodanige Extraordinaire Partijen van
oolog, als tijde dezer op dit respectten Comptoire Generaal zijn ingekomen.
Alle beginnende met Primo Januarij 1783 en Eindigende met ultimo december daar aan
gelijk over de Middelen van Zeeland gebragt.
Een Eerst over de Middelen van Consumptie aldaar verpagt op dien voet zoo en gelijk die
onder de Generaliteit geheven worden bij gedeputeerdens van Zeeland en Commissarissen
van den Raad van Staten.
Fol. 144v – 145r
Van Anthonij Hattinga, ontfanger als voren [ontfanger van de gemeene middelen] over
Lillo en Liefkenshoek de somma van ₤ 254.3.3 in voldoening van het slot zijner 15e
Rekening over den Jare 1783 ter Rekenkamer opgenomen den e September 1784 volgens
Extract.
Anderen ontfang van de Randsoenpenningen der Verpagte gemeene Middelen in
Vlaanderen Lillo en appendentien.
f. 145v – 146r
Belangende de Randsoen penningen van de verpagte Gemeene middelen in Vlaanderen
alzoo dezelve worden ontfangen bij respective Commisen ter plaats daar de zelv worden
verpagt, ter betaling van de onkosten die op de Verpagtinge vallen welke daartoe niet
genoegzaam zijn volgens de Rekening daar van ter Rekenkamer wordende gedaan zoo
word zulx hier gebragt bij Memorie.
Anderen Ontfang geconsenteerd bij de Gelanden van den Doele, St. Anne en Ketenisse tot
het maken van Palisaden en andere werken tot Liefkenshoek.
Fol. 149r – 150v
Van J. de Quertemont, ontfanger van den Polder den Doele, de somma van ₤ 179.10 in
voldoening der Redemptie Penningen van dezelve Polder over het 25/25 Jaar vervallen den
e April 1781 tot ₤ 20 Jaarlijks, ingevolge het 2e Artikel der Conventie gesloten den 18e
September 1758 tusschen Heeren Gedeputeerden van den Raad, en de Ingelanden van
voornoemden Polder, waar af werd getrokken de betaalde Regten aan de Hollandsche
Admiraliteiten.
Van denzelven de somma van ₤ 173.15.8 in voldoening als voren over het 24/25 Jaar
vervallen den 4e April 1782.
Van denzelven de somma van ₤ 117.15.6 in voldoening als voren over het 25/25 Jaar
vervallen den 4e April 1783.
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Van C.J. Wouters, ontfanger van den Lilloschen Polder, zoude alhier in ontfang moeten
komen in voldoening van het 24/25 en 25/25 Jaar verschenen den 31 December 1782 en
1783 wegens de verschuldigde Redemptie Penningen van dezelve Polder zijnde ₤ 400
Jaarlijks, ingevolge het Artikel der conventie gesloten den 11 November 1758 tusschen
Heeren Gedeputeerden van den Raad en de Ingelanden van voornoemden Polder mede na
aftrek van de betaalde Rechten alsvoren dog alzoo tijde dezer (niettegenstaande alle
aangewende devoiren) hier over niets is ontfangen zoo komen dezelve hier voor Memorie.
Anderen Ontfang van de Huisschatting der Huyzen staande onder het Committimus of
Zeeuws Vlaanderen.
Fol. 154v
Van Anhonij Hattinga, ontfanger van de Huysschattinge over Lillo en Liefkenshoek, de
somma van ₤ 65.4.8 in voldoening van het slot zijner 15e Rekening over den Jare 1783 ter
rekenkamer opgenomen den 2e September 1784 volgens Extract.
Uitgaaf en Betaling gedaan jegens den vorenschreven Ontfang zoo tot Laste van de
Generaliteit als van Zeeland particulier.
Fol.168r – 171v
Aan J.A. Toelaar, predikant te Lillo, de somma van ₤ 100 over twaalf maanden tractement
vervallen 11 November 1783, bij quit.
Aan denzelven de somma van ₤ 16.13.4 over twaalf maanden Huyshuur vervallen als
voren bij quitantie.
Aan denzelven de somma van ₤ 6.13.4 over 12 maanden Classicale onkosten vervallen
alsvoren bij ordonnantie.
Aan J. van der Bel, schoolmeester en voorlezer te Lillo, de somma van ₤ 25 over twaalf
maanden tractement vervallen 31 decemb. 1783 bij 2 quit: a ₤ 12.10 ieder.
Aan Leendert de Munck Jz., armmeester te Lillo, de somma van ₤ 12 over twaalf maanden
huishuur van den schoolmeester den Armen competerende, vervallen als voren bij quitantie.
Aan Jacobus Hofman, Portier te Lillo, de somma van ₤ 29 over twaalf maanden tractement
vervallen als voren bij quit.
Aan denzelven de somma van ₤ 8 over twaalf maanden tractement als sluyswagter te Lillo,
vervallen als voren, bij ord.
Aan denzelven de somma van ₤ 10 over 12 maanden tractement als klokstelder te Lillo
vervallen als voren bij ordonn.
Aan de Diaconie van Lillo de somma van ₤ 28 over twee Jaren toeleg voor het
schoonhouden der Straaten en Gooten aldaar in Anno 1782 & 1783, bij ord.
Aan M.N. Anosi, predikant te Liefkenshoek, de somma van ₤ 100 over twaalf maanden
tracement, vervallen 31 december 1783, bij quitantie.
Aan denzelven de somma van ₤ 16.13.4 over twaalf maanden Huyshuur vervallen als voren
bij quitantie.
Aan denzelven de somma van ₤ 6.13.4 over twaalf maanden Classicale onkosten vervallen
als voren bij quit.
Aan Pieter van Leerdam, schoolmeester en voorlezer te Liefkenshoek, de somma van
₤ 35.3.4 over twaalf maanden tractement vervallen 31 december 1783 bij 2 quit. a ₤ 17.11.8
ieder.
De drie maanden tractement van Elisabeth Sino Vroedvrouw te Lillo, vervallen ultimo
december 1782 niet betaald zijnde komen alhier voor Memorie.
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Aan Maria Suzanna Loncq, huisvrouw van Willem de la Haije, vroedvrouw als voren
gekomen in plaats van Elisabeth Sino, de somma van ₤ 2.11.4 over twee maanden en
zeventien dagen tractement in gemelde qualiteit ten advenante van ₤ 12 ’s Jaars zedert 14
april 1783 zijnde de dag wanneer voorschreve functie heeft aanvaard tot en met den
Laatsten Junij daar aan bij ordonnantie.
De zes maanden vervallen ultimo december 1783 niet betaald zijnde komen hier alleen voor
Memorie.
Aan de Diaconie Armen van Liefkenshoek zoude alhier in uitgaaf moeten verantwoord
worden den Jaarlijkschen toeleg voor het schoonhouden der straten en Goten aldaar, over
Anno 1781, 1782 & 1783 dan hier over tijde dezer niets betaald zijnde komt hier alleen bij
Memorie.
ZA, Archief van de Rekenkamer van Zeeland C
Tweede volume der elfde rekeninge van den heer Johan Val: Sprenger rakende de
betaling ter Generaliteit gedaan en dienende op de Generale Rekening te Lande over
den jare 1783
Inv. nr. 3570
Andere betaling aan Wagtmeesters en Majors en Eerst werd alhier gebragt zoo veel in
desen Jare is betaald op de Quote deser Provintie over den Jare 1782 bedragende volgens
den Ordinairen Staat van Oorlog de somma van f 10584 of ₤ 1764.
Fol. 48r
Aan A. van Schweinitz, major te Lillo, de somma van ₤ 60 ter zaak vervallen en
bewaarheid als voren [12 maanden tractement vervallen 31 December 1782.]
Aan D.J. Baars, major te Liefkenshoek, de somma van ₤ 60 ter zaak vervallen en
bewaarheid als voren.
Fol. 50r
Aan H.H. Rebenscheidt, major op de Kruijsschans, gelijke som ter zaak vervallen en
bewaarheid als voren [₤ 50 over twaalf maanden tractement vervallen 31 december 1782.]
Aan G.R.C. Ruijl, major op ’t fort Fredrik Hendrik, gelijke som ter zaak vervallen en
bewaarheid als voren.
Andere betaling op het Cappittel in den ordinairen Staat van Oorlog geintituleerd van
Artillerie Vivres en Magazijnen en eerst werd alhier gebragt zoo veel in desen Jare is
betaald op de Quote deser Provintie over den Jare 1782 op den Ordinairen Staat van Oorlog
bedragende f 6002 of ₤ 1000.6.8
NB: de marginaal luidt:
In vorige Rek. is op dit Capp: en Jaar verantw:
₤ 105.14
Hier werd gebragt
₤ 854.4
Zamen
₤ 959.18
Fol. 56v – 57r
Aan Anthonij Hattinga, Ammunitiemeester te Lillo en Liefkenshoek, de somma van ₤ 60
ter zaak vervallen en bewaarheid als voren [12 maanden tractement vervallen 31 december
1782.]
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Andere betaling aan officieren van justitie en Eerst werd alhier gebragt zoo veel in desen
Jare is betaald in mindering van de Quote deser Provintie over den Jare 1782 bedragende
volgens den Ordinairen Staat van Oorlog de somma van f 4592 of ₤ 765.6.8.
Fol. 60v
Aan N. Pfarrer, provoost te Lillo, de somma van ₤ 50 ter zaak vervallen en bewaarheid als
voren [over twaalf maanden tractement vervallen 31 december 1782, bij ord.]
Andere betaling aan Kruit, Loot en Lonte, Turff en Kaarssen &a het welk aan de Militie is
uitgedeeld en weder ander in plaats moet werden aangekogt. En eerst werd alhier gebragt
het geen betaald is in mindering van de Quote deser Provintie over den Jare 1780 ter
somma van f 15011.9 of ₤ 2501.18.2.
Fol. 70v
De ordonnantie aan J. Zwallen, onder commis te Lillo, nog niet betaald zijnde komt alhier
alleen maar voor Memorie.
Vervolgens word alhier gebragt hetgeen betaald is in Mindering van de Quote deser
Provintie over den Jare 1782 ter somma van f 15011.9 of ₤ 2501.18.2
NB: de marginaal luidt:
In vorige deel is op de cap. verantw.
₤ 6587.7.4
Hier werd gebragt
₤ 109.1.1
Zamen
₤ 6696.8.5
Zijnde op ₤ 2.15 na voor dedom: van Turf fan den Serg: te Zzee, al het geregistreerde op dit
Capp.
Fol. 75r – 76v
Aan J.H. Bedaulx, Commandeur te Lillo, de somme van ₤ 20.6 over vier Lasten Turff als
voren bij ordonnantie [anno 1783.]
Aan A. van Schweinitz, major te Lillo, de somma van ₤ 10.5 over twee Last Turff als
voren, bij ordonn.
Aan Nicolaas Pfarrer, Provoost te Lillo, de somma van ₤ 5.5 over een last Turff als voren,
bij ord.
Aan de Gedelegeerde Rechters te Lillo voor derzelver Rechtkamer, de somma van ₤ 2.15
over een half last Turff als voren, bij ordonn.
Aan Jacobus van der Bel, schoolmeester te Lillo, de somma van ₤ 5.5 over een Last Turff
als voren, bij ordonnantie.
Aan Jacob Hofman, Portier te Lillo, gelijke Som over een Last Turff als voren, bij
ordonnantie.
Aan D.J. Baars, Major te Liefkenshoek, de somma van ₤ 10.5 over Twee Lasten Turff als
voren, bij ordonnantie.
Aan P. van Leerdam, Schoolmeester te Liefkenshoek, de somma van ₤ 5.5 over Een Last
Turff als voren, bij ordonnantie.
Andere betaling gedaan aan Bodeloonen Misen van Militaire Justitie verdagte en
onverdagte Zaken van Oorlog. En eerst werd alhier gebragt hetgeen in desen Jare is betaald
in mindering van de Quote deser Provintie op den Ordinairen Staat van Oorlog over den
Jare 1782 bedrag: f 3600 of ₤ 600.
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NB: de marginaal luidt:
In vorige rek: is op dit Cap: & Jaar gebragt
Hier
Zamen
Fol. 79v
Aan N. Pfarrer, provoost te Liefkenshoek, de somma
verschenen 31 December 1782, bij ord.

₤ 124..7
₤ 272.8.10
₤ 396.10.5
van ₤ 5 over twaalf maanden toeleg

Andere betaling gedaan op de Quote van Zeeland in f 200000 ’s Jaars volgens haar Hoog
Mog: Resolutie van 15 Maij 1666 tot onderhoud vande Fortificatie Werken binnen de
Provintie en derzelver frontieren op den Staat van Oorlog gebragt. En eerst werd alhier
verantwoord het geen in desen Jare is betaald in mindering van de Provintiale Quote over
den Jare 1782 bedragende f 18366.13 of ₤ 3061.2.2
NB: de marginaal luidt: In vorige Rek: f 90 is op dit Capp: en Jaar verantw:
£ 6591.16.3; Hier werd gebragt £ 67.3.2; Zamen £ 6658.19.5.
Fol. 85v – 87r
Aan Leendert de Munck Jz., aannemer van het repareren en Zeven Jarig onderhouden der
Metzel- en Timmerwerken te Lilo, de somma van ₤ 300 over de 3e en 4e halfjarige Paije
vervallen 19 Junij en 19e december 1783, bij 2 ord.van ₤ 150.
Aan Adrianus Meijs, aannemer van het zeven Jarig onderhoud der Aarde fortificatie
Werken te Lillo, de somma van ₤ 59.16.10 over de achtste & Negende half Jarige Paije,
verschenen 28 Mei & 28 November 1783 bij 2 ordonnantien a ₤ 29.18.5.
Aan Johannes de Fie, Aannemer van het zeven jarig onderhoud der Rijswerken te Lillo, de
somma van ₤ 57.2.10 over de 3e & 4e half Jarige Paijen Verschenen 19 Junij & 19
december 1783 bij 2 ordonn a ₤ 28.11.5.
Aan Leendert de Munck Jz., aannemer van het zeven Jarig onderhoud der Timmer- &
Metzelwerken te Liefkensh, de somma van ₤ 170 ovr de 3e & 4e half Jarige Paijen
Verschenen 19e Junij & 19 December 1783, bij 2 ord.
Aan Adrianus Meijs, Aannemer van het zeven Jarig onderhoud der Aarde fortificatie
Werken te Liefkenshoek, de somma van ₤ 71.8.6 over de agste en Negende half Jarige
Paijen Verschenen 28 Meij & 28 Nov 1783 bij2 ordonnantien a ₤ 35.14.3.
Aan denzelven, Aannemer van het zeven Jarig onderhouden der Rijswerken te
Liefkenshoek, de somma van ₤ 90 over de 3e en 4e half Jarige paijen Verschenen 19 Junij &
19 december 1783 bij 2 ord. a ₤ 45.
Andere Betaling aan onkosten dagelijks vallende in de Magazijnen van de bezette plaatzen
binnen de Provintie van Zeeland, Mitsgaders Axel, Neuzen, Lillo en Liefkenshoek daar
onder begrepen het Haven Schoon en in Order houden van de goederen en Amunitie onder
het bewind van de Respective Commisen. En eerst werd alhier gebragt het geen in desen
Jare is betaald op de Quote deser Provintie over den Jare 1783 bedragende volgens den
Ordinairen Staat van Oorlog de somma van f 2200 of ₤ 366.13.4
NB: de marginaal luidt:
In vorige rek: is op dit capp: en jaar verantw:
₤ 4087.0.10
Hier werd gebragt
₤ 19.3
Zamen
₤ 4106.3.10
Nu volgt de Quote dezer Provintie over den Jare 1783 bedragende volgens den Ordinairen
Staat van Oorlog den somma van f 2200 of ₤ 366.13.4
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ZA, Archief van de Rekenkamer Zeeland
Generale Rekeningen en Generaliteitsdeclaraties
Inv. nr. 3600, 3610
13e rekening over 1785
3600
1e volumen, afgehoord 1790 feb. 26
Bijgebonden:
- (tussen f. 91v-92r, 95v-96r) staten houdende opgave van
het in 1785 betaalde ambtgeld, z.d.
- (tussen f. 261v-262r) staat houdende opgave van de in
1786 afgeloste obligaties, 1790 mrt. 22
3610
2e volumen, afgehoord 1789 okt. 8
Inv. nr. 3600
Eerste volumen Van de Dertiende Rekening
Van den Heer Joh. Val. Sprenger
Ontfanger Generaal van Zeeland wegens zijn Ed.
Administratie te Lande over den Jaar 1785
Rekenkamer
Bijgebonden tussen fol. 91v – 92r staat houdende opgave van het betaalde ambtgeld.
Staat der Recognitien in contant bij nieuwe aangestelde Amptenaaren ingevolge de Staats
Resolutie van den 18 December 1778, ten Comptoire Generaal dezer Provincie betaald
binnen den Jaare 1785.
- Arij Vervoorn, Cherger in de Vloten voor Lillo en Sas van Gent £ 100.
NB: deze zelfde vermelding is op folio 93v in de rekening opgenomen.
Anderen Ontfang, rakende de Generaliteit van de Gemeene Middelen over Axel en AxelAmbacht, Biervliet, Lillo en Liefkenshoek, mitsgaders Neuzen en Neuzen-Ambacht, Item
van de Verpondingen Contributien Domeijnen en Geestelijke Goederen daar onder gelegen.
Verder van Penningen Geprovenieerd van Paspoorten van gaande en komende Persoonen
naar en uit den Lande van Spanjen, alsmede van Hoofdgeld der Passagiers en schepen
passerende de Vloot voor Lillo en Eijndelijk van zoodanige Extra ordinaire Partijen van
Oorlog als tijde dezer op dit respect ten Comptoire Generaal zijn ingekomen.
Alles beginnende met Primo Januarij 1785 en Eijndigende ultimo december daaraan, gelijk
over de middelen van Zeeland is gebragt.
En Eerst over de Middelen van Consumptie aldaar verpagt op dien voet, zoo en gelijk die
onder de Generaliteit geheven worden, bij Gedeputeerdens van Zeeland en Commissarissen
van den Raad van Staten.
Den Rendant ingevolge den last ten jare 1659 aan de doenmalige Ontfangers der Gemeene
Middelen over deze quartieren, geheven om de Gemeene Middelen in hunne Rekeningen te
verantwoorden, en dus geen directen Ontfang over derzelver hebbende, kan hier alleenlijk
brengen als
Fol. 148v Van Anthonij Hattinga ontfanger als voren [van de gemeene middelen] over
Lillo en Liefkenshoek, tijde dezer geen Extract zijnde ingekomen over den jare 1785 nog
ook geen Penningen ter goeder Rekening Ontfangen zijnde dient dit hier alleen voor
Memorie.
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Anderen Ontfang van de Randzoenpenningen der Verpagte Gemeene Middelen in
Vlaanderen Lillo en Appendentien.
Fol. 149v – 150r
Belangende de Randzoenpenningen der Verpagte Gemeene Middelen in Vlaanderen alzoo
dezelve worden ontfangen bij de Respective Commisen ter plaats daar dezelve worden
Verpagt ter betaling van de onkosten die op de Verpagting vallen welke daartoe niet
genoegsaam volgens de Rekening daar van ter Rekenkamer wordende gedaan, zoo word
zulks hier gebragt bij Memorie.
Anderen Ontfang, geconsenteert bij de Gelanden van den Doele, St. Anne en Ketenisse tot
het maken van Palisaden en andere werken tot Liefkenshoek.
Fol. 153r – 153v
Den Rendant heeft in zijn vorige Rekening d’A 1783 f. 150 verantwoord den Ontfangst van
het laatste of 25/25e Jaar, wegens de Redemptie Penningen van den Polder den Doele,
volgens Conventie gesloten den 18 September 1758 En is tijde dezer bij hem
dienaangaande niet Overgebragt nog Ontfangen, zoo komt dit bij Memorie.
NB: de marginaal luidt: Roija deeze Post als niet meer te pas komende.
Van C.J. Wouters, Ontfanger van den Lilloschen Polder, zoude in Ontfang moeten komen
tot voldoening van het 24/25e en 25/25e Jaar verschenen 31 December 1782 en 1783
wegens de verschuldigde Redemptiepenningen van denzelfden polder zijnde £ 400 Jaarlijks
ingevolge het Artilcul der Conventie gesloten den 11 November 1758 tusschen Heeren
Gedeputeerden van den Raad en de Ingelanden van voornoemde polder na aftrek van de
betaalde rechten aan de Hollandsche Admiraliteiten dog alzoo tijde dezer niet tegen staan
de bij aanhoudendheid alle aangewende devoiren hier over niets is Ontfangen, zoo komt
zulks voor Memorie.
NB: de marginaal luidt: Deze Post in volgende Rekening in het Capittel van verhaal over
het Committimus in ontfang te verantwoorden.
Anderen Ontfang van de Huijsschatting der Huijzen staande onder het Committimus of
Zeeuws Vlaanderen.
Fol. 157v – 158r
Van Anthonij Hattinga, ontfanger van de Huijsschatting over Lillo en Liefkenshoek, tijde
dezer geen Extract zijnde ingekomen over den Jaare 1785 dient dit hier alleen voor
Memorie.
Uitgaaff en Betaling gedaan jegens den vorenschreven Ontfang, zoo tot Laste van de
Generaliteit als van Zeeland Particulier.
Committimus.
Fol. 171v – 175r
De Twaalf Maanden Tractement aan J.A. Toelaar als Predikant te Lillo, verschenen als
voren [ultimo December 1785] tijde dezer niet betaalt zijnde komt zulks hier bij Memorie.
De Twaalf maanden Huijshuur aan denzelven, vervallen als voren, mede niet betaalt zijnde
komt dit hier bij Memorie.
Alsmede de twaalff maanden classicale onkosten aan denzelven vervallen als voren niet
betaaldt zijnde komt dit bij Memorie.
Aan J. van der Bel, Schoolmeester en Voorlezer te Lillo, de somma van £ 25 over Twaalff
maanden Tractement verschenen ult. December 1784, bij 2 quit à £ 12.10.
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De Twaalff maanden Tractement aan voorschreve J. van der Bel verschenen ult. december
1785 gedurende tijde dezer niet betaalt zijnde komt dit hier bij Memorie.
Aan Leend. de Munck Jz. de somma van £ 12 over twaalf maanden Huijshuur van den
Schoolmeester te Lillo den Armen Competeerende, verschenen ultimo December 1784 bij
quitantie.
De Twaalff maanden Huijshuur als voren Verschenen Ultimo December 1785 tijde dezer
niet betaalt zijnde komt zulks bij Memorie.
Aan J. Hoffman, Poortier te Lillo, de somma van £ 29 over twaalf maanden Tractement
vervallen ultimo December 1784 bij quitantie.
Aan denzelven de twaalf maanden Tractement verschenen ultimo december 1785, niet
betaalt zijnde komt dit alhier bij Memorie.
Aan denzelven de somma van £ 8 over twaalf maanden Tractement als Sluijswagter te
Lillo, verschenen ult. december 1785, bij ordonn.
Aan denzelven de somma van £ 10 over Twaalf maanden Tractement als Klokstelder te
Lillo, verschenen den ult. December 1785, bij ord.
Aan de Diaconie Armen van Lillo, de somma van £ 28 over twee Jaaren toeleg, over het
Schoonhouden der Straaten en Goten aldaar over Anno 1784 en 1785, bij ordonnantie.
Aan de Predikanten ressorteerende onder de Classis Tholen en Bergen op Zoom de somma
van £ 50 voor het waarneemen van de Vacante Predikdienst in de Gemeente Liefkenshoek
zedert primo Jannuarij tot ultimo Junij 1785, bij ordonnantie.
Aan dezelve gelijke som, ter zaak als voren, zedert Primo Julij tot ultimo December 1785,
bij ordonnantie.
Aan P. van Leerdam, schoolmeester en voorlezer te Liefkenshoek, de somma van £ 35.3.4
over twaalf maanden Tractement verschenen ult. december 1784 bij 2 quit. à £ 17.11.8
Aan denzelven de Twaalf maanden Tractement verschenen ult. december 1785, tijde dezer
niet betaald zijnde komt zulks bij Memorie.
De drie maanden Tractement van Elisabeth Sino, vroedvrouw te Lillo, vervallen ultimo
December 1782 nog niet betaalt zijnde komt dit hier alleen voor Memorie.
De twaalf Maanden Tractement aan Maria Suzanna Loncq, Huijsvrouw van Willem de la
Haije, vroedvrouw te Lillo, verschenen ultimo december 1785 niet betaalt zijnde komt dit
bij Memorie.
Aan die van de Diaconie Armen van Liefkenshoek, de somma van £ 30 over vijf Jaaren
toeleg voor het Schoonhouden der Straaten en Goten aldaar, over de Jaaren 1781, 1782,
1783, 1784 en 1785 à £ 6 s’jaars bij ordonnantie.
Inv. nr. 3610
Tweede volumen Der 13e Rekening van den Heer Joh. Val. Sprenger Over de betaling
rakende de Generaliteit,
En dienende op de eerste volumen der Generale Rekening te Lande, over den Jare
1785
Rekenkamer.
Andere Betaling aan Wagtmeesters en Majors. Eerst werd alhier gebragt zoo veel in dezen
Jare op de Quote dezer Provintie is betaald over den Jare 1784 bedragende volgens den
ordinairen staat van oorlog de somma van f 10584 of £ 1764.
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Fol. 47v – 48r
Aan A. van Schweinitz, major te Lillo, de somma van £ 55.19.4 over elf maanden en zes
dagen Tractement tot 6 December 1784 dan overleden, bij ord.
Aan G.L. van den Berg, Major te Lillo loco A. van Schweinitz, de somma van £ 3.1.4 over
negentien dagen Tractement van 13 tot 31 December 1784, bij ordonnantie.
Aan D.J. Baars, major te Liefkenshoek, de somma van £ 54 over tien maanden en
vierentwintig dagen tractement tot 24 november 1784 dan overleden, bij ord.
Fol. 50r
Aan H.H. Rebenscheidt, Major op de Kruijsschans, gelijke som ter zaak vervallen en
bewaarheid als voren [£ 50 over twaalf maanden Tractement vervallen 31 December 1784,
bij ordonnantie].
Aan G.R. Ruijl, Major op het fort Frederik Hendrik, gelijke som ter zaak vervallen en
bewaarheid als voren.
Andere Betaling op het Cappittel in den ordinairen staat van oorlog geintituleerd van
Artillerij, Vivres, en Magazijnen. En eerst werd alhier gebragt zoo veel in desen Jare is
betaald op de quote dezer Provintie over den Jare 1784 op den ordinairen staat van oorlog,
bedragende f 6002 of £ 1000.6.8.
Fol. 56r
Aan Anthonij Hattinga, Ammunitiemeester te Lillo en Liefkenshoek, de somma van £ 60
ter zaak vervallen en bewaarheid als voren [ over twaalf maanden Tractement vervallen 31
December 1784, bij ordonnantie].
Andere Betaling aan officieren van justitie. En eerst werd alhier gebragt zooveel in desen
Jare is betaald in mindering van de quote dezer Provintie over den Jare 1784 bedragende
volgens den ordinairen staat van oorlog de somma van f 4592 of £ 765.
Fol. 59r
Aan N. Pfarrer, Provoost te Lillo, de somma van £ 50 ter zaak vervallen en bewaarheid als
voren [over twaalf maanden Tractement vervallen 31 December 1784, bij ordonnantie.]
Andere Betaling gedaan op het Cappittel in den staat van oorlog geintituleerd van andere
onkosten van den oorlog, waarin de Provintiale quote volgens den ordinairen staat van
oorlog over den Jare 1784 bedraagd f 372596.17 of £ 62099.9.6. Item over 1785
f 372596.17 of £ 62099.9.6.
Een eerst op de Post van Reijskosten en vacatien ten dienste der Generaliteit en uijt
reijsende officieren, waar in de Provinciale quote volgens den ordinairen staat van oorlog
voor den Jare 1784 bedraagt f 2130.12 of £ 355.2.
Nu volgd het geen betaald is in mindering van de Provinciale quote over dezen Jare,
volgens den ordinairen staat van oorlog, de somma van f 2130.12 of £ 355.2
Fol. 67v – 68r
Aan A.W. Kiers, Major Ingenieur in garnisoen te Lillo, de somma van £ 56 over 96 dagen
vacatien wegens het houden van opsigt bij en omtrent de twee Forten aan de Schelde Lillo
en Liefkenshoek, sedert …Jannuarij tot 10 Julij 1785, bij ordonn.
Aan denselven de somma van £ 52.5.4, te weten £ 50.3.4 over 86 dagen vacatien ter zaak
alsvoren sedert 11 Julij tot 31 December 1785. £ 1.6.8 voor twee dagen vacatien ter
Inspectie van de Batse kaaij en £ 0.15.4 voor een Jaar Veergeld van Liefkenshoek, bij
ordonnantie.
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Andere Betaling aan Kruijt, Loot en Lonte Turf en Kaarsen &a. het welk aan de Militie is
uitgedeelt en weder ander in Plaats moet werden aangekogt. En eerst werd alhier gebragt,
hetgeen betaald is in mindering van de quote dezer Provintie over den Jare 1780 ter somma
van f 15011.9 of £ 2501.18.2.
Fol. 71r
De ordonnantie aan J. Zwallen, onder Commis te Lillo, nog niet betaald zijnde komt hier
alleen maar voor Memorie.
Fol. 76v – 78v
Aan Anthonij Hattinga, commis van ’s Lands Magazijnen te Lillo, de somma van £ 20.6
over Vier Lasten Turf als voren [over een dedomagement in anno 1785], bij ordonnantie.
Aan Willem La Haije, onder Commis als voren loco E. van Overstraaten, de somma van
£ 5.5 over een Last Turf als voren, bij ordonnantie.
Aan J.H. Bedaulx, commandeur als voren, de somma van £ 20.6 over Vier Lasten Turf als
voren, bij ordonnantie.
Aan G.L. van den Bergh, Major te Lillo loco A. van Schweinitz obiit, de somma van £ 10.5
over Twee Last Turf als voren, bij ordonn.
Aan Nicolaas Pfarrer, Provoost te Lillo, de somma van £ 5.5 over Een Last Turf als voren,
bij ordonnantie.
Aan Gedelegeerde Rechters, voor derselver Rechtkamer te Lillo, de somma van £ 2.15 over
een half Last Turf als voren, bij ordonnantie.
Aan Jacobus van der Bel, schoolmeester te Lillo, de somma van £ 5.5 over een Last Turf
als voren, bij ordonnantie.
Aan Jacobus Hoffman, Portier te Lillo, de somma van £ 5.5 ter zaak als voren, bij ord.
Aan Christiaan Burgers, Major te Liefkenshoek loco D.J. Baars obiit, de somma van £ 10.5
over Twee Lasten Turf als voren, bij ordonnantie.
Aan Pieter van Leerdam, schoolmeester als voren, de somma van £ 5.5 over Een Last Turf
als voren, bij ordonn.
Andere Betaling gedaan aan Bodeloonen, Misen van Militaire Justitie, Verdagte en
Onverdagte Zaken van Oorlog. En eerst werd alhier gebragt hetgeen in dezen Jare is betaald
in mindering van de quote dezer Provintie op den ordinairen staat van oorlog voor den Jare
1784, bedragende f 3600 of £ 600.
Fol. 83v
Aan N. Pfarrer, Provoost te Liefkenshoek, de somma van £ 5 over twaalf maanden
Tractement verschenen 31 December 1784, bij ordonnantie.
Andere Betaling gedaan op de quote van Zeelant in f 200000 ’s Jaars volgens Haar Hoog
Mogende Resolutie van 15 Mai 1766 tot onderhoud van de Fortificatie Werken binnen de
Provintie en derzelver Frontieren op den ordinairen staat van oorlog gebragt. En werd alhier
gebragt het geen in desen Jare is betaald in mindering van de Provintiale quote over den
Jare 1784 bedragende f 18366.13 of £ 3061.2.2.
Fol. 91r
Aan D.J. van Baars, Sluijswagter te Liefkenshoek, de somma van £ 3.12 over tien Maanden
en vierentwintig dagen Tractement tot 24 November 1784 dan overleden, bij ordonnantie.
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Fol. 94r – 94v
Aan Leendert de Munck, aannemer van ’slands Werken te Lillo, de somma van £ 742.3.10
wegens geleverde Materiaalen en verdiende Arbeidsloonen in het formeeren van Batterijen,
’t Verhoogen der Borstweeringe &a. in 1784 en 1785, bij ordonnantie.
Aan denselven aannemer van het zeven Jarig onderhoud der Metzel- en Timmerwerken te
Lillo de somma van £ 300 over de zeven agtste Half Jarige Paije verschenen 19 Junij en 19
November 1785, bij 2 ordonn à £ 150 ieder.
Aan denselven aannemer als voren te Liefkenshoek de somma van £ 170 over de zevende
en achtste Half Jarige Paije verschenen als voren, bij ord.
Andere Betaling aan de onkosten dagelijks vallende in de Magazijnen van de bezette
Plaatsen binnen de Provintie van Zeeland Mitsgaders Axel, Neusen, Lillo en Liefkenshoek,
daaronder begrepen het Haven schoon en in ordre houden van de Goederen en Ammunitie
onder het bewind van de Respective Commisen. En eerst werd alhier gebragt hetgeen in
desen Jare is betaald op de quote dezer Provintie over den Jare 1784 bedragende volgens
den ordinairen staat van oorlog de somma van f 2200 of £ 366.13.4.
Fol. 106v
Aan Leendert de Munck, aannemer van ’s lands Werken te Lillo, de somma van £ 329.16
wegens het aankopen en leveren van Pallisaden en gordingen in het Stapel Magazijn te
Vere, bij ordonnantie.
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2.

J. Padmos
Convooien en licenten

Vooraf
Deze aantekeningen betreffende de convooien en licenten te Lillo in de periode 1597-1787
en zijn een bijlage bij hoofdstuk 11 in deel 1. 5
Achterin dit hoofdstuk is een index opgenomen van personen die in dit hoofdstuk (zijnde
deels een compilatie en deels een transcriptie) voorkomen.
NB (1): bij “opbrengst Lillo” worden steeds eerst de convooien vermeld en dan de licenten
NB (2): opbrengst Zeeland beperkt = de opbrengst in de ontvangstkantoren die waren
gelegen binnen het gewest Zeeland; de opbrengst Zeeland ruim omvat deze opbrengst plus
de ontvangsten in de ontvangstkantoren die buiten het gewest Zeeland lagen.
NB (3): de bedragen zijn vermeld in Vlaamse ponden en schellingen.
Periode: prima april 1597 - ultima september 1597
Inv. nr. RKK-C 6280
Ontvanger: Pauwels Costerius
Contrelloleur: geen vermelding
Opbrengst Lillo: 120:14 + 3025:19
Opbrengst Zeeland (beperkt) 56897
Opbrengst Zeeland (ruim) 65903
Commiezen: David de la Beecke (1); Jacob Joossen; (1+2); Christiaen Jansz (1); Joris de
Witte (1); Daniel Carlier (1); Pieter Cornz. Noom (1+3); Pauwels Costerius (1); Adriaen
Jansz. (1)
(1) Folio 26-27: deze personen worden vermeld als “Comis inde Vloote”. Dit kan zijn te
Lillo, Philippinne of Ter Hoffstede.
(2) Folio 26: Aen Jacob Joossen Comis inde Vloote inde plaetse van Adriaen de Rycke de
somme van 31:2:3 vls. over vier maenden ende 20 dagen traktements naer advenant van 80
ponden vls. sjaers ingegaen de 10-05-1597 ende vervallen de lesten septembris 1597. Bij
copie van comissie ende quitan.
(3) Pieter Cornz. Noom is gestelt als comis inde Vloote inde plaetse van Phls. van
Coolhem dan heeft inde deser van sijn traktement nyet ontvangen.
Folio 108: Aen Johan Fiue (?), de somme van 16:13:4 vls. over tgene hem toegelegt voor
het ruymen van sijn huuse gestaen tot Lillo, tot een woninge voor de comisen volgende
t’accoort met hem gemaect. Bij ordonnan vande 03-07-1597 ende quitan.
Folio 111: Aen Comis Daniel Carlier, de somme van 8:6:8 vls. hem toegelegt ter cause van
zijne extraordinaris diensten. Bij ordonnan vanden 08-10-1597 ende quitan.

5

Bron: Zeeuws Archief, Rekenkamer Zeeland C, Rekeningen betreffende de Administratie te Water
ingebracht ter Rekenkamer van Zeeland door de (Tresorier) Ontvanger-Generaal Jacob Valcke, 15911603.
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Periode: 1 oktober 1597 - ultima maart 1598
Inv. nr. RKK-C 6290
Ontvanger: Philips van Coolhem
Contrelloleur: Pauwels Costerius
Opbrengst Lillo: 392:10 + 2868:16
Opbrengst Zeeland (beperkt) 12598:19
Opbrengst Zeeland (ruim) bestaande uit: opbrengsten Zeeuwse steden (= Zeeland beperkt)
+ opbrengsten convooien en licenten in de vloten + opbrengst convoijen en licenten in
Bergen op Zoom en Oostende + opbrengst convooien en licenten in de Hollandse steden.
Totaal = 137427:2
Commiezen: Davidt de la Boecke (1); Jacob Wossen (1); Christiaen Janssen (1); Joris de
Witte (1); Daniel Carlier (1+2); Pieter Corn. Noom (1); Adriaen van Nes (1)
(1) Folio 26 – 28: deze personen worden vermeld als “Comis in de Vloote”. Dit kan zijn te
Lillo, Phillippine of Ter Hoffstede.
(2) Folio 141: vermelding als commis in de Vlote voor Ter Hoffstede.
Folio 146: Aen Jacob Joossen timmerman de some van 24 ponden vls. over het maecken
van een huys tot behouft van Collecteur van Licenten tot Lillo bij ordonnantie vanden 2106-1598.
Periode: eersten april 1598 - lesten september 1598
Inv. nr. RKK-C 6300
Ontvanger: Philips van Coolhem
Contrelloleur: Pauwels Costerius
Opbrengst Lillo: 83:13 + 2615:16
Opbrengst Zeeland (beperkt) 50127:7
Opbrengst Zeeland (ruim) bestaat uit: opbrengst Zeeuwse steden (= Zeeland beperkt) +
opbrengst van convooien en licenten in de vloot + opbrengst convooien en licenten in
Bergen op Zoom en Oostende + opbrengst convooien en licenten in de Hollandse steden.
Totaal = 57118:14
Namen Commiezen: David de Becq (1); Jacob Joosen (1); Christiaen Jans (1); Joris de
Witte (1); Daniel Carlier (1); Pieter Corn. Noom (1); Adriaen Jans (1); Nicolaes Louwe (1);
Bastiaen Clayssen (1)
Roeier Commiezen: Abraham Schot (2)
Evt. Bijz. (1) Folio 31 – 32: Deze personen worden vermeld als “Commis inde Vlote” dit
kan zijn te Lillo, Phillippine of te Ter Hoffstede.
(2) Folio 96: Abraham Schot schuijtvoerder dienende Commisen inde Vlote voor Lillo, de
somme van 6:18 vls. hem toegeleyt voor synen verschoten pennin en vacatien bij
ordonnantie vanden 22-08-1598 specificaetie ende syne bekentenisse.
Folio 31: Stoffeline Meijres weduwe van Commis Jacob Joossen, de somme van 20 ponden
vls. over driemaenden traktements van haer man za. Verschenen de lesten martij 1598 bij
hare quitantie.
Folio 120: Den Commis Joris de Witte de somme van 7:17:5 vls. tot remboursement van
tgene bij hem is verschoten aender reparatie vanden schepe liggende tot dienste van
Commisen voor Ter Hoffstede, bij ordonnan ende sijne bekentenissen.
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Periode: 01-10-1598 - lesten maart 1599
Inv. nr. RKK-C 6310
Ontvanger: Philips van Coolhem
Contrelloleur: Pauwels Costerius
Opbrengst Lillo: 59:8 + 1895:10
Opbrengst Zeeland (beperkt) 56197:18
Opbrengst Zeeland (ruim) 63290:8
Commiezen: David de le Becq (1); Christiaen Jans (1); Joris de Witte (1); Daniel Carlier
(1); Pieter Cornelis Noom (1); Nicolaes Louwe (1); Bastiaen Clayssens (1); Adriaen Jans
(1)
Roeier Commiezen: Abraham Schot
(1) Folio 33 – 34: Deze personen worden vermeld als “Commis inde Vlote”, dit kan zijn te
Lillo, Phillippine of te Ter Hofstede.
Folio 38: Adriaen Adriaens, schuytvoerder dienende de forten van Lillo ende
Lieffkenshouck, de somme van 35 ponden vls. over seven maenden traktements, vervallen
den lesten aprilis 1599 bij vier sijne bekentenissen.
Folio 95: Adriaen Jans, schipper de somme van 4:11:8 vls. over t’voeren van Amunnitien
naer Lillo ende Lieffkenshouck, bij ordonnantie vanden 09-11-1598 en sijne bekentenisse.
Folio 101: Jacob Joos, timmerman de somme van 84 ponden vls. over thuys bij hem vor de
commisen op tfort tot Lillo gemaect, bij ordonnantie vande 21-04-1598 bij specificatie ende
syne bekentenisse.
Folio 111: Philips van Coolhem Collecteur vande Licenten inde Vlote voor Lillo de somme
van 5:18:4 vls. tot remboursement van syne verschoten penningen aende schippers van
Dordrecht Willem Jans ende Adriaen Apers tot restitutie van eenige licenten dato 03-021597, bij ordonnan vanden 03-05-1599 ende syne bekentenisse.
Periode: prima april 1599 - ultima september 1599
Inv. nr. RKK-C 6320
Opbrengst Lillo: Folio 6 – 7: mits t’verbod vande Licenten is tyde deser vant Cleyn en
Groot Licent inde Vloten voor Lillo, Philippynen ende ter Hoffstede niet Ontfangen.
Opbrengst Zeeland (beperkt) 18802:16
Opbrengst Zeeland (ruim) 19789:2
Commiezen: opm. Folio 29: Mits tverbot vande Licenten syn de Collecteurs ende
Commisen inde Vloten haer offitie opgeseyt.
Folio 29: Joris de Witte geweest inde Vlote, de somme van 8:6:8 vls. hem extraordinaris
int regardt van syne getrouwe diensten toegelegt by ordonnantie vanden 07-08-1599 ende
syne bekentenisse.
Folio 33: Adriaen Adriaens voerende de schuyte ten dienste vande forten van Lillo ende
Liefkenshouck, de somme van 25 ponden vls. over vijff maenden traktements vervallen de
lesten septembris 1599 by twee syne bekentenissen.
Periode: prima oktober 1599 - ultima september 1600
Inv. nr. RKK-C 6330
Opbrengst Lillo: voor de periode oktober 1599 t/m maart 1600: 16:14 + 34:17 (1)
Voor de periode april t/m september 1600: 93:12 + 102:7
Opbrengst Zeeland (beperkt) voor de periode januari, februari en maart 1600: 19435:1
Voor de periode april t/m september 1600: 16445:0
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Opbrengst Zeeland (ruim) voor de periode oktober 1599 t/m maart 1600: Bestaat uit de
opbrengsten van de Zeeuwse steden (= Zeeland beperkt) + opbrengst van de convooien en
licenten in de vloot + opbrengst van de convooien en licenten tot Bergen op Zoom en
Oostende + opbrengst van de convooien en licenten in de Hollandse steden. Totaal =
20941:8
Voor de periode april t/m september 1600 (samenstelling idem): 17847:10.
Commiezen: voor de periode oktober 1599 t/m maart 1600 zie (2)
Voor de periode april 1600 t/m september 1600: Joris de Witte (3)
(1) Ondanks het verbod op de Licenten wordt er toch opbrengst voor Lillo genoteert. Het
volgende valt te lezen Folio 7 en 8: Van Joris de Witte volgende textract van heeren
Raden ter Admiraliteijt alhier, vanden 22-12-1599 hier overgelevert, gestelt ontvanger
vant Licent voors. inde vloten voor Lilloo ontfangen over de navolgende drije maenden
(januari, februari maart). Folio 29 vermeld het volgende met betrekking tot de
traktementen: Mits tverbot vande licenten zijn de collects ende Commisen inde vloten
hun offitie opgeseyt dienende hier voor memorie.
(2) Aen Christiaen van Nes Comis inde Vlote de some van 20 ponden vls. over drije
maenden tractem. Ingegaen den eersten january 1599 & vervallen den lesten martij
1599.
(3) Folio 31 (tweede deel van de rekening) Joris de Witte Commis ten ontfangen vande
Licenten en ter visitatie vande schepen ende goeden passerende voorby Lillo de somme
van 50 ponden vls. over negen maenden traktements naer advenant van 400 guldens
t’jaers ingaend metten 22-12-1599 ende vervallen de 22-09-1600 daeraen volgens
dacte vande 12-06-1600 daer van copie met drie bekentenissen overgelevt.
Folio 34: Adriaen Adriaens voerende de schuyte ten dienste vande forten van Lilloo ende
Liefkenshouck, de somme van 25 ponden vls. over zeven maenden tractem. vervallen den
lesten april 1600, by vier zijne bekentenissen.
Folio 36 (tweede deel van de rekening) Adriaen Adriaens voerende de schuijte ten dienste
vande forten van Lillo ende Liefkenshouck de somme van 25 ponden vls. over vyf
maenden traktements vervallen de lesten septembris 1600 Bij twee bekentenissen.
Periode: prima oktober 1600 - ultima september 1601
Inv. nr. RKK-C 6340
Ontvanger: Joris de Witte (1); Philips van Coolhem
Opbrengst Lillo: 309:6 + 700:18
Opbrengst Zeeland (beperkt) 27149:10
Opbrengst Zeeland (ruim) bestaat uit opbrengst Zeeuwse steden (= Zeeland beperkt) +
opbrengst van de convooien en licenten in de vloot + opbrengst van de convooien en
licenten in Bergen op Zoom en Oostende + opbrengst van de convooien en licenten in de
Hollandse steden. Totaal = 30855:5
(1) Folio 32: Joris de Witte Commis ten Ontfange vande licenten ende ter visitatie vanden
schepen ende goeden passerende voor bij Lillo de somme van 50 ponden vls. over negen
maenden traktements naer advenant van 400 guldens t’jaers, vervallen den 22-06-1601,
volgens drie bekentenissen hier overgelevert. Opm. in de marge dat op de plaats van Joris
de Witte gecomen is Philips van Coolhem.
Folio 37: Adriaen Adriaenssen verende de schuijte ten dienste vande forten van Lillo en
Liefkenshouck de somme van 65 ponden vls. over derthienmaenden traktements naer
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advenant van 5 ponden vls. ter lopender maent vervallen den lesten octobris 1601. Bij
seven bekentenissen hier overgelevert.
Folio 123: Joris de Witte commis totten ontfanck vant Licent inde Vlote tot Lillo, de
somme van 4:8:10 vls. over sijnne verschote penningen van reparatien aen sijn wooninge
gedaen ten dienste vanden Lande, volgens de declaratie, ordonnantie vanden 11-10-1600
ende bekentenisse hier overgelevert.
Folio 123: Philips van Coolhem commis in Plaetsse vanden voors. de Witte, de somme van
5:18 vls. over sijne verschoten penningen tot reparatie alsvoren volgens de declaratie,
ordonnantie vanden 22-10-1601, ende bekentenisse hier overgelevert.
Periode: prima oktober 1601 - ultima september 1602
Inv. nr. RKK-C 6350
Ontvanger: Philips van Coolhem
Contrelloleur: Pauwels Costerius
Opbrengst Lillo: 1883:19+801:3
Opbrengst Zeeland (beperkt) 29648:17+1654:7
Opbrengst Zeeland (ruim) 51938:11
Commiezen: Davidt de le Becq; Sebastiaen Claijssen (1)
Roeijer commiezen: Abraham Schot
(1) ontvangt slechts drie maanden traktement, daar hij 11-11-1601 is overleden.
Folio 148: Joris de Witte, Comis tot den Ontfangst vant Licent en in de Vlote tot Lillo, de
somme van 11:8 vls. over sijne verschoten penninge vande reparaties gedaen aen sijne oude
vervallen Woninghe van comisen aldaer inden forte Lillo ten dienste van den Lande,
volgens declaratie ordonnantie van 15-04-1602.
Periode: prima oktober 1602 - ultima september 1603
Inv. nr. RKK-C 6360
Ontvanger: Philips van Coolhem
Contrelloleur: Pauwels Costerius
Opbrengst Lillo: 355:11+2228:8
Opbrengst Zeeland (beperkt) 32245:2+20412:2
Opbrengst Zeeland (ruim) 62081:4
Commiezen: Jacques van Assen (1); Pieter Cornelissen Noom (2); Daniel Carlier (2);
Ferdinande Franckel (2)
Roeijer Commiezen: Abraham Schotte (3); Christaen de Wint (4)
(1) in den plaetse van Davidt de Berg vanaf 07-08-1602.
(2) Commis in de Vlote te Phillipine en Lillo
(3) traktement vervallen den lesten decembris 1602 en is chercher geworden in Bergen op
Zoom in de plaats van Christiaen de Wint.
(4) gecomen inde plaetsse vanden voorschreven Abraham Schotte als Roijer vande
comisen. Ontvangt 8 maanden traktement.
Folio 205: Pauwels Costerus contrerolleur van de Licenten inde Vlote tot Lillo, de somma
van 3:2 vls tot voldoeninge van sijne verschoten penningen betaelt van reparatien aen sijn
logement aldaer gedaen. Ordonnantie van 17-07-1603.
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Rekeningen betreffende de Administratie te Water ingebracht ter Rekenkamer van
Zeeland door de (Tresorier) Ontvanger-Generaal Eeuwout Teelinck, 1603-1629
Periode: prima oktober 1603 - ultima september 1604
Inv. nr. 6370
Ontvanger: Philipe van Coolhem
Contrelloleur: Pauwels Costerus
Opbrengst Lillo: 351+847:2
Opbrengst Zeeland (beperkt) 31787:7+24171:19
Opbrengst Zeeland (ruim) 60745:14
Commiezen: Ferdinande Fanckel; Daniel Carlier; Jacques van Assen;
Roeijer Commiezen: Francois Covijn
Periode: prima oktober 1604 - ultima september 1605
Inv. nr. RKK-C 6380
Ontvanger: Philips van Coolhem
Contrelloleur: Pauwels Costerius
Opbrengst Lillo: 229:16+1894:12
Opbrengst Zeeland (beperkt) 31334:1+33707:4
Opbrengst Zeeland (ruim) 70611:1
Commiezen: Willem Nicolaj (1); Anthonij Aertssen (2); Cornelis Stevens (3)
Roeijer Commiezen: Francois Covijn
(1) gecommen inde plaetsse van Ferdinande Fanckel, per 11-09-1604.
(2) gecommen inde plaetsse van Daniel Carlier, per 06-11-1604.
(3) gecommen inde plaetsse van Jacques van Assen, per 17-09-1604.
Folio 157: Aen de Commis Willem Nicolaj de somme van 4:18:11 vls. over sijne
verschoten penningen tot reparatie van de wooningen voor de commisen tot Lillo volgens
sijne declartie ende bescheiden. Ordonnantie van 22-07-1605.
Folio 157 Francoijs Covijn roeijer vande schuijtte ten dienste van de comisen tot Lillo de
somme van 5:12:3 vls. over de reparatien bij hem daen aende voors. schuijte volgens sijne
declaratie ende bescheiden. Ordonnantie van 09-07-1605.
Periode: prima oktober 1605 - ultima september 1606
Inv. nr. RKK-C 6390
Ontvanger: Philips van Coolhem
Contrelloleur: Pauwels Costerius (1); Willem Simonssen (2)
Opbrengst Lillo: 234:12+1083:16
Opbrengst Zeeland (beperkt) 23604:12+11476:2
Opbrengst Zeeland (ruim) 49461:17
Commiezen: Willem Nicolai; Anthonij Aertssen; Cornelis Stevens
Roeijer Commiezen: Franchoijs Covijn
(1) ontfangt 20:16:8 vls. over 3 maenden traktement, ordonnantie van 07-01-1606
(2) opvolger van Costerius, ontvangt 63:3:8 vls. over 9 maanden en 3 dagen traktement ten
ordonantie als boven, ingegaan op 27-12-1605.
Folio 151: Franchoys Covijn, roeijer van de schuijte ten dienste van de commisen tot Lillo
de somme van 3:10 vls. over sijne verschoten penning in te doen repareren de roeijschuijte
ten dienste vande commisen op Lillo bij ordonnantie van 12-06-1606.
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Periode: prima oktober 1606 - ultima september 1607
Inv. nr. 6400
Ontvanger: Philipe van Coolhem
Contrelloleur: Willem Simonssen
Opbrengst Lillo: 199:16+2164:9
Opbrengst Zeeland (beperkt) 24875:10+23331:10
Opbrengst Zeeland (ruim) 53816:9
Commiezen: Willem Nicolaij; Anthony Aertssen; Cornelis Stevens
Roeijer Commiezen: Franchoijs Covijn
Folio 171: Franchoijs Covijn roeijer tot Lillo, de somme van 5:15:11 vls. over reparatien bij
hem gedaen ande roeijschuijte ten dienste van de commisen op Lillo bij declaratie
ordonnantie van 06-06-1607.
Folio 171: Aen Willem Nicolaj commis inde vlote voor Lillo, de somme van 9:10 vls. over
sijne verschoten penningen tot reparatie van vervallen wooninge van commisen ter plaetsse
voorschenen bij declaratie ordonnantie van 04-04-1607.
Periode: prima oktober 1607 - ultima september 1608
Inv. nr. RKK-C 6410
Ontvanger: Philips van Coolhem
Contrelloleur: Willem Simonssen
Opbrengst Lillo: 182:19+2372:19
Opbrengst Zeeland (beperkt) 25688:1+33552:4
Opbrengst Zeeland (ruim) 66449:3
Commiezen: Willem Nicolaj; Anthonij Aertssen; Cornelis Stevens
Roeijer Commiezen: Franchoijs Covin
Periode: oktober 1608/ ultima september 1609
Inv. nr. RKK-C 6420
Ontvanger:Willem Symons (1)
Contrelloleur: Hans Verwilde (2)
Opbrengst Lillo: 37:11 (3) + 2352:17
Opbrengst Zeeland (beperkt) 23293:3+39684:7
Opbrengst Zeeland (ruim) 72256:10
Namen Commiezen: (4)
Roeijer Commiezen: Franchois Covijn (5) Lievin Copin (6)
(1) i.p.v. Philips van Coolhem, hebbende zijnen dienst geresigneert. Willem Symons treedt
in dienst per 01-01-1608 (Folio 50-51).
(2) i.p.v. Symons. In dienst getreden per 01-10-1608.
(3) geen opbrengst van licent in de maanden: oktober, november en december 1608; juli en
augustus 1609.
(4) In het overzicht van betaalde traktementen aan collecteurs ende commisen inde vloten
(Folio 51-54), worden geen commiezen in de vloot te Lillo vermeld.
(5) Ontvangt 2 maanden gagie, verstreken den lesten novembris 1608, waarna hij is
vertrokken naar Vlissingen (Folio 53). alwaar hij chercher is geworden (Folio 170).
(6) i.p.v. Franchois Covijn. In dienst getreden per 01-12-1608.
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Periode: prima oktober 1609 - ultima september 1610
Inv. nr. RKK-C 6430
Ontvanger: Willem Sijmoens
Contrelloleur: Jan Verwilde
Opbrengst Lillo: 60:14+1357:16
Opbrengst Zeeland (beperkt) 15959:5+14707:8
Opbrengst Zeeland (ruim) 33804:9
Commiezen: Daniel Leunisse; Willem Nicolai; Anthonij Aertssen (1); Philips le Neveu (1)
Roeier Commiezen: Lievin Coppins
(1) Commiezen zowel te Lillo als te Mauritsfort
Folio 154: Aen Franchois Covijn, de somme van 10 ponden vls. over een extraordinaeris
hem toegelegt ten aensiens van sijnen extraordinaeren dienst tot Lillo Int rechercheren
vande goederen gedaen voor d maenden septembris, oktobris ende novemb. 1609. Bij
ordonnantie vande 28… bekentenisse vanden 30-11-1609 hier overgelevert.
Folio 154: Aen den selven Covijn de somme van 11:5 vls. over vier maenden zijns diensts
inde vlote voor Lillo gedaen te weten vanden 01-10-1609 tot de lesten martij 1610. Bij
declaratie ordonnantie van 24 martij met bekentenisse vanden 06-03-1610.
Folio 158: Aen den commis tot Lillo Jooris de Witte de somme van 18:3:4 vls. tot
remboursement van zijne verschoten penningen tot het maecken van een houten huijsken
voor de commis ter visitatie vande passerende goedere tot Lillo. Bij ordonnantie vanden 15
met bekentenisse vanden 12-04-1610.
Folio 174-175: Aen Philips le Neveu commis tot Lillo de somme van 13 schellingen 4
grooten bij hem verschoten aen zijn logies tot Lilllo. Bij acte van 11-11-1609.
Folio 175: Aen Anthonij Aertssens commis alsvooren de somme van 15:8 vls. over sijn
verschoten pen. Tot reparatie zijn wooninghe. Bij declaratie ordonnantie van den 24sten
met bekentenisse van 27-07-1610.
Folio 175: Aen Willem Simons collecteur vande Generale middelen tot Lillo de somme van
13:19:1 vls. tot remboursement van zijne verschoten penningen aen hooch noodige
reparatien van sijne wooninghe tot Lillo. Bij declaratie ordonnantie van 20-10-1610 met
bekentenisse van 21sten der zelver.
Periode: prima oktober 1610 - ultima september 1611
Inv. nr. RKK-C 6440
Ontvanger: Willem Simons
Contrelloleur: Hans Verwilde
Opbrengst Lillo: 43:12+2402:2
Opbrengst Zeeland (beperkt) 15177:14+17599:2
Opbrengst Zeeland (ruim) 38881:2
Commiezen: Daniel Leunissen; Willem Nicolai; Franchois Beijdals (1); Jacques vande
Perre (2+3); Anthonij Aertssen (3); Philips le Neveu (3)
Roeier Commiezen: Lievin Coppins
(1) gecommen inde plaetse van Nicolai, volgens zijne commissie in daten 10-11-1610, de
somme van 43:15 vls. over thien maenden ende een halve traktements ten advenante van 50
pond tjaers ingaenden 15-11-1610 ende vervallen den lesten septembris 1611 midts daer
inne gereckent zijn boven drie maenden daerin hij overleden is, noch andere drije maenden
volgens daete van 01-07-1611. Bijde voors. acte copie autenticqu van zijn commissie
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register Reckenkamer van Zeel. in swarte register get. met de letter C Folio 132 ende drij
bekentes. de twee van hem zelf en de derde van zijn zone Jan Beijdals.
(2) gecomen in de plaetse van Beijdals, volgens zijne commissie in daten den 21-05-1611.
de som van 5:11 vls. over 40 dagen traktement ten advenante van 50 ponden vls. tjaers,
ingaende den 21-05-1611, ende vervallen den lesten junij daeraen. Bij copie autentique van
zijne commissie geregistreert ter Reckenkamer van Zeeland int voors. register Folio 133
verso.
(3) Commiezen zowel te Lillo als te Mauritsfort.
Folio: 115: Aen Franchois Covijn, chercher tot Vlissingen de somme van 1:10 vls. van dat
hij vanden 24 septembris tot den 12 octobris tot Lillo geemployeert is geweest in absentie
vande commise aldaer. Bij ordonnantie van den 29-10-1611.
Folio 1118: Aen den commis tot Lillo Jooris de Witte de somme van 49:8 vls. tot
remboursement van zijne verschoten penningen over het maecken van een nieuwe
achterkeucken aende wooninghe vanden coll. vande generale middelen tot Lillo Willem
Simons ende andere nootelicke reparatien aldaer gevallen. Bij ordonnantie van 18 meije
met bekentenisse van 01-06-1611.
Folio 132: Aen Lievin Coppins roijer ten dienste vande commisen tot Lillo de somme van
1:1 vls. over eenige reparatien gedaen aende roijschuijte tot Lillo. Bij acte van 21-11-1610
met bekentenisse van Jeremias van Casteele in daten den 06-01-1611.
Folio 132: Aen den selven de somme van 1:6:8 vls. ter sacke als vooren ende geordonneert
bij acte vanden 17-08-1611. Bij de voorschreven acte met bekentenisse alsboven.
Periode: prima oktober 1611 - ultima september 1612
Inv. nr. RKK-C 6450
Ontvanger: Willem Simons
Contrelloleur: Hans Verwilde
Opbrengst Lillo: 86:1 + 2546:12
Opbrengst Zeeland (beperkt) 16554:10+18914:7
Opbrengst Zeeland (ruim) 42386:11
Commiezen: Daniel Leunissen; Jacques van de Perre; Anthonij Aertssen (1); Cornelis
Hollaer (2); Philips le Neveu (3)
(1) ontvangt de somme van 34:13 vls. over 8 maanden en 9 dagen traktement, vervallen 0906-1612.
(2) i.p.v. Anthonij Aertssen. Traktement ingaande op 18-06-1612.
NB: Leunissen, Van de Perre, Aertssen en Le Neveu worden in de opgave van opbrengsten
te Mauritsfort vermeld als commiezen aldaar. In de lijst van uitbetaalde traktementen
worden zij vermeld zijnde te Lillo.
Folio 103: Aen Willem Simonssen collecteur van de generale middelen tot Lillo de somme
van 8:6 vls. tot gratuiteijt hem toegelegt over sijne extraordinairs moijten gehadt inde
gedoochde cortinge van het gene de coopluijden meer betaelt hadden inden jaere 1609. Dan
de nieuwe lijste medebracht. Bij ordon. van 28 martij met zijne bekentenis van 29-10-1612.
Folio 107: Aen Willem Simons collecteur van generale middelen tot Lillo de somme van
2:1 vls. over vijff daegen vacatis ten advenante van 8 schellingen, 4 grooten daechs, die hij
besteedt heeft om te comme liquideren ten contoire van desen rendant van zijnen
voorschreven ontfanck van zes maenden geeijndicht 01-09-1611. Bij ordon. van 28-111611 met bekent. van 29-10-1612.
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Folio 112: Aen Samuel Veron de somme van 100 ponden vls. over de twee eerste derde
paerte eender ordonnantie in daten 03-11-1611. Inhoudende int geheel de somme van 100
ponden vls. over den coop van sijn huijs gestaen binnen den forte van Lillo om gebruijckt
te werden voor de officiers van de admiraliteijt aldaer te betaelen een derde paert, een jaer
daernaer ende het leste paert noch een jaer daernaer. Ende is de voorschreven tweede paye
vervallen 03-11-1612. Bij copie autentique van voorschreven ordonnan. met twee bekents.
van den Raedsheer Ingel Leunissen daervan de leste geteeckent is den 10-11-1612.
Folio 112: Aenden commis Jooris de Witte de somme van 29:3 vls. tot remboursement van
zijne verschoten penningen aende reparatie vande wooninghen van de voorschreven
officieren tot Lillo. Bij ordonnantie van den 18e met bekentenisse vanden 30-01-1612.
Periode: prima oktober 1612 - ultima september 1613
Inv. nr. RKK-C 6460
Ontvanger: Willem Simons
Contrelloleur: Hans Verwilde
Opbrengst Lillo: 52:7+2362:3
Opbrengst Zeeland (beperkt) 14984:4+18849
Opbrengst Zeeland (ruim) 39622:12
Commiezen: Daniel Leunissen (1); Jacob vande Perre (1); Marinis Hollaer (1); Philips
Neveu (1)
Roeier Commiezen: Lievin Coppins
(1) Commiezen te Lillo , tevens als commies te Mauritsfort vermeld.
Folio 115: Aen Willem Simons, collecteur van de gnal. middelen tot Lillo, de somme van
4:3:4 vls. van dat hij in april ende octobris 1612 ten comptoir van desen rendant hij twee
distincte reijsen van zijnen ontfanck is commen vereffenen. Bij ordonnantie van 05-111612 met bekentenis hier overgelevert.
Folio 120: Aen Samuel Veron de somme van 50 ponden vls. over de laeste ende derde paye
eene ordonnantie daten 03-11-1611 inhoudende int geheel de somme van 150 ponden vls.
over den coop van een huijs gestaen binnen den forte van Lillo om ten dienste vande
Officiers vande Admiraliteijt aldaer gebruijct te werden vervallen den 04-11-1613. Ende
zijnde twee voorgaende payen gebracht inde voorgaende rekenin Folio 112 Dus hier 50
ponden vls.
Folio 120-121: Aenden Commis Joris de Witte de somme van 23:-:6 vls. tot
remboursement van sijne verschoten penningen aen het voorschreven huijs. Bij ordonnantie
van 28-01-1613.
Periode: prima oktober 1613 - ultima september 1614
Inv. nr. RKK-C 6470
Ontvanger: Willem Symoens
Contrelloleur: Hans Verwilde
Opbrengst Lillo: 102:15+2717:17
Opbrengst Zeeland (beperkt) 18775:19+19110:7
Opbrengst Zeeland (ruim) 43518:4
Commiezen: Daniel Leunisse; Jan Evertsen (1); Franchois Covijn (2+3) Jacques vande
Perre (3); Marinus Hollaer (3); Philips Neveu (3)
Roeier Commiezen: Lievin Coppins
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(1) i.p.v. Daniel Leune. Traktement ingegaen 01-11-1613 en vervallen den lesten martij
1614.
(2) i.p.v. Jan Evertsen. Traktement ingegaen 01-04-1614 en vervallen den laesten junij
1614 volgens sijne commissie in dato 29-03-1614 geregistreert ter Rekenkamer van
Zeeland int Witte register geteekent met de letter D Folio 170.
(3) Commiezen zowel te Lillo als te Mauritsfort.
Folio 127: Aen Willem Symoens, collecteur van de gen. middelen tot Lillo, de somme van
3:1:6 van dat hij ten contoire voorschreven in octobris 1613 is commen liquideren met enig
verschot aen briefloonen ende verlies van gelde in februarij 1613 gevallen. Bij ordo. van 16
novembris des jaers voorschreven met bekentenis hier overgelevert Ende is de laetste
betalijnge gebracht in de voorgaen rekeninge folio 115 verso.
Folio 127: Aen den selven de somme van 2:1:8 vls. van zijne vacatien gedoocht int
liquideren van sijn ontfanck over zes maenden geeyndicht den lesten martij 1614. Bij
ordonnantie vande derden maije des jaers voorschreven.
Folio 132: Aenden commis tot Lillo Jooris de Witte de somme van 30:15:7 vls. tot
remboursement van sijne verschoten penningen aen wooningen vande commisen aldaer. Bij
verscheijden bewijsen met ordonnantie vanden 25-11-1613.
Folio 132-133: Aen Willem Simons, collecteur van gen. middelen tot Lillo, de somme van
3:3:11 vls. over reparatien bij hem gedaen aen zijn wooning. Bij ordonnantie van 16-111613.
Periode: prima oktober 1614 - ultima september 1615
Inv. nr. RKK-C 6480
Ontvanger: Willem Symoens
Contrelloleur: Hans Verwilde
Opbrengst Lillo: 42: (1) + 2884:7
Opbrengst Zeeland (beperkt) 17299:13+22111:8
Opbrengst Zeeland (ruim) 45379:15
Commiezen: Marinus Hollare (2); Jaques vande Perre (2); Philips Neveu (2); Franchois
Covijn (2)
Roeier Commiezen: Lievin Coppins
(1) Geen opbrengst in februari en augustus 1615 van de uitgaande goederen.
(2) Commiezen zowel te Lillo als te Mauritsfort.
Folio 52: Aen den selven Covijn de somme van 16:13:4 vls. over een jaer extraordinaris
traktement de comissen uijtliggen op het oorlogschip vande havene van Assenede, tot
vergoedin van twee stuijvers die zij plachten te ontfangen van elck schip ofte schuijte daer
voorbij varen haer toegelegt bij acte vande heeren van rade in daten 14-09-1613, vervallen
den lesten april 1615.
Folio 129: Aen Willem Symoens collecteur van de gnal. middelen tot Lillo, de somme van
2:1:8 vls. van dat hij ten contoire voorss. van een half jaere zijn ontf. eeijndicht den lesten
septembris 1614 is commen liquideren. Bij ordonnantie van 25 oktobris des jaers
voorschreven met bekentenis hier overgebracht ende is de laetste betalinge voor dese
gebracht in de voorgaende reckeninge Folio 127.
Folio 129: Aenden zelven de somme van 2:8:4 vls. ter saecke alsbooven ende gevallen
zedert den 01-10-1614 totten lesten martij 1615 daeraen. Bij ordonnantie van 17-06-1615.
Folio 142: Aen Hans Adriaenssen schipper tot Lillo de somme van 50 ponden vls. die hem
bij de heeren van de Admiraliteijt zijn toegelegt midts dat hij zijn seijlschuyte daermede hij
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de inwoonders van het voors. fort dienen zal bequaem maecken met Advis van heere
Admirael Haultain. Bij ordonnan van 12-11-1614.
Periode: prima oktober 1615 - ultima september 1616
Inv. nr. RKK-C 6490
Ontvanger: Willem Symoens
Contrelloleur: Hans Verwilde
Opbrengst Lillo: 74:12+2652:18
Opbrengst Zeeland (beperkt) 16712:7+22028:14
Opbrengst Zeeland (ruim) 44643:12
Commiezen: Marinus Hollare (1); Jaques vande Perre (2); Philips Neveu;
Roeier Commiezen: Lievin Coppins
(1) Commis uuijtgelehen hebbende voor de haven van Assenede voors. de somme van 50
ponden vls. tot voldoeninge van een jaer traktement vervallen den lesten september 1616.
(2) Commies te Mauritsfort en commis uuijtgeleghen hebben voor de haven van Assenede
en is tijde deser niet betaelt soo dat hem sijn traktement noch compt zedert den lesten martij
1615.
Folio 122: Aen Willem Sijmoens collecteur van generale middelen tot Lillo de somme van
12:14:6 vls. tot voldoeninge van sijne vacatien gedoocht int liquideren van sijn
administratie voor een halff jaer geeindigt de lesten septembris 1615 midts dat daerin
gereckent zijn eenige noodige reparatien aen zijn logement met oock eenich … van goede.
Bij ordonnantie van 14-11-1615.
Folio 122: Aen den selven de somme van 8:18:5 vls. van dat hij ten contoir voors. is
commen liquideren van zes maenden zijne administratie geeijndicht den lesten martij 1616
met eenige reparatien aen zijn Logement daerin gereckent. Bij declaratie ordonnan van 2105-1616.
Folio 127: Aen Commis tot Lillo Jooris de Witte de somme van 18:16:8 vls. tot
remboursement van sijne verschoten penningen aen de reparatien van logementen vande
commisen van generale middelen aldaer volgens verscheijden bewijsen. Bij de
voorschreven ordonnan van 14-05-1616.
Folio 127: Aen Lievin Coppins, voerende de roijeschuijte van Lillo de somme van 3:2:8
vls. tot remboursement van sijne verschoten penningen aen roeijeschuijte voors. bij
ordonnan van 06-06-1616.
Folio 127-128: Aen Philips Neveu ende Franchois Covijn commisen inde vlote voor Lillo
de somme van 8:4 vls. tot remboursement van haere penningen aengeladen schepen te doen
lossen ende anders. Bij ordonnantie van 06-06-1616.
Periode: 01-10-1616 - ultima september 1617
Inv. nr. RKK-C 6500
Ontvanger: Willem Simoens
Contrelloleur: Jan Verwilde
Opbrengst Lillo: 35:9+2395:13
Opbrengst Zeeland (beperkt) 1341:2+24628:6
Opbrengst Zeeland (ruim) 49177:13
Commiezen: Franchois Covijn (1+2); Philips Neveu (1+2); Jacques vande Perre (1);
Marinus Hollaer
Roeier Commiezen: Lievin Coppins
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(1) Commies zowel te Lillo als te Mauritsfort.
(2) Folio 57: Aenden zelven Covijn uijtgelegen hebbende in de vlote voor de haven van
Assennede, de somme van 16:13:4 vls. over d’augmentatis van sijn traktement voor een
jaere dat hij in de voors. uijtgel. ende op de vracht geweest is ingegaen dd. 01-05-1616
geeindicht den lesten april 1617. bij twee zijne bekentenissen hier overgedient.
Folio 116-117: Aen Willem Simons collecteur van gnals. middelen tot Lillo de somme van
3:17:7 vls. tot voldoeninge van sijne vacatien gedoocht int liquideren van sijnen ontfanck
voor de zes maenden geeijndicht den lesten septembris 1616 midts dat daerin gereckent zijn
eenighe noodige reparatien aen sijn contoir gedaen. Bij declaratie ordonnantie van 02-111616 met bekentenis hier overgedient.
Folio 117: Aen den zelven collecteur de somme van 5:1 vls. tersacke alsboven voor zes
maanden geeijndicht den lesten martij 1617. Bij declaratie ordonnantie van zesden maije
daeraen met bekentenis hier overgedient.
Folio 130: Aen Jan Adriaenssen voerende de schuijte van Lillo, de some van 25 vls. eens
vooral hem ..midt tot het macken van een nieuwe chaloup bouende vijftig ponden hem voor
desen toegelegt ende in de 12e rekeninge folio 143 gebracht midts dat hij met de
voorschreven chaloup de heeren vande Rade ten dienste zal staen des gelast zijnde. Bij
ordonnantie van 14-09-1616.
Periode: prima oktober 1617 - ultima september 1618
Inv. nr. RKK-C 6510
Ontvanger: Willem Simonssen
Contrelloleur: Hans Verwilde
Opbrengst Lillo: 72:15+2111:15
Opbrengst Zeeland (beperkt) 17950:11+28262:6
Opbrengst Zeeland (ruim) 52914:4
Commiezen: Philips le Nepveu (1+5); Franchois Covijn (1+3); Jacques vande Perre
(1+2+7); Marinus Hollaer (1+2+9); Jeremias Zoete (4); Maximiliaen de Pril (6); Eliesar
Panneel (8); Willem Willemsen (9)
Roeier Commiezen: Lievin Coppins
(1) Commiezen zowel te Lillo als te Philipinen.
(2) Vermelding van Commiezen te Mauritsfort
(3) Folio 59: Aen Francois Covijn chercher inde vlote tot Lilo de somme van 30:16:8 vls. te
weten de somme van 12:10 vls. tot voldoeninge van drije maenden traktements ten
advenante van 50 ponden vls. vervallen den lesten decembris 1617 ende dannoch 18:6:8
vls. tot voldoening van vier maenden traktements ten advenante van 55 pond t’jaers
ingegaen metten eersten julij 1618, volgens de voorgemelde acte vervallen den lesten
aprillis 1618 wanneer hij verplaetst ende tot Middelburch geleijt is. Bij drije zijne
bekentenisse hier overgedient.
(4) Folio 59: Aen Jeremias de Zoete gecommen vander Vere aen de plaetse vanden
voorschreven Covijn somme van 27:10 vls. tot voldoeninge van 6 maenden traktements ten
advenante van 55 ponden vls. tjaersvervallen den lesten octobris 1618. Bij twee zijne
bekentenissen hier over gedient.
(5) Folio 59: Traktement vervallen den lesten aprillis 1618 ten welcken daghe hij verplaetst
is ende tot Vlissingen geleijt.
(6) Folio 60: Aen Maximiliaen de Pril, chercher geweest tot Middelburch, ende gecomme
aende plaetse van voorschreven Phls. (= le Nepveu) de somme van 27:10 vls. tot
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voldoeninge van zes maenden traktements ten advenante van 50 ponden vls. tjaers
vervallen den lesten octobris 1618. Bij twee zijne bekentenissen hier overgedient.
(7) Folio 60: Vande Perre is chercher in de vlote voor de haven van Assenede, ontvangt hier
voor traktement, welke is vervallen den lesten april 1618 ten welcke daghe hij verplaetst
ende tot Vlissingen geleijt is.
(8) Folio 60: Eliesar Panneel gecommen van Middelburch aende plaetse vande
voorschreven vande Perre en is gelegen in de vlote voor Assenede.
(9) Folio 60: Ontvangen traktement voor de periode dat hij gelegen was in de vloot voor
Assenede.
Folio 125: Aen Willem Simoensen Collecteur van generale middelen tot Lillo, de somme
van 3:8 vls. tot voldoeninge van zijne vacatien gedocht int liquideren van middelen zijns
bedrijffs voor de zes somermaenden geeijndigt den lesten septembris 1617 daerin gereckent
eenige reparaties aen zijn logement. Bij ordonnantie van 11 novembris daeraen, met
bekentenis hier overgedient ende is het laetste verleden gebracht inde voorgaende
reckeninge Folio 116 verso.
Folio 125: Aenden selven Willem Simoens, de some van 2:8:4 vls. over sijne vacatien van
dat hij ten contoire is commen liquideren vande zes wintermaenden geeijndicht den lesten
martij 1618 met eeniche verschot aen brieffloon daerin gereckent. Bij declaratie
ordonnantie vanden 09-06-1618 met bekentenis hier overgedient.
Folio 130: Aen den commis tot Lillo Jooris de Witte, de somme van 97:16:8 vls. tot
remboursement van zijne verschoten penningen aende wooninge van de commisen ende
officieren van generale middelen tot Lillo, zedert den 3 aprillis totten lesten juinus 1618.
Bij ordonnantie vanden 8 augusti daeraen met verscheijden bewijssen ende bekent. Hier
overgedient.
Periode: prima oktober 1618 - ultima september 1619
Inv. nr. RKK-C 6520
Ontvanger: Willem Sijmoens
Contrelloleur: Davidt Beijdaels (1)
Opbrengst Lillo: 78:18+2204:16
Opbrengst Zeeland (beperkt) 19669:17+19411:12
Opbrengst Zeeland (ruim) 45373:15
Commiezen: Elieser Panneel (2+3); Cornelis Janssen (4); Willem Willemsen (2+5);
Adriaen Beijdals (6)
Roeier Commiezen: Lievin Coppins.
(1) Folio 54: Aen Davidt Beijdaels gesuccedeert als contrerolleur aende plaetse van Hans
Verwilde, de somme van 63:9 vls. tot voldoeninge van thien maenden en 21 daghen
traktements ten advenante van 78:10:8 vls. ingegaen den 05-11-1618 ende vervallen
den lesten september 1619, volgens zijnne commissie in daten den 07-11-1618 daervan
copie autenticq met drije bekent. hier beneffens over gedient.
(2) Commiezen zowel te Lillo als te Mauritsfort.
(3) Folio 55: Aen Elieser Panneel chercher geweest tot Middelburg ende is bij
verplaatsinge van Franchois Covin gecomen tot Lillo, de somme van 27:10 over zes
maen traktements ten advenante van 55 ponden vls. tjaers vervallen den lesten april
1619, ten welke dage hij verplaetst ende tot Middelburg verlegt is. Bij een bekentenisse
hier overgedient.

135

(4) Folio 55: Aen Cornelis Janssen chercher geweest tot Vlissingen ende nu bij
verplaetsinge tot Lillo gecommen aen plaetse vanden voornoemden Panneel, de somme
van 27:10 vls. over zes maenden traktements, ten advenante van 55 ponden vls tjaers,
ende vervallen den lesten october 1619. Bij zijnne bekentenissen hier overgedient.
(5) Folio 55: Aen Willem Willemsen, chercher geweest tot Vlissingen ende nu bij
verplaetsinge gecomen tot Lillo, de somme van 27:10 vls. tot voldoeninge van zes
maenden traktements, ten advenante van 55 ponden t’jaers, vervallen den lesten april
1619, wanneer hij verplaetst ende tot Middelburch gecommen is. Bij een zijn
bekentenisse hier overgedient.
(6) Folio 55: Aen Adriaen Beijdals eertijds chercher tot Middelb. ende nu bij verplaetsinge
gecommen aende plaetse vanden voors. Willem Willemse, de somme van 27:10 vls. tot
voldoeninge van zes maenden traktements, ten advenante van 55 ponden vls. t’jaers,
vervallen den lesten october 1619. Bij zijnne bekent. hier overgedient.
Folio 122: Aen Willem Sijmonss. collecteur generaal. middelen tot Lillo, de somme van
2:1:8 vls. tot voldoeninge van zijne vacatien van dat hij ten Comptoire is commen
liquideren van zijnne administratie van een half jaer geeijndicht den lesten september 1618.
Bij ordonnantie van 17 november daeraen met bekentenis hier overgedient.
Folio 122: Aen zelven, de somme van 2:7:4 vls. over zijne vacatien van dat hij ten
Comptoire is commen liquideren van zes wintermaen met eenige verschoten penningen
vervallen den lesten martij 1619. Bij ordonnantie van vierden meije des jaers voors. Met
bekentenisse hier overgedient.
Folio 122: Aen zelven Willem Sijmonss. De somme van 2:1:8 vls. over zijnne vacatien van
dat hij in october 1619 ten comptoire is commen liquideren. Bij ordonnantie vanden 12der
voorschreven maent met bekentenis hier overgedient.
Folio 127: Aen Joris de Witte commis tot Lillo, de somme van 16:18:10 vls. tot
remboursement van zijn verschot aen reparatien van logimenten vande commisen aldaer.
Bij verscheijden bewijsen ordonnantie van 29-04-1619.
Folio 127: Aen den zelven commis, de somma van 13:13:9 vls. ter zaecke als vooren. Bij
verscheijden bewijsen ordonnantie vanden 26-10-1619.
Periode: prima oktober 1619 - ultima september 1620
Inv. nr. RKK-C 6530
Ontvanger: Willem Simonsen
Contrelloleur: David Beijdaels
Opbrengst Lillo: 63:7+2358:2
Opbrengst Zeeland (beperkt) 18598:8+19103:12
Opbrengst Zeeland (ruim) 42673:5
Commiezen: Franschois Covin (1+2); Jacques vande Perre (1+3)
Roeier Commiezen: Lievin Coppijns
(1) Zowel vermelding als Commies te Lillo als in Mauritsfort.
(2) Folio 49: Aen Franchois Covin, gecomen aen zijn eerste plaetse als commis tot Lillo,
de somme van 21:10 vls. tot voldoeninge van 6 maen ordinaris traktement, vervallen
den lesten octobris 1620. Bij twee sijnne bekentenissen hier overgedient.
Opmerkelijk is dat Covin vermeld wordt met de opmerking “gecomen aen zijn eerste
plaetse als commis tot Lillo”. Dit daar hij in voorgaande rekeningen reeds zodanig als
commies wordt vermeld. Anderzijds zou de mogelijkheid kunnen bestaan dat er een
rangorde onder de commiezen was, waarvan Covin nu de eerste is geworden.
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(3) Folio 49: Aen Jacques vande Perre wedergekeert aen sijne plaetse als commis tot
Lillo, de somme van 27:10 vls. over 6 maenden ordinaris traktements, vervallen den lesten
October 1620, bij een bekentenisse hier overgedient.
NB: Naar alle waarschijnlijk keert Van de Perre terug uit de vloot voor de haven van
Assenede, zie RKK-C 6490.
Folio 110: Aen Willem Sijmons collecteur van generale middelen tot Lillo, de somme van
2:10:4 vls. tot remboursement van zijne verschoten penningen ende vacatien van dat hij ten
comptoire is comen liquideren van zijnen ontfanck van ses wintermaen geeijndigt den
lesten martij 1620. Bij ordonnantie van 6 meije daeraen, met bekentenisse hier overgedient.
Folio 110: Aen selven de somme van 2:10:2 vls. ter saecke als vooren voor de ses
somermaen geeijndigt den lesten septemb. 1620. Bij ordonnantie van 24 October daeraen,
hier overgedient.
Folio 113-114: Aen Joris de Witte Commis tot Lillo de somme van 55:4:10 vls. tot
remboursement van zijne verschote penningen aent’ repareren van Logementen van
Commisen ende Officieren tewatere tot Lillo, bij verscheijden bewijsen, ordonnantie van
30-05-1620, met bekentenisse hier overgedient.
Folio 114: Aen Lieven Coppins, voerende de schuijte om de commisen tot Lillo te dienen,
de somme van 3:1:4 vls. tot remboursement van zijne verschoten penningen aen repareren
van zijne schuijte, die bij een schipper van Vlissinge ingeseijlt was. Bij ordonn van 13-071620 met bekents hier overgedient.
Periode: prima oktober 1620 - ultima september 1621
Inv. nr. RKK-C 6540
Ontvanger: Willem Symons
Contrelloleur: Davidt Beijdaels
Opbrengst Lillo: 46:11+2337:2
Opbrengst Zeeland (beperkt) 18078:10+24754:1
Opbrengst Zeeland (ruim) 47813:11
Commiezen: Francois Covin (1); Barent Bras (2); Jacques van de Perre (3); Philips Le
Neveu (3+4)
Roeier Commiezen: Lieven Coppens
(1) Ontvangt 27 pond traktement, vervallen den lesten aprilis 1621 ten welcken dage hij
verpaetst is nae Mauritsfort (Folio 53).
(2) Gecomen aen plaetse van voors. Covin, de somme van 27:10 vls. over ses maenden
tractem. ten advenante als vooren, ende vervallen den lesten oktober 1621. Bij bekents
hier overgedient.
(3) Vermeld als commies zowel te Lillo als te Mauritsfort.
(4) Folio 54: gecomen aen de plaetse van voors. Vande Perre.
Folio 151: Aen Willem Sijmonsen collecteur vande generaele middelen tot Lillo, de somme
van 2:1:8 vls. van dat hij ten Comptoire Generael is commen liquideren van zes
wintermaen geeijndicht den lesten martij 1621. Bij ordonnantie van 28 april daeraen met
bekents hier overgedient.
Folio 151: Aen selven, de somme van 3:5 vls. over sijn verschot. ende vacatien van dat hij
van ses somermaen heeft geliquideert geeijndicht den lesten september 1621. Bij
declaratien ordonnantie vanden 18 October daeraen met bekents hier overgedient.
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Folio 154: Aen Commis tot Lillo Joris de Witte, de somme van 40:3:4 vls. over reparatien
bij hem gedaen aende logementen van commisen tot Lillo, bij verscheijden bewijsen
ordonnan van den 18-10-1621 met bekents hier overgedient.
Folio 154: Aen Lieven Coppens voerende de roeijschuijte ten dienste van commisen tot
Lillo de somme van 6:6:8 vls. tot voldoeninge vande pennin bij hem verschoten aen’t
repareren van zijne roeijschuijte voors. Bij ordonnan van 16-08-1621, met bekentenis hier
overgedient.
Periode: prima oktober 1621 - ultima september 1622
Inv. nr. RKK-C 6550
Ontvanger: Willem Symonsen
Contrelloleur: David Beijdaels
Opbrengst Lillo: 66:13+3362:18
Opbrengst Zeeland (beperkt) 21396:12+35542:5
Opbrengst Zeeland (ruim) 63475:2
Commiezen: Jacques vande Perre (1); Francois Covin (1); Barent Bras (1); Philips Neveu
(1)
Roeier Commiezen: Lievin Coppins
Folio 29: opbrengst Lillo = 1552:15 vls.
(1) Naast commiezen te Lillo ook vermelding als respective commijsen in de vlote voor
Mauritsfort.
Folio 157: Aen Willem Sijmonsen collecteur vande generale middelen inde vlote voor Lillo
vallende, de some van 3:11:2 vls. over zijne verschoten penningen ende vacatien, van dat
hij ten comptoire Generael is comen liquideren van zijnen ontfanck, voor de ses
wintermaenden geeijndicht den lesten martij 1622, bij ordonnantie van 11 meije daeraen.
Periode: prima oktober 1622 - ultima september 1623
Inv. nr. RKK-C 6560
Ontvanger: Willem Symonsen
Contrelloleur: David Beijdaels
Opbrengst Lillo: 39:18 + 3481:10
Opbrengst Zeeland (beperkt) 23830:8 + 29681:14
Opbrengst Zeeland (ruim) 60780:15
Commiezen: Barend Bras (1); Philips le Neveu (1); Jaccques vande Perre (1); Franchois
Covin (1)
Roeier Commiezen: Lievin Coppins (2); Carel la Lier (3)
Folio 28 opbrengst Lillo = 1420:19
(1) Naast commiezen te Lillo ook vermelding als respective commijsen tot Mauritsfort.
(2) Folio 59: Aen Lieven Coppens roijer inde vlote voor Lillo de somme van 6:13:4 vls.
over twee maen traktement vervallen den lesten november 1622, zijnde den voors.
Lieven overleden den 16 der voors. maent bij bekents. van sijn sone inhoudende
verclaers van sijn overlijden.
(3) Folio 59: Aen Carel la Lier gesuccedeert als roijer aende plaetse van voors. Coppens,
de somme van 33:6:8 vls. over 10 maen traktement ten advenante van 60 ponden vls.
t’jaers, ingegaen den 01-09-1622 en vervallen den lesten septembris 1623 volg. d’acte
van sijn commis. in date den 19-11-1622. Daer van copie autenticq met drije bekents
hier overgedient.
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Folio 172: Aen Willem Symonsen ontfanger vande convoijen ende licenten tot Lillo, de
somme van 3:19:8 vls. over zijne vacatien van dat hij ten comptoire voors. is commen
liquideren van zijn ontfanck voor de ses somermaenden geeijndicht den lesten septembris
1622 met eenige verschoten penningen. Bij declaratie ordonnan. vanden 04-02-1623 met
bekents hier overgedient.
Folio 172-173: Aen selven, de somme van 4:11:4 vls. ter saecke als vooren, ende gevallen
binnen de ses wintermaenden, geeijndicht den lesten martij 1623. Bij declaratie ordonnan.
van 29 meije daeraen, met bekents hier overgedient.
Folio 173: Aenden selven, de somme van 3:15 vls. ter saecke als vooren ende gevallen
binnende ses somermaenden geeijdicht den lesten september 1623. Bij ordonnan vanden 11
november daeraen, met bekents hier overgedient.
Folio 206: Aen Willem Symonsen collecteur vande convoijen ende licenten tot Lillo, de
somme van 4:10:2 vls. over verlies van goede bij hem gedragen voor de voors. affsettinge
(geschiet in julio 1622, bij acte vanden 22 februari 1623). Bij declaratie ordonnans vanden
11-02-1623, met bekents hier overgedient.
Periode: primo oktober 1623 - ultima september 1624
Inv. nr. RKK-C 6570
Ontvanger: Willem Symonsen
Contrelloleur: David Beijdaels
Opbrengst Lillo: 42:4 (geen opbrengst in febr. 1624) + 3519:19
Opbrengst Zeeland (beperkt) 20922:1 + 30311:18
Opbrengst Zeeland (ruim) 58589:5
Commiezen: Francois Covijn (1+2); Jaccques vande Perre (1); Barent Bras (1); Philips le
Nepveu (1)
Roeier Commiezen: Carel la Lier
Folio 26 opbrengst Lillo = 1564:1
(1) Naast commiezen te Lillo ook vermeld als respective commijsen tot Mauritsfort.
(2) Ook vermeld als commies tot Biervliet.
Periode: prima oktober 1624 - ultima september 1625
Inv. nr. RKK-C 6580
Ontvanger: Willem Symonsen (1); Cornelis van Alphen (2)
Contrelloleur: Davidt Beijdaels
Opbrengst Lillo: 22:15 (geen opbrengst maart t/m juni en september 1625) + 2569:7
Opbrengst Zeeland (beperkt) 19680:18 + 19651
Opbrengst Zeeland (ruim) 44885:12
Commiezen: Jaccques vande Perre (3); Philips le Neveu (3); Francois Covin (3); Hans
Verwilde (3+4)
Roeier Commiezen: Carel la Lier
Folio 26 opbrengst Lillo = 1042:3
(1) Aen Willem Symonsen Collecteur vande convoijen ende licenten tot Lillo, de somme
van 25 ponden vls. Over vier maenden traktement advenan van 75 ponden vls. t’ jaers
vervallen den lesten januarij 1625 bij een bekents hier overgedient.
(2) Aen Cornelis van Alphen, gesuccedeert als collecteur aende plaetse vanden voors.
Symons, de somme van 62:10 vls. over 9 maenden traktements als voren. Ingegaen den
01-01-1625 volgens d’acte vande heeren vanden rade in date den lesten april daeraen
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ende vervallen den lesten septemb 1625. Bij copie autenticq van zijne commissie in
date 04-01-1625 geregistreert ter rekencamer van Zeelant int witte register met de letter
M Folio 9 verso met een bekentenis hier overgedient.
(3) Naast commiezen te Lillo ook vermelding als respective commijsen tot Mauritsfort.
(4) Gesuccedeert aen plaetse van Barent Bras.
Folio 171: Aen Francois Covin commijs inde vlote voor Lillo, de somme van 7:18 vls. tot
remboursement van sijne verschoten penningen aen het repareren van sijn logement tot
Lillo, bij twee declaratien ordonnan vanden 14-04-1625 met bekents hier overgedient.
Folio 171: Aen Jaecques vande Perre commijs ter plaetse voors. de somme van 18:3 vls. tot
remboursement van sijne verschoten penningen aen het repareren van sijne wooninge tot
Lillo. Bij verschijden bescheden, ordonnan vanden 17-02-1625 met bekents hier
overgedient.
Folio 171: Aen Hans Smidt lootgieter tot Middelb. De somme van 4:2:3 vls. over het loodt
gelevert ten huijse van wijlent den licentmeester tot Lillo, in junij 1624. Bij declaratie
ordonnan vanden 03-02-1625, met bekents hier overgedient.
Folio 171: Aen Willem Symonssen sone vanden overleden licentmeester tot Lillo, de som
van 7:9:6 vls. zoo over vacatien, nodige reparatien als turff voor het comptoir. Bij declaratie
ordonnan van den 30-12-1624 met bekents hier overgedient.
Folio 172: Aen Karel la Lier roeijer tot Lillo, de somme van 4:7:6 vls. over reparatien aen
sijn schuijte gedaen. Bij ordonnantie vanden 13-08-1625, met bekents hier overgedient.
Folio 195: Aen Cornelis van Lanschot geseijt vesteknecht(?) schipper tot Lillo, de somme
van 8:6:8 vls. van dat hij eenige 17 ofte meer soldaten ten dienste vanden viceadmirael
Hollard in zijn schip heeft gehadt, ten tijde dat Bergen opden Zoom belegert was, ende de
zelve versien van vierlicht ende dranck, den tijt van drije ofte vier daghen. Bij ordonnan
van 28-06-1625, met bekents hier overgedient.
Periode: prima oktober 1625 - ultima september 1626
Inv. nr. RKK-C 6590
Ontvanger: Cornelis van Alphen (1)
Contrelloleur: Davidt Beijdaels (1)
Opbrengst Zeeland (beperkt) 36512:6 +3:15
Opbrengst Zeeland (ruim) 38318:12
Commiezen: Hans Verwilde (1); Philips le Neveu (1)
Roeier Commiezen: Carel la Lier (1)
(1) Ontvangen slechts voor 6 maanden traktement, verwezen wordt naar ondervermelde
lijst met traktementen.
In deze rekening is opgenomen een lijste van traktementen vande collecteurs,
contrerolleurs, ende cherchers staende tot laste vande Admiraliteijt in Zeeland (folio 1 t/m
4).
Voor Lillo wordt het volgende vermeld: Philips Neveu, Chercher, 55 ponden vls. ende
Hans Verwilde mede chercher, 55 ponden vls.
In de marge staat hierbij opgemerkt: Zij moeten waernemen het gene den Doel Santvliet
ende Woonsdrecht passeert.
Cornelis van Alphen, collecteur, 83:6:8 vls.
Davidt Beijdals, contrerolleur, 70:16:8 vls.
In de marge staat hierbij opgemerkt: surceantie als Goes. Bij Goes wordt het volgende
vermeld: sullen geevacteert werden na haren ontfanck ter discretie.
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Folio 5 t/m 10 vermeld een plakkaat m.b.t. de verpachting van een vierde part der
Convoijen ende licenten.
NB: Jacques vande Perre wordt collecteur te IJsendijke en Francois Covin chercher aldaar.
Folio 209: Aen Cornelis van Alphen licentmeester tot Lillo de somme van 2:1:8 vls. over
vijff daeghen vacatien van dat hij is commen liquideren vande ses wintermaenden
geeijndicht den lesten martij 1626. Bij ordonnan vanden 20 maije daeraen met bekents hier
overgedient.
Periode: prima oktober 1626 - ultima september 1627
Inv. nr. RKK-C 6600
Ontvanger: Cornelis van Alphen (1)
Contrelloleur: Davidt Beijdaels (1)
Opbrengst Lillo: 139:3 (geen opbrengst van januari t/m junij 1627) + 0 (tijde deser de
licenten van viandts wege sijn gesloten. Memorie).
Opbrengst Lillo extraordinaris van Doel: 664:10 (Folio 22-23)
Opbrengst Zeeland (beperkt) 39447:10+744:3
Opbrengst Zeeland (ruim) 42417:2
Commiezen: Hans Verwilde; Philips Le Neveu
Roeier Commiezen: Carel la Lier (1)
Folio 25-26 opbrengst Lillo = 2:5
(1) Tijde deser sedert den lesten martij 1626 van haere traktementen niet betaelt.
Periode: prima oktober 1627 - ultima september 1628
Inv. nr. RKK-C 6610
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davidt Beijdaels
Opbrengst Lillo: 227:7 (geen opbrengst in februari en augustus 1628) + 426:1
Opbrengst Zeeland (beperkt) 45361:4 + 2533:18
Opbrengst Zeeland (ruim) 54057:1
Namen Commiezen: Hans Verwilde (1); Aernout Beijdaels (2)
Naam Roeier Commiezen: Carel la Lier (3)
Folio 21-22: Ontfanck tot Lillo gevallen vande graen gevoert nae Antwerpen vanuijt Doel,
Keetenisse en St. Annepolder: 851:3. (toegelaten bij resolutie van de Gecommiteerde
Raden van Zeelandt dato 03-12-1626 en van de Heeren Staten van Zeelandt dato 06-031627).
Folio 25-26: Opbrengst Lillo = 193:15.
(1) Chercher te Lillo ontvangt de somme van 6:17:6 vls. in voldoeninge van drije maenden
traktement, vervallen den lesten julij 1627 daer in hij is overleden. Bij ordonnantie van
16-10-1627 met bekentenis hier overgedient.
(2) Aernout Beijdales gesuccedeert aende plaetse vanden voors. Verwilde, de somme van
27:10 vls. Over een jaer traktement ingaend den 16-08-1627 ende vervallen den 16-081628 volgens zijne commissie in dato 16-08-1627 geregistreert ter Rekencamer van
Zeelandt int tweede witte register met de letter M folio 71 van register copio autenticq
met vier bekentenissen werden overgedient.
(3) Carel la Lier in zijn leven roeijer voor de commijsen tot Lillo de somme van 8:6:8 vls.
in voldoeninge van vijff maenden halve gagie zijne wed. toegelegt bij ordonnatio
vande 06-05-1628 alhier met bekents overgedient.
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Folio 211: Aen Cornelis van Alphen licentmeester tot Lillo, de somme van 2:1:8 vls. over
sijne vacatien int liquideren van het saijsoen geeijndicht den lesten september 1627. Bij
declaratie ordonnantie 16-02-1628 met bekentenis hier overgedient.
Folio 215: Aen Cathaerina Pieters weduwe van wijlent den commis tot Lillo Francois
Schillemans de somme van 12:7:8 vls. in voldoeninge van het gene hij verschoten heeft
aende logementen van commise aldaer zedert augusti 1626 tot en 15-05-1627 bij declaratie
ende bescheden met ordonnantie van 2 october daeraen ende bekents hier overgedient.
Folio 215 Aenden commis tot Lillo Davidt Somer de somme van 11:19 vls. ter saecke als
vooren. Bij ordonnantie van 22-07-1628 met bekents hier overgedient.
Folio 215: Aen Michiel Gillissen timmerman tot Lillo de somme van 27:10:5 vls. over
leveringe van materialen ende timmerhout ende logementen voors. bij ordonnantie van 1204-1628 met bekents hier overgedient.
Folio 215: Aen Willem Adriaens smidt tot Lillo, de somme van 8:15:7 vls. over iserwerck
gelevert ten behouve als vooren. Bij ordonnantie van 24-06-1628 met bekents hier
overgedient.
Folio 215-216: Aen Pieter de Gomme, de somme van 3 ponden vls. over het gene bij hem
betaelt is aen een roeijer in de vlote gebruijck. Bij ordonnantie van 28-06-1628 met bekents
hier overgedient.
Folio 216: Aen den selven, de somme van 1:13:4 vls. ter saecke als vooren. Bij ordonnantie
vanden 21-10-1628 per quitantie hier beneffens overgedient.
Periode: prima oktober 1628 - ultima september 1629
Inv. nr. RKK-C 6620
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davidt Beijdaels
Opbrengst Lillo: 14:11 + 2807:11
Opbrengst Zeeland (beperkt) 39148:0 + 22129:9
Opbrengst Zeeland (ruim) 68873:3
Commiezen: Pieter de Gomme; Francoijs Covin
Roeier Commiezen: Davidt Carels; zie opm.
Folio 37-38 opbrengst Lillo = 930:9:4
Rekening wordt vooraf gegaan door een extract van notulen Ho. Mo. Heeren staten van
Zeeland m.b.t. de betaling van traktementen aan collecteurs, contrelloleurs en cherchers.
Folio 223: Aen Cornelis van Alphen, collecteur tot Lillo, de somme van 6 ponden vls. over
vijff dagen vacatien ordonnantio van 09-07-1629 met bekents hier overgedient.
Folio 228: Aen den commissaris Davit Somer de somme van 7:14:2 vls. tot remboursement
van sijne verschote penningen aen Willem Adriaensse smidt tot Lillo, over arbeijtsloon en
gelevert ijserwerck aende logenementen vande officieren der Licenten aldaer die is verstaen
dat de arbeijtsluijden hare betaelinge moeten sullen en soecken bij den rade, bij declaratie
ordonnantie van 04-04-1629 met bekentenisse hijr overgedient.
Folio 228: Aen Michiel Gillissen mr. timmerman tot Lillo, de somme van 10:5:6 vls. over
de materialen ende arbeijtsloonen bij hem gelevert en verdient aende logementen vande
officieren aldaer bij dec. ordonnantie van 08-01-1629 met bekentenis heijr overgedient.
Folio 228: Aenden selven, de somme van 25:16:6 vls. over timmerwerck aende logementen
van officieren vande convoijen ende licenten tot Lillo bij declaratio ordonnantie vanden
lesten martij 1629 met bekentenisse hijer overgedient.

142

Folio 228: Aenden selven, de somma van 45:13:11 ter saecke alsbooven sedert 26-08 tot
den lesten september 1629. Bij declaratie ordonan van 17-11-1629 met bekentenisse hijer
overgedient.
Folio 228: Aen Willem Adriaens smidt tot Lillo, de somma van 13:8:2 vls. over gelevert
ijserwerck ende nagelen tot de logementen van de comptoiren van de licenten aldaer, bij
declaratio ordonnantie van 23-04-1629 met bekents.
Folio 229: Aenden selven de somme van 11:6:8 vls. ter saecke alsbooven sedert meije
1629. Bij declaratie ordonnantie van 17-11-1629 met bekentenisse hijer overgedient.
Folio 229: Aen Jan Maertens metser tot Lillo, de somme van 10:15:7 vls. over metserwerck
bij hem gemaeckt aende logementen vande commijsen bij vier wooningen met ordonnantie
vanden 18-04-1629 met bekentenisse hijer overgedient.
Folio 229: Aende selven, de somme van 7:2:15 vls. over daghgelden en geleverde
materialen aen het logement van licentmr. Van Alphen bij declaratie ordonnantie vanden
22-08-1629 met bekentenisse hijer overgedient.
Folio 229: Aen den selven, de somme van 5:14:6 vls. ter saecke als voors. gedaen aen het
logement vanden roijer aldaer Davidt Carels bij decl. ordonnan van den 22-08-1629 met
bekents hijer overgedient.
Folio 229: Aenden selven, de somma van 13:14:4 vls. over daggelden en geleverde
materialen aende logementen vande officieren vande licenten aldaer sedert den eersten
totten 18e octoberis 1629 met bekentenisse hijer overgedient.
Folio 229: Aen Claes Romboutsen Verboon glaesemaker tot Lillo overde glasen bij hem
gemaect inde logementen vande officieren te water tot Lillo bij declaratie ordonnantie van
26-11-1629 met bekentenis hijer overgedient.
Folio 230: Aen Pieter de Gomme, Commijs inde vlote tot Lillo, de somme van 5 ponden
vls. over het gene bij hem betaelt is aen Davidt Carels roijer in de vlote tot Lillo over vijff
maenden dienst vervallen den lesten december 1628. Bij ordonnantie van 07-05-1629 met
bekentenisse hijer overgedient.
Rekeningen betreffende de Administratie te Water ingebracht ter Rekenkamer van
Zeeland door de (Tresorier) Ontvanger-Generaal Willem Brouwer, 1629-1649
Periode: prima oktober 1629 - ultima september 1630
Inv. nr. RKK-C 6630
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davidt Beijdaels
Opbrengst Lillo: 53:8 + 4447:6
Opbrengst Zeeland (beperkt) 23794:15 + 37286:7
Opbrengst Zeeland (ruim) 72635:1
Commiezen: Francois Covijn; Jaecques van de Perre (1); Pieter de Gomme (2)
Folio 41: opbrengst Lillo = 1559:14
(1) Aen Jaecq. vande Perre chercher te Lillo gecommen van Mauritsfort inde plaetse van
voors. Covijn, de somme van 27:10 vls. over een half jaer traktement jegens 55 ponden
vls. t’jaers verschenen ultima junij 1630. Bij bekents van Sara Domijssen wed. van
voors. Van Perre.
(2) Folio 37-38: Aen Pieter de Gomme chercher ter plaetse voors. gecomen in plaetse van
Philips Neveu de somme van 55 ponden vls. over een jaer traktement als Commis inder
vlote voor Lillo en Mauritsfort, ingaende den 01-01-1629 ende vervallen den lesten
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december daeraen. Bij zijne commissie van date den 28-10-1627 en ordonnantie van
11-03-1630 met bekents hier overgedient. Aen selven Pieter de Gomme, de somme van
16:13:4 vls. als een toeleg voor alle voorleden diensten bij hem gedaen tot ultima
december 1628 bij acte van 09-03-1630 met bekents hier overgedient. Aen zelven
Pieter de Gomme als chercher ter plaetse voors. de somme van 41:5 vls. over 9
maenden traktements, vervallen den lesten september 1630 jegens 55 ponden vls.
t’jaers bij bekents hier overgedient.
Folio 233: Aen Michiel Gillissen timmerman tot Lillo met zijn assistenten, de somme van
21:1:6 vls. over reparatien gedaen inde logementen vanden licentmeester, contrerolleur,
commisen ende andere officieren te water aldaer, volgende de declaratie vanden 23-101630 en bekents hier overgedient.
Folio 234: Aen Jan Maertens metser binnen Lillo de somme van 7:1:4 vls. over reparatien
gedaen inde logementen vande licentmr. contrerolleur commisen ende andere offcieren te
water volgende de declaratie met ordonnantie vanden 23-10-1630 ende quitancie hier
overgedient.
Folio 234: Aen Michiel Gillisen timmerman tot Lillo voors. de somme van 15:19:4 vls.
over verschijden reparatien ende leveringe van houtwerk gedaen inde logementen van
officieren te water voors. volgende specificatie met ordonantie vanden 19-06-1630 ende
bekents hier overgedient.
Folio 235: Aen Michiel Gillissen de somme van 53:6:8 vls. over d’eerste paije van zijn
bedongen loon over het aennemen van het logement van commis Van Perre tot Lillo. Bij
ordonnantie van 28-08-30 met bekents hier overgedient.
Periode: prima oktober 1630 - ultima september 1631
Inv. nr. RKK-C 6640
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davit Beijdaels
Opbrengst Lillo: 33:13 + 5120:17
Opbrengst Zeeland (beperkt) 20443:17 + 37978:8
Opbrengst Zeeland (ruim) 69747:13
Commiezen: Jan Coorne (1); Aernout Beijdaels (2); Pieter de Gomme
Roeier Commiezen: Davit Carels
Folio 35-36 opbrengst Lillo = 1543:2:3
(1) Aen Jan Coorne chercher ter plaatse voors. aldaer gecomen gesuccedeert in plaetse van
Jacques van Perre, de somme van 27:10 over een half jaar traktement verschenen den
09-03-1631. Bij coopie van commissie van d’heeren van admiraliteijt van dato 02-091630, ordonnancis van 26-07-1631 met bekentennisse hier overgedient.
(2) Aen Aernout Beijdaels chercher ter plaetse voors. de some van 41:5 vls. over negen
maenden traktements verschenen ultima september 1631. Bij twee bekentenisse hier
overgedient.
Folio 83: Aen Sara Domijs wed. van Jacques vanden Perre in zijn leven cercher tot Lillo de
some van 13:15 vls. over de volle drije maenden traktements daer inne haren man is
overleden. Bij ordonnantie van 07-06-1631 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 241: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo de some van 5:17:1 vls. over yserwerck
ende naegels int eijnde van jare ende begin anno 1630 gelevert aen logementen van slants
officieren tot Lillo voors. volgens de declaratie en specificatie met ordonnan. van 16-111630 bij bekentenisse.
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Folio 242: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo de some van 3:18:3 vls. over yserwerck
en nagels int eijnde van jare 1629 en begin d’anno 1630 gelevert aen logementen van slants
officieren tot Lillo voors. Bij declaracie specificacio ordonnan van 16-11-1630 met
bekentenisse.
Folio 242: Aen Jan Martenss aennemer van het logement ofte achterhuijsinge vanden comis
Jan Coorne de some van 85:6:8 vls. teweeten 53:6:8 vls. over de tweede paye daervan de 1e
3e paye gebracht is inde voorgaende rekenin te water d’anno 1630 folio 235 mitsgae 32
ponden over het werck volgende de medegaende rekeninge compt hier bij declaracie
specificacie ordonnan van 10-03-1631 met bekentenisse.
Folio 242: Aen Michiel Gilliss timmerman tot Lillo de some van 25:5:9 vls. over de
reparatien gedaen aen logementen vande officieren vande Licenten aldaer. Bij declaracie
specificacie ordonnancie van 10-03-1631 met bekentenisse.
Folio 242-243: Aen Nicolaes Rombouts glasemaecker de some van 16:7:5 vls. over de
glasen bij hem gemaeckt aen logementen van officieren te water tot Lillo. Bij declaracie
specificacie ordonnan van 26-04-1631 met bekentenisse.
Folio 243: Aen Jan Martenssen metser de soma van 41:13:10 vls. over metserwerck en
dachgelden … aende logementen vande officieren van licenten tot Lillo. Bij declaracie
specificacie ordonnan van 24-05-1631 met bekentenisse.
Folio 243: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo de some van 11:10:11 vls. over
yserwerck bij hem gemaeckt en gelevert aen logementen vande officieren van licenten tot
Lillo. Bij declaracie specificacie ordonnan van 24-05-1631 met bekentenisse.
Folio 243: Aen Michiel Gillissen mr. timmerman tot Lillo de some van 53:6:8 vls. over de
derde en laste paye van d’achterwooninge aen het logement eertijts bewoont bijden Comis
Jacques van Perre. Bij declaracie specificacie ordonnan van 14-06-1631 ende bekentenisse.
Periode: prima oktober 1631 - ultima september 1632
Inv. nr. RKK-C 6650
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davit Beijdals
Opbrengst Lillo: 99:8 + 6465:6
Opbrengst Zeeland (beperkt) 16848:14+36744:9
Opbrengst Zeeland (ruim) 66931:2
Commiezen: Aernout Beijdals; Cornelis den Exter; Jan Coorne (1)
Roeier Commiezen: Davit Carels
Folio 34: Opbrengst Lillo = 1325:12:4
(1) Aen Jan Coorne cercher ter plaetse voors. gecomen van Mauritsfort de soma van 27:10
vls. over zes maanden traktement verschenen 09-09-1632. Bij twee bekentenissen hier
overgedient.
Folio 228: Aen Michiel Gillissen timmerman de some van 28:8:6 vls. over dachgelden en
leverancie van hout en anders aen en tenbehouve vande logementen van officieren van
licenten tot Lillo volgens de rekenig ordonnancie van 20-12-1631 met bekentenisse hier
overgedient.
Folio 228: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo de some van 3:16:1 vls. over leverancie
van yserwerck gedaen ten behouve vande logementen van officieren te water tot Lillo
zedert prima april 1631 volgende declaracie ordonnancie vanden 19-01-1632 met
bekentenisse hier overgedient.
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Folio 228: Aen Jan Maertsen metser tot Lillo de some van 19:11 vls. over dachgelden en
geleverde materialen tenbehouve vande logementen van officieren van Licenten aldaer
zedert 01-07-1631 totten lesten september daeraen. Bij rekeninghe ordonnancie van 28-011632 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 229-230: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo de some van 8:14:4 vls. over
leveringhe van yserwerck aen en tenbehouve vande logementen van officieren der licenten
tot Lillo zedert october 1631 tot junij 1632 bij specificacie ordonnancie vanden 19-06-1632
met bekentenisse hier overgedient.
Folio 230: Aen Jan Maertenssen ordinaris metselaer binnen Lillo de somme van 14:15 vls.
over geleverde materialen en metselwerck aende logementen van officieren der licenten tot
Lillo zedert 13-01-1632 totten lesten martij daeraen. Bij declaracie en rekenin ord. vanden
28-06-1632 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 230: Aen Michiel Gillissen mr. timmerman tot Lillo de somma van 23:8:7 vls. over
leverancie van materialen ende arbeijtsloonen aende logementen van officieren vande
licenten tot Lillo zedert 01-10-1631 totten lesten martij 1632 bij declaracie ordonnancie
vanden 28-07-1632 met bekentenisse hier overgedient.
Periode: prima oktober 1632 - ultima september 1633
Inv. nr. RKK-C 6660
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davit Beijdals
Opbrengst Lillo: 108:19 + 6479:6
Opbrengst Zeeland (beperkt) 17891:17 + 35238:17
Opbrengst Zeeland (ruim) 67488:19
Commiezen: Aernout Beijdals; Adriaen Borsselaer; Jan Coorne
Roeier Commiezen: Davit Carels
Folio 37: opbrengst Lillo = 1493:17:4
Folio 238: Aen Willem Adriaenssen smidt tot Lillo de somme van 4:8:10 vls. over gelevert
yserwerck en reparatien gedaen aende logementen van slands officieren tot Lillo sedert den
22-04-1632 tot den tweeden september daeraen. Bij declaracio ordonnancie vanden 22-121632 en bekentenisse hier overgedient.
Folio 238: Aen Michiel Gillissen timmerman tot Lillo de somme van 56 ponden vls. overt
maken van een logement ten gebruikke van Maximiliaan de Pril commis totte licenten op
het fort St. Anna inde polder van Namen mitsgaders ener geleverde materialen bij
declaracie attestacio van commanderen Broucx ordonnancio vanden 12-03-1633 bij
bekentenisse hier overgedient.
Folio 238-239: Aen Martenssen metser tot Lillo de geleverde materialen aen en tenbehouve
vande logementen van officieren te watere tot Lillo bij geverifieerde specificacie ord. van
23-05-1633 en bekents hier overgedient.
Folio 239: Aen voors. Jan Maertenssen metser tot Lillo de some van 5:13 vls. over
dachgelden en geleverde materiaelen ten behouve van logementen als boven. Bij attestacie
van commis De Gomme declaracie ord. van 23-05-1633 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 239: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo de some van 8:1:9 vls. over yserwerck
bij hem gelevert ten behouve van logementen van commis Maximiliaen de Pril opt fort St.
Anna en van Commis Coorne tot Lillo volgens de geverifieerde rekenin ord. van 04-061633 en bekentenisse hier overgedient.
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Folio 239: Aen Claijs Rombout glasemaker tot Lillo de somme van 23:7:11 vls. over
geleverde glasen en reparatien aende logementen van officieren te watere tot Lillo voors.
bij geverifieerde rekeninge ordonnancie van 02-07-1633 bij bekentenisse hier overgedient.
Folio 239: Aen Michiel Gillissen timmerman tot Lillo de somme van 15:10:10 vls. over
wercken bij hem gemaeckt in en voorde logementen van officieren te watere tot Lillo voors.
bij geverifieerde rekening ordonnancie vanden 06-07-1633 en bekentenisse hier
overgedient.
Periode: prima oktober 1633 - ultima december 1634
Inv. nr. RKK-C 6670
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davit Beijdals
Opbrengst Lillo: 158:0 + 6655:2
Opbrengst Zeeland (beperkt) 25864:3 + 50132:11
Opbrengst Zeeland (ruim) 95459:9
Commiezen: Adriaen Borsselaer(1); Jan Coorne; Cornelis den Exter(2)
Roeier Commiezen: Davidt Carels
Opbrengst Lillo = 2172:18:4
(1) Aen Adriaen Borsselaer cercher ter plaatse voors. de somme van 55 ponden vls. over
een jaer traktement verschenen 14-09-1634. bij drije bekentenissen hier overgedient.
(2) Aen Cornelis den Exter cercher ter plaetse voors. de somme van 41:5 vls. over negen
maenden traktement vervallen 14-01-1635 gecomen van Mauritsfort in plaetse van den
voors. Coorne bij een bekentenisse hier overgedient.
Folio: 291: Aen Cornelis van Alphen licentmeester tot Lillo de somme van 12:10 vls. over
vacatien ter causa van sijne liquidatie tsedert april 1633 tot ult. December 1634. Bij twee
declarate ord. en bekentenissen hier overgedient.
Folio 299-300: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo de somme van 7:15:3 vls. over
ijserwerck en nagelen gelevert aende logementen van comisen en officieren te watere tot
Lillo volgens rekenin ord. van 16-11-1633 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 300: Aen deselve Willem Adriaenssen smit tot Lillo de somme van 6:5:9 vls. over
yserwerck bij hem gemaeckt ten behouve van logementen van officieren der convoijen en
licenten tot Lillo. Bij rekeninge ordonnan van 27-05-1634 met bekentenis hier overgedient.
Folio 300: Alsnog aen selve Willem Adriaenssen smit de somme van 6:15:4 vls. over
leverantie van nagels ten gebruijcke in reparacie gedaen aen wooningen van slands
officieren tot Lillo voors. Bij rekeninge ordonnancie vanden 20-12-1634 met rekeninge hier
overgedient.
Folio 300: Aen Michiel Gillissen timmerman tot Lillo de somme van 34:15:6 vls. over
arbeijtsloonen en geleverde materialen aen en ten behouve van logementen van officieren
der Licents tot Lillo bij andersints volgende rekeningen ord. vanden 17-12-1633 met
bekentenisse hier overgedient.
Folio 300-301: Aenden voors. Michiel Gillissen timmerman de somme van 13:9:10 vls.
over leverancie van materialen en arbeijtsloonen aen en ten behouve van logementen vande
officieren van Licenten tot Lillo volgens rekeninge ordonnancie van 28-06-1634 met
bekentenisse hier overgedient.
Folio 301: Aenden selven Michiel Gillissen de somme van 38:9:1 vls. over reparacien tot
Lillo mitsgaders van geleverde materialen tsedert prima april 1634 tot den zevenden
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november daeraen volgende de rekeninghe ordonnan van 15-11-1634 met bekentenisse hier
overgedient.
Folio 301: Aen Jan Martenssen metser tot Lillo de somme van 20:15:6 vls. over leverantie
van materiaelen en arbeijtsloonen aen en ten behouve vande logementen der officieren van
Licenten volgens de declaracie ordonnancie van 04-01-1634 met bekentenisse hier
overgedient.
Folio 301: Aen voors. Jan Maertenssen metser tot Lillo de some van 21:9:8 vls. over
leveringe van materialen ten behouve van logementen der officieren vande licenten tot Lillo
mitsgaders daeggelden volgens dese declaracie ord. van 29-11-1634 met bekents.
Folio 301-302: Aen Jasper Heyndricxsen timmerman de somme van 3:16:2 vls. over
leverancie van materialen en de aerbeijtsloon gedaen ten behouve van het logement van
Comis Jan Coorne tot Lillo. Bij declaracie van 16-11-1633 met bekentenisse hier
overgedient.
Periode: prima januari 1635 - ultima december 1635
Inv. nr. RKK-C 6680
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davit Beijdals
Opbrengst Lillo: 85:18 + 5307:12
Opbrengst Zeeland (beperkt) 18427:7 + 55930:2
Opbrengst Zeeland (ruim) 92808:4
Commiezen: Adriaen Borsselaer; Aernout Beijdaels; Cornelis den Exter
Roeier Commiezen: Davit Carels
Folio 32-33: opbrengst Lillo = 1816:17:8
Folio 295: Aen Michiel Gillissen timmerman tot Lillo de somme van 12:19:4 vls. over
reparacie bij hem gedaen aen logementen van officieren van licenten tot Lillo tsedert den
01-01-1635 totten lesten junij daeraen bij specificatie ordonnancie van 23-07-1635 met
bekentenisse hier overgedient.
Folio 295-296: Aen Jacob Cleewaart lootgieter tot Middelburch de somme van 1:18 vls.
over leverancie van loot en arbeijtsloonen gedaen aende huijsinge van commisen inde vlote
voor Lillo. Bij geattesteerde declaracie ordonnancie van prima augusti 1635 met
bekentenisse hier overgedient.
Folio 296: Aen Jan Maertenssen metser tot Lillo de somme van 21:17:9 vls. over
arbeijtsloonen over de geleverde materialen aen en ten behouve van logementen van
officieren te watere tot Lillo volgens de declaracie ordonnan van 20-10-1635 met
bekentenisse hier overgedient.
Folio 296: Aen Nicolaes Rombouts glasemacker inden Dool de somma van 13:6:8 vls. over
leveran en maacken van glasen ten behouve vande logementen vande officieren te water tot
Lillo volgende de rekeninge ordonnancie van 02-01-1635 met bekentenisse hier
overgedient.
Folio 296: Aen Michiel Gillissen timmerman tot Lillo de somme van 37:13:2 vls. over
dachgelden en leverancie van materialen aen en ten behouve vande logementen vande
officieren der convoijen en licenten tot Lillo volgens declaracie ordonnancie vanden 23-011636 met bekentenisse hier overgedient.
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Periode: prima januari 1636 - ultima december 1636
Inv. nr. RKK-C 6690
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davit Beijdals
Opbrengst Lillo: 67:13 + 4338:16
Opbrengst Zeeland (beperkt) 20575:13 + 53168:3
Opbrengst Zeeland (ruim) 92445:0
Commiezen: Aernout Beijdals; Cornelis den Exter; Adriaen Borsselaer
Roeier Commiezen: Davidt Carels
Folio 25–26: opbrengst Lillo = 1529:11:4
Folio 306: Aen Corn. van Alphen licentmr. tot Lillo de some van 9:8 vls. over vacatien van
tgeliquideert te hebben van zijne administracie van drije saisoenen het leste geexpireert den
lesten septemb 1636 ende coopen van turff voor comptoir bij specificatio en ordonnan van
22-10-1636 met bekents hier overgedient.
Folio 314: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo de some van 8:13:4 vls. over iserwerck
gemaeckt en gelevert aen en ten behouve van logementen der officieren van convoien ende
licenten tot Lillo bij declaracie ordonnan van 19-03-1636 met bekents hier overgelevert.
Folio 314: Alnoch aen selven Willem Adriaenssen smit de some van 4:11:11 vls. over
iserwerck ten behouve van logementen van officieren der licenten tot Lillo volgens de
rekeninge ordonnan van 13-02-1637 met bekents hier overgedient.
Folio 315: Aen Jan Meertenssen metser tot Lillo de some van 13:14:3 vls. over geleverde
materialen en arbeijtsloon aen en ten behouve vande logementen van officieren der licenten
tot Lillo Volgen de rekeninge ordonnan van 01-11-1636 met bekents hier overgedient.
Periode: prima januari 1637 - ultima december 1637
Inv. nr. RKK-C 6700
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davit Beijdaels
Opbrengst Lillo: 117:6 + 3814:0
Opbrengst Zeeland (beperkt) 22722:10 + 62467:4
Opbrengst Zeeland (ruim) 104491:13
Commiezen: Adriaen Borsselaer; Aernout Beijdaels; Jan Bevelant
Roeier Commiezen: Davit Carels
Folio 36-37: opbrengst Lillo = 1947:4:4
Folio 301: Aen Michiel Gillissen timmerman tot Lillo de some van 18:16 vls. over
timmerwerck en leverantie van hout gedaen aen en ten behouve vanden logementen van
Officieren der convoijen en licenten tot Lillo sedert julij 1636 tot den lesten decemb
daeraen bij ordonnan vanden 18-02-1637 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 301: Aen selven Michiel Gillissen timmerman de some van 36:12:1 vls. over
timmerwerck en leverantie van hout ten behouve vande logementen van de officieren der
licenten tot Lillo sedert den eersten januarij 1637 tot den lesten junij 1637. Bij rekeninge
ordonnan van 24-08-1637 met bekents hier overgedient.
Folio 301: Aen Jan Mertens ordinaris metselaer binnen Lillo de some van 15:11:9 vls. over
verscheijden metselwerck en leverantie van materialen tot reparacie van de logementen van
officieren der Licenten tot Lillo Volgens de rekeninge ordonnan van 12-08-1637 met
bekents hier overgedient.
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Folio 302: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo de some van 11:5:1 vls. over leveringe
van iserwerck en nagelen ten behouve van logementen van officeren te water binnen Lillo
van october 1636 totten lesten decemb 1637. Bij twee rekeningen met hare respective
ordonnancien ende bekentenissen hier altsamen overged.
Folio 302: Aen Barent Marijnissen glaesemaker tot Lillo de some van 6:4:4 vls. over
arbeijtsloon en leveringe van glaesen ten behouve van huijsen van Officieren vande
licenten tot Lillo t’sedert prima februarij 1636 totden lesten december daeraen. Bij
rekeninge ordonnan van 06-05-1637 met bekentenisse hier overgedient.
Periode: prima januari 1638 - ultima december 1638
Inv. nr. RKK-C 6710
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davit Beijdaels
Opbrengst Lillo: 124:16 + 3913:4
Opbrengst Zeeland (beperkt) 24523:1 + 59362:19
Opbrengst Zeeland (ruim) 101677:8
Commiezen: Jan Beverlant; Adriaen Borsselare (1); Joos Ketelaer (2); Jan Braem (3)
Roeier Commiezen: Davidt Carels
Folio 34-35: opbrengst Lillo = 1868:2:4
(1) Folio 76: Aen wed. van Adriaen Borsselare in sijn leven comis terplaetse voors. de
some van 13:15 vls. over drij maen traktement jegens 55 ponden vls. int jaer daer in
haren man is overleden bij ord. van lesten meije 1638 met bekents hier overgedient.
(2) Folio 77: Aen Joos Keetelaer comis ter plaetse voors. de some van 36:13:4 vls. over
acht maen traktement ingegaen prima meije 1638 ende geexpireert ultima decemb
daeraen twee bekentenissen hier overgedient. Eveneens vermelding als commis tot
Biervliet en Mauritsfort.
(3) Folio 77: Jan Braems gesuccedeert in plaetse van Adriaen Borsselare de some van
8:3:4 vls. over een maent 14 dagen traktement vervallen ultima april 1638 bij bekents
hier overgedient. Eveneens vermelding als commies tot Mauritsfort.
Folio 327: Aen Michiel Gillissen timmerman tot Lillo, de some van 33:1:10 vls. over
timmerwerck bij hem gemaect aen logementen van Officieren vande licenten tot Lillo
t’sedert den 24-08-1637 totden 30-06-1638 volgens de rekeninge ordonnan vanden 7 julij
daeraen met bekentenisse hier overgedient.
Folio 328: Aenden selven Michiel Gillissen timmerman de some van 36:10:10 vls. over
leveringe van materialen mitsgaders arbeijtsloonen tot het maecken en repareren van
logementen vande officieren tot Lillo t’sedert prima julij 1638 tot den lesten october
daeraen bij declaracie ordonnan vanden 22-11-1638 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 328: Aen Jan Mertenssen mr. metser tot Lillo de some van 19:12:9 vls. over
metselwerck bij hem gemaect aen logementen vande officieren vande licenten tot Lillo
voors. t’sedert prima julij tot den lesten decemb 1637 volgende rekeningen, ordonancie
vanden 30-06-1638 met bekents hier overgedient.
Folio 328: Aen selven Jan Mertenssen metser, de some van 11:10 vls. over soo veel bij hem
bedongen overt maecken van een regenback achter het logement van contrerolleur Davit
Beijdaels volgen het versoecke ordonnan van 17-11-1637 met bekentenisse hier
overgedient.
Folio 328-329: Aen Nicolais Rombouts glaesmacker de some van 4:19:8 vls. over glasen
bij hem gemaect ten behouve van logementen van officieren centen tot Lillo van januarij

150

1637 tot ultima october daeraen. Bij declaracie ordonnan vanden 29-05-1638 met bekents
hier overgedient.
Folio 329: Aen Barent Marijnissen glaesmaker tot Lillo de some van 6:15:2 vls. over
glaeswerck bij hem gemaect aen logementen van officieren van licenten tot Lillo sedert den
01-05-1637 tot den 01-05-1638 volgens de rekeningen ordonnan vanden 07-07-1638 met
bekentenisse hier overgedient.
Folio 330: Aen Cornelis van Alphen licentmr. tot Lillo de some van 9:19:2 vls. over een
last turff betaelt voort comptoir vande licenten mitsgaders 6:5 vls. over drije halve jare
vacatien omte comen liquideren van zijnen ontfanck tot ultima december 1637. Bij
declaracie ordonnancie vanden 16-03-1638 met bekents hier overgedient.
Periode: prima januari 1639 - ultima december 1639
Inv. nr. RKK-C 6720
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davidt Beijdaels
Opbrengst Lillo: 96:10 + 3642:5
Opbrengst Zeeland (beperkt) 20165:6 + 60213:3
Opbrengst Zeeland (ruim) 101400:6
Commiezen: Jan Beverlant (1); Bernaert Bras (2); Joos Keetelaer
Roeier Commiezen: Davit Carels
Folio 32-33: opbrengst Lillo = 2320:18:8
(1) Aen Jan Beverlant comis ter plaetse voors. de some van 18:6:8 vls. over vier maenden
traktement jegens 55 pond vls. t’jaers vervallen ultima april 1639. Bij een bekentenisse
hier overgedient. Vermelding als commies te Mauritsfort i.p.v. Bernaert Bras.
(2) Bernaert Bras comis voors. inplaetse van voors. Beverlant, de some van 36:13:4 vls.
over acht maen traktement als boven ingegaen 01-05-1639 en geexpireert ultima
decemb. daeraen bij bekentenisse hier overgedient.
Folio 242: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo de some van 3:4:10 vls. over leverancie
van iserwerck en arbeijtloonen bij hem gedaen aen logementen vande officieren tot Lillo
t’sedert 01-07-1638 tot ultima decemb daeraen bij rekeninge ordonnan van 06-04-1639 met
bekents. Hier overgedient.
Folio 242: Aen Jan Maertenssen metser tot Lillo, de soma van 12:17:6 vls. over reparacie
bij hem gedaen aende logementen van officieren tot Lillo bij rek. ordonnan van 21-10-1639
met bekents. hier overgedient.
Folio 242-243: Aen Barent Marijnissen glaesmaecker tot Lillo de some van 3:4 vls. over
reparacie van glasen bij hem gedaen aent comptoir vant licent. Bij rekeninge ordonnan van
21-10-1639 met bekents hier overgedient.
Periode: prima januari 1640 - ultima december 1640
Inv. nr. RKK-C 6730
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davidt Beijdaels
Opbrengst Lillo: 103:1 + 4104:17
Opbrengst Zeeland (beperkt) 20587:19 + 65855:11
Opbrengst Zeeland (ruim) 112188:6
Commiezen: Bernardt Bras; Joos Keetelaer (1); Jan Braems (1)
Roeier Commiezen: Davidt Carels
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Folio 33-34: opbrengst Lillo = 2358:17:0 vls.
(1) Eveneens vermelding als commies te Mauritsfort.
Folio 284: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo de some van 3:7:5 vls. over leveringe
van iserwerck gedaen ende gemaeckt aent logement vanden Licentmr. Van Alphen. Bij
specificacie ordonnan 18-04-1640 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 284: Aen selven Willem Adriaenssen smit tot Lillo de some van 5:14:1 vls. over
iserwerck bij hem gemaeckt ten behouve vande logementen der convoijen ende licenten tot
Lillo. Bij specificatie ordonnancie vanden 15-10-1640 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 284: Aen Michiel Gilissen timerman binnen Lillo de some van 20:0:4 vls. over
arbeijtloonen en leveringe van materiaelen ten behouve en reparacie van wooninge van
licentmr. Van Alphen t’sedert 01-01-1639 tot inden jaere 1640 bij specificatie ordonnan
vanden 15-08-1640.
Folio 284-285: Aen Jan Maertenssen mr. metser binnen Lillo de somme van 12:17:6 vls.
over reparacie bij hem gedaen aende logementen vande comisen aldaer. Bij specificacie
ordonnancie 22-08-1640 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 285: Aen Lucrecia van Saligen weduwe van Aernout Beijdaels in sijnen leven
commis tot Lillo ende Biervliet de some van 16:1:1 vls. over arbeijtsloon ende leveringe
van materialen bij hem verschoten ende betaelt ten behouve van het nijeuwe logisen
logement tot Biervliet bij ordonnancie vanden 12-09-1640.
Folio 300: Aen Daniel Raes timmerman tot Lillo de some van 10:10 vls. over arbeijtloon
ende leveringe van materialen tot reparacie van s’lands chaloupen bij specificacie ende
ordonnancie vanden 15-09-1640 met bekentenisse hier overgedient.
Periode: prima januari 1641 - ultima december 1641
Inv. nr. RKK-C 6740
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davit Beijdaels
Opbrengst Lillo: 81:5 + 3542:16
Opbrengst Zeeland (beperkt) 20204:0 + 69907:19
Opbrengst Zeeland (ruim) 118179:8
Commiezen: Bernardt Bras; Jan Beverlandt; Jan Braems
Roeier Commiezen: Davidt Carels
Folio 33-34: opbrengst Lillo = 2522:15:0 vls.
Folio 296: Aen Cornelis van Alphen licentmr. tot Lillo de some van 9:16:8 vls. over twee
reijsen vacatien totte liquidacie van sijnen ontfanck geexpireert ultima decemb 1640
mitsgaders eenige verschoten penningen aen brant en comptoir behouften. Bij specificacie
ordonnancie 10-04-1641 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 303: Aen Michiel Gillissen timmerman tot Lillo de some van 5:3:8 vls. over
arbeijtsloon en leveringe van materialen gedaen aen en omtrent het logement vande
contrerolleur Beijdales van 01-01-1641 totten lesten junij daeraen. Bij specificacie
ordonnan vanden 13-07-1641 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 303: Aen Jan Maertenssen metser tot Lillo de some van 1:14:3 vls. over metserwerck
ende reparacie gedaen aen het logement van roeijer Davit Carels, bij specificacie ordonnan
van 16-10-1641 met bekents hier overgedient.
Folio 303: Aen den selven Jan Maertenssen metser de some van 4:12 vls. over metselwerck
ende reparacie gedaen aen het logement van comis Bras tot Lillo. Bij specificacie ordonnan
16-10-1641 met bekents hier overgedient.
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Folio 303-304: Alnoch aen voors. metser Jan Maertenssen de some van 2:9:5 vls. over
arbeijtsloon ende leveringe van materialen tot reparacie vant logement van Licentmr. Van
Alphen inden jare 1640. Bij specificacie ordonnan als vooren met bekents hier overgedient.
Folio 304: Aen Jaspar Heijndricx timmerman tot Lillo de some van 13:15 vls. over
arbeijtsloon en leveringe van materialen bij hem gedaen ter reparacie en dienste vande
officieren logementen tot Lillo bij vier ghecachetteerde declaracien ordonnancie vanden 1101-1642 met bekentenisse hier overgedient.
Periode: prima januari 1642 - ultima december 1642
Inv. nr. RKK-C 6750
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davidt Beijdaels
Opbrengst Lillo: 150:10 + 3342:0
Opbrengst Zeeland (beperkt) 18882:8 + 71066:12
Opbrengst Zeeland (ruim) 108130:9
Commiezen: Jan Beverlandt; Jan Braems; Joos Ketelaer (1)
Roeier Commiezen: Davit Carels
Folio 34-35: opbrengst Lillo = 2197:6:8 vls.
(1) Eveneens vermelding als commies tot Mauritsfort.
Folio 296: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo de some van 4:15 vls. over arbeijtsloon
en leveringe van iserwerck aen logementen vande Licentmr. Corn. van Alphen mitsgaders
den contrerolleur en comsen bij specificae ordonnan van 21-06-1642 met bekents hier
overgedient.
Folio 296: Aen Michiel Gillissen timmerman tot Lillo, de some van 3:16:8 vls. over
arbeijtsloon ende leveringe van materialen tot reparacie vant logement vande contrerolleur
Beijdaels. Bij ordonnancie van 01-09-1642. Met bekentenisse hier overgedient.
Folio 296: Aen selven Michiel Gillissen de somme van 100 ponden vls. teweten 30 ponden
vls. over sijn bedongen loon van het maecken van een achter keucken aent logement van
commis Beverlandt en 20 ponden vls. hem toegelegt over buytenwerck. Bij ordonnancie
van 06-10-1642 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 296: Aen Jan Maertenssen metser tot Lillo de some van 8:14:9 vls. over arbeijtsloon
ende leveringe van materialen tot reparacie van logementen vande contrerolleur Beijdaels
en comis inden jare 1641. Bij specificacie ordonnan van 05-03-1642 met bekents hier
overgedient.
Folio 297: Aen selven Jan Maertenssen de some van 21:4:9 vls. over arbeijtsloon ende
leveringe van materialen tot reparacie van comisen logementen aldaer inden jare 1642. Bij
vier geverifieerde specificatien ordonnan van september 1642 met bekentenisse hier
overgedient.
Folio 299: Aen Claeijs Romboutssen glaesmaecker tot Lillo de some van 13:18:2 vls. over
het maecken van nijeuwe en repareren van oude glasen aen logementen vande officieren en
comisen vande licenten aldaer. Bij vijff geverifieerde specificatien ordonnan vanden 28-041642. Met bekentenisse hier overgedient.
Periode: prima januari 1643 - ultima december 1643
Inv. nr. RKK-C 6760
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davit Beijdaels
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Opbrengst Lillo: 93:8 + 3344:0
Opbrengst Zeeland (beperkt) 22669:4 + 66686:9
Opbrengst Zeeland (ruim) 104999:11
Commiezen: Jan Beverlant (1); Joos Ketelaer
Roeier Commiezen: Davit Carels
Folio 33-34: opbrengst Lillo = 2139:15:4 vls.
(1) Eveneens vermelding als commies tot Mauritsfort.
Folio 318: Aen Michiel Gillissen s’lants timmerman tot Lillo de somme van 8:4 vls. over
arbeijtsloon en leveringe van materialen tot reparacie van s’lants huijs tot Lillo bewoont
bijden commis Jan Beverlant. Bij ordonnan van den 03-08-1643 met bekentenisse hier
overgedient.
Folio 318: Aen Jan Mertenssen mr. metser tot Lillo de some van 10:19:2 vls. over
arbeijtsloon en leveringe van materialen tot reparacie vande logementen vande commisen te
watere aldaer bij rekeninge ordonnancie vanden 14-08-1643 met bekentenisse hier
overgedient.
Folio 318-319: Aen Nicolaijs Rombouts glaesmaker binnen Lillo de somme van 9:12 vls.
over leveringe en reparacie van glasen bij hem gedaen aende logementen van s’lants
officieren te watere binnen Lillo. Bij drije geattesteerde rekeningen ordonnancie vanden 1209-1643 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 319: Aen Davit Beijdals conterolleur vande convoijen ende licenten tot Lillo de some
van 64:12:4 vls. over verschoten penningen bij hem betaelt aen timmeren metsen ende
anders tot reparacie van s’lants huijsinge daer hij in woont. Bij verscheijden rekeningen
ordonnancie vanden 12-10-1643 met bekents hier overgedient.
Periode: prima januari 1644 - ultima december 1644
Inv. nr. RKK-C 6770
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davit Beijdaels
Opbrengst Lillo: 91:0 + 3096:1
Opbrengst Zeeland (beperkt) 21576:0 + 60105:13
Opbrengst Zeeland (ruim) 97983:19
Commiezen: Joos Ketelaer (1); Cornelis de Witte (1+2); Joan Braems
Roeier Commiezen: Davit Carels
Folio 33-34: opbrengst Lillo = 2059:13 vls.
(1) Eveneens vermelding als commies tot Mauritsfort.
(2) Folio 80: Aen Cornelis Witte comis terplaetse voors. gecomen inplaetse van Bernart
Bras de some van 50:8:4 over elff maenden traktement jegens 55 ponden vls. t’jaers te
weten drije maeen vervallen lesten martij 1644 en acht maen ingegaen 1 meije daeraen
ende verschenen ultima decemb. desselffs jaers bij copie van comissie vande heeren
van Admiraliteijt van date 30-12-1643 ordonnan van 15-06-1644 met twee
bekentenissen hier al’tsamen overgedient.
Folio 305: Aen Corn. van Alphen licentmr. tot Lillo de some van 34:5 vls. over drije jaren
vacatien van sijne liquidatie mitsgaders verschoten penningen bij declaracie ordonnan van
09-03-1644 met bekents hier overgedient.
Folio 313: Aen Jan Maertenssen metser tot Lillo de some van 10:16:11 vls. over leveringe
van materialen en arbeijtsloonen gedaen tot reparacie vande logementen van officieren ter
plaetse tot Lillo. Bij declaracie ordonnan van 27-04-1644 met bekents hier overgedient.

154

Folio 313: Aenden selven Jan Maertenssen metser tot Lillo de some van 8:7:6 vls. over
reparacie gedaen in het huijs vande licentmr. Cornelis van Alphen in septemb. 1644. Bij
specificacie ordonnancie van 19 october daeraen met bekentenisse hier overgedient.
Periode: prima januari 1645 - ultima december 1645
Inv. nr. RKK-C 6780
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davidt Beijdaels
Opbrengst Lillo: 51:17 + 4581:16
Opbrengst Zeeland (beperkt) 20445:15 + 49909:10
Opbrengst Zeeland (ruim) 85909:6
Commiezen: Cornelis de Witte; Jan Beverlandt; Johan Braems
Roeier Commiezen: Davidt Carels
Folio 33-34: opbrengst Lillo = 2143:7 vls.
Folio 331: Aen Willem Adriaenssen smidt tot Lillo de somme van 3:16:11 vls. over
arbeijtsloon ende levering van iserwerck tot onderhoudt van woninge vande officieren
vande admiraliteijt aldaer bij specificacie ordonnan vanden 27-03-1645 met bekentenisse
hier overgedient.
Folio 331: Aen Jan Heijndricksen timmerman tot Lillo de somme van 12:11:7 vls. over
arbeijtsloon tot noodige reparatie van timmerwerck en leveringe van materialen ten dienste
vande logementen van officieren te water voornoemt Bij vier distincte geverifieerde
specificatien ordonnan vanden 15-04-1645 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 331: Aen Lambrecht Jansen glasemaker de somme van 2:14:4 vls. over gemaeckte
ende gerepareerden glasen inde logementen vande contrerolleur Beijdaels ende Comijs De
Witte volgende de medegaende specificatien ordonnan van 06-08-1645 met bekents hier
overgedient.
Folio 331-332: Aen selven Lambrecht Jansen glasemacker de somme van 2:1:4 vls. overt
macken en repareren van glasen int logementen van officieren ter admiraliteijt bij
specificatie ordonnan van 20-10-1645 met bekenten hier overgedient.
Folio 332: Aen Joannes Beverlandt comijs tot Lillo de somme van 10:19:10 vls. over
verschoten penningen bij hem betaelt aen nootsakelijke reparatien en verbeteringe van
huijse bij hem tot Lillo bewoondt bij ordonnantie van 05-02-1646 met bekentenisse hier
overgedient.
Folio 333: Aen Jan Maertenssen metser tot Lillo de somme van 13:11:8 vls. over leverantie
ende arbeijtsloonen bij hem gedaen aende logementen van de officieren tot Lillo bij
specificatie ende ordonnan van 01-11-1645.
Periode: prima januari 1646/ ultima december 1646
Inv. nr. RKK-C 6790
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Davit Beijdaels
Opbrengst Lillo: 53:7 + 2588:1
Opbrengst Zeeland (beperkt) 23433:0 + 50093:12
Opbrengst Zeeland (ruim) 88413:4
Commiezen: Joos Ketelaer (1); Jan Beverlant; Johan Braems (1)
Roeier Commiezen: Davit Carels
Folio 35-36: opbrengst Lillo = 1492:8 vls.
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(1) Eveneens vermelding als commies tot Mauritsfort.
Folio 304: Jaspar Heijndricxsen timmerman tot Lillo, de somme van 16:1:3 vls. over
timmerwerck en reparacie gedaen aen de logementen en huijsen van officieren van
Admiraliteijt aldaer. Bij verscheijden rekeningen ordonnan van 19-03-1646 met bekents
hier overgedient.
Folio 304-305: Aen Jan Meertenssen mr. metser tot Lillo de some van 27:19:1 vls. over
metselwerck en leverantie gedaen tot reparacie van huijsen ende logementen van officieren
binnen Lillo als boven. Bij verscheijden gecacheerde rekeningen, ordonnan van 15-121646. Met bekents hier overgedient.
Folio 305: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo. De some van 5:11:4 vls. over leverancie
van iserwerck en arbeijtsloon tot reparacie van logementen alsboven mitsgaders de
chaloupe. Bij gecacheteerde rekeninge ordonnan vanden 24-03-1646 met bekentenisse hier
overgedient.
Folio 305: Aen selven Willem Adriaenssen de some van 3:19:2 vls. over reparacie van
iserwerck tot onderhout van logementen en comptoiren. Bij gecachetteerde rekeningen,
ordonnancie vanden 15-12-1646 met bekents hier overgedient.
Folio 305: Aen Lambrecht Janssen glaesmaker tot Lillo, de some van 3:18:4 vls. over
leveringe van glasen tot reparacie als boven. Bij gecachetteerde rekeningen ordonnan van
25-07-1646 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 312: Aen Heijndrick vander Linde schipper de some van 30 ponden vls. over
restitucie van incomen licent bij hem betaelt van vier peijten straetsteen gelevert
tenbehouve der Stede Ziericxzee. Bij attestatie van licentmr. tot Lillo ordonnan van 08-101645 met bekents hier overgedient.
Folio 312: Aen Gillis de Vos schipper van Brussel, de some van 8:4:7 vls. tot restitucie van
het betaelde licent van negen schepen Calcijsteen gelevert aen Stadt Ziericxzee. Bij
attestacie van licentmr. tot Lillo, ordonnan van 22-10-1646 met bekents hier overgedient.
Periode: prima januari 1647/ ultima december 1647
Inv. nr. RKK-C 6800
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Johannis Beijdals (1)
Opbrengst Lillo: 130:5 + 2594:9
Opbrengst Zeeland (beperkt) 26853:18 + 58080:6
Opbrengst Zeeland (ruim) 102606:14
Commiezen: Joos Ketelaer; Johan Beverlant (2); Cornelis de Witte (2)
Roeier Commiezen: Daniel (bedoeld zal zijn: David) Carels
Folio 34-35: opbrengst Lillo = 1739:18:4 vls.
(1) Folio 80: Johannis Beijdals gesuccedeert in plaetse van Davit Beijdaels de somme van
104:4 vls. over een jaar en 171 dagen traktement als controlleur ter plaetse voors.:
tweten vande 14-07-1646 totten lesten december 1648 jegens 70:16:8 vls. jaerlijcx bij
copie authentijcq vande commissie vande heeren ter Admiraliteijt in dato 11 julij
voors. geregistreert ter Reeckencamer van Zeelant int 3e Witte Register mette letter R
fol. 75 ende ordonnantie vande 06-04-1647 met twee bekentenissen hier overgedient.
(2) Eveneens vermelding als commies tot Mauritsfort.
Folio 289: Aenden licentmeester Cornelis van Alphen tot Lillo de somme van 13:6:8 vls.
over soo vele hij over sijne vacatien ende verschoten penningen bij hem te kort ontvangen,
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op de jaren 1641, 1642 ende 1643 in conformiteijt vande resolutie van dato 16 october jaer
heden bij ordonnantie vanden 09-12-1647 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 298: Aen Cornelis van Alphen licentmeester tot Lillo de somme van 9 ponden vls.
over restitutie van verschoten penningen, betaelt over het repareren van vensters, ramen,
cassijnen en anders aende huijsinge daer hij in woont bij ordonnantie vanden 07-08-1647
met bekents hier overgedient.
Folio 299: Aen Jasper Hendrixsen timmerman tot Lillo, de somme van 12:9:11 vls. over
timmerwerck bij hem gemaeckt aende logementen vande commisen ende officieren vande
licenten tot Lillo, bij specificatie ordon vanden 06-05-1647 met bekentenisse hier
overgedient.
Folio 299: Aen Jan Meertensen metser op Lillo, de somme van 19:9 vls. over arbeijtsloon
ende leveringe van materialen tot noodighe reparatie van metswerck, aen de huijsen vande
licenten aldaer inde jaren 1645, 1646 en 1647. Bij specificatie, ordonnan vande 14-12-1647
voors. met bekents hier overgedient.
Folio 300: Aen Willem Adriaensen smidt tot Lillo, de somme van 6:13:9 vls. over noodige
reparatie van iserwerck aende huijsingen ende comptoiren vande officieren als boven inden
jare 1647. Bij de verificatien, ordonnantie vande 20-01-1648, met bekentenisse hier
overgedient.
Folio 300: Lambrecht Janssen glaesmaecker tot Lillo, de somme van 5:2:8 vls. over
glasewerck bij hem gemaeckt aende logementen vande officieren alsboven. Bij ordonnantie
06-05-1647 met bekentenis hier overgedient.
Folio 300: Aenden selven Lambrecht Janssen glaesmaecker, de somme van 1:15:1 vls. over
reparatie van glasen alsboven, int logement vanden commis De Witte. Bij ordonnantie 2511-1647 met bekentenisse hier overgedient.
Folio 300: Aen Nicolaes Romboutsen glaesmaecker de somme van 1:8:6 vls. over het
maken van glasen int logement vanden licentmeester Van Alphen, in april 1645, bij
specificatie, ordonnantie van 27-07-1647, met bekents hier overgedient.
Periode: prima januari 1648 - ultima december 1648
Inv. nr. RKK-C 6810
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Johannis Beijdals
Opbrengst Lillo: 149:15 + 3737:6
Opbrengst Zeeland (beperkt) 29300:10 + 62072:16
Opbrengst Zeeland (ruim) 112196:16
Commiezen: Joos Adriaenssen Ketelaer; Johan Braems (1)
Roeier Commiezen: Davit Carels
(1) Eveneens vermelding als commies tot Biervliet en Mauritsfort.
Folio 35-36: opbrengst Lillo = 1123:17:8 vls. in de maanden september t/m december geen
opbrengst.
Folio 269: Aen Jan Rochel timmerman tot Lillo de some van 9:9:8 vls. overt repareren van
wooningen vande officiaten aldaer bij geverifieerde specificatien en ordonnan ider met
zijne bekentenisse hier overgedient.
Folio 269: Aen Michiel Ingelssen glaesmaker tot Lillo de some van 4:19:10 vls. overt
maken en leveren van glasen inde wooningen vande officieren aldaer. Bij geverifieerde
specificacie ordonnan van 08-08-1648 met bekents hier overgedient.
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Folio 269-270: Aen Jan Maertenssen metselaer binnen Lillo de some van 23:17:5 vls. over
arbeijtsloon ende leveringe van materialen tot metselwerck gedaen aen wooningen vande
officieren vande licenten aldaer. Bij geverifieerde declaracie ordonnan van 25-11-1648 met
bekents hier overgedient.
Folio 270: Aen Cornelis van Alphen de some van 13:3:4 vls. over vacatien en comptoir
behouften bij specificacie ordonnan van 20-01-1649 met bekents hier overgedient.
Folio 270: Aen Jaspar Heijndricxsen timmerman tot Lillo, de some van 11:2:10 vls. over
reparacien van logementen vande officieren vande licenten aldaer. Bij geverifieerde
declaratie ordonnan. van den 01-02-1649 met bekents hier overgedient.
Periode: prima januari 1649 - ultima december 1649
Inv. nr. 6820
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Johannis Beijdals
Opbrengst Lillo: 48:7 + 3187:7
Opbrengst Zeeland (beperkt) 44887
Opbrengst Zeeland (ruim) 49341:11
Commiezen: Joos Adriaenssen Ketelaer; Johan Braems
Roeier Commiezen: Davit Carels
Folio 192: Aen Jan Rochel ’slands timmerman tot Lillo, de some van 23:3:4 vls. overt
repaereren vande wooningen van officieren aldaer. Bij specificacie ordonnan van 24-031649 met bekents. overgedient.
Folio. 192: Aen Willem Adriaenssen smit tot Lillo, de some van 11:2:10 vls. over reparatie
en leveringe van yserwerck ten behouve als boven. Bij specificacie van 10-04-1649 met
bekents hier overgedient.
Folio. 193: Aen Michiel Engelsen glasemacker tot Lillo, de some van 5:9:6 vls. overt
repareren van glasen ten behouve als boven. Bij specificacie ordonnan vande 03-07-1649
met betekenisse hier overgedient.
Folio. 193: Aen Corn. van Alphen licentmr. tot Lillo de some van 46:12:10 vls. over
vacatien en comptoirbehouften van jaren 1644, 1645 en 1646. bij ordonnan van 13-11-1647
met bekents. hier overgedient.
Folio. 193: Aen selven de some van 13:10 vls. over vacatien, turff en comptoirbehouften
vant jaer 1647 bij ordonnan van 22-01-1648 met bekents hier overgedient.
Folio. 200: Aen Corn. van Alphen licentmr. tot Lillo, de some van 227:3:6 vls. over
restitutie van licent gevallen opte comptoir tot Lillo voors. Bij acte van aenneminge voor
gelt van dato den 26-07-1649 hier overgedient.
Rekeningen betreffende de Administratie te Water ingebracht ter Rekenkamer van
Zeeland door de (Tresorier) Ontvanger-Generaal Johan van der Stringe, 1649-1667
Periode: 01-10-1649 - ultima december 1650
Inv. nr. 6830
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur: Johannis Beydals
Opbrengst Lillo: 80:11+6796:7
Opbrengst Zeeland (beperkt): 30830:9+56968:2= 87798:11
Opbrengst Zeeland (ruim): 105839:11
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Commiezen: Jan Braems; Jan Beverlant (1); Pieter van der Eijcken (1)
Roeier Commiezen: Davidt Carels
sedert ultima juni 1647 valt Mauritsfort in ’t Comptoir op ‘t Sas van Gent.
(1) Zowel Jan Beverlant als Pieter van der Eijcken worden ook vermeld als commis op Sas
van Gent.
Folio 97: De gagie van Matthijs Jorissen gevoert hebbende de schuijte ten dienste van de
forten Lillo ende Liefkenshouck, is bij de heeren vande Admiraliteijt in den jare 1646
geschorst, dus tijde deser niet betaelt.
Folio 307: Aen Cornelis van Alphen, licentmeester tot Lillo, de somme van 12:17:6 vls.
over vacatatien ende comptoirbehouften, mitsgaders verschoten penningen aen turf. Bij
ordonnantie van 20-08-1650.
Folio 308: Aende wed. van Jan Maertensen, metzer binnen Lillo, de somme van 41:6:1 vls.
over reparatie van metselwerck gedaen aen de Respective Logementen vande Officieren der
Convoijen ende Licenten aldaer, sedert 01-01-1649 tot 30-06-1650, bij 7 distincte
declaratien, ende dry orden.
Folio 308-309: Aen Migiel Hendricxsen Brouwersput, glasenmaecker tot Lillo, de somme
van 1:7:8 vls. over reparatie van glasen, gedaen aen de logementen van de Officieren der
Convoijen ende Licenten aldaer, bij vijff bijsondere specificatien, ord. van 15-06-1650.
Folio 309: Aen Jan Rochel, timmerman tot Lillo, de somme van 10:18:8 vls. over
arbeijtsloon ende leveringe van hout tot reparatie vant logement vanden licentmeester Van
Alphen, aldaer, bij specificatie ord. van 12-03-1650.
Folio 309: Aen Jasper Hendricx, timmerman tot Lillo, de somme van 14:9:3 vls. over
reparatie van hout gedaen aen de logementen vande respective Officieren der convoijen
ende licenten aldaer, ordonnantie van 06-07-1650.
Folio. 309: Aen Jan de Waert, glasenmacker tot Lillo, de somme van 2:5 vls. over reparatie
van Glasen gedaen aent logement vanden commis Beverlant aldaer, sedert 01-04-1650 tot
30-06-1650 bij specificatie ord. van 06-07-1650.
Folio. 310: Aen Willem Adriaensen, smit tot Lillo, de somme van 6:1:3 vls. over leveringe
van Iserwerck tot reparatie vande woonings vande officieren der Convoijen ende licenten
aldaer inden jare 1649, bij declaratie ordonnantie van 19-11-1650.
Folio 310: Aen Jan Duijwaer, glasemaecker binnen Lillo, de somme van 3:16:4 vls. over
reparatie van glasen bij hem gedaen ten behouven aende logementen vande officieren als
boven, bij specificatie ordonnantie vanden 13-02-1651.
Folio 319: Aen Cornelis van Alphen, licentmeester tot Lillo, de somme van 6:5:10 vls. over
restitutie van Licent, aldaer ten comptoire gedaen volgens twee distincte ordonnantien.
Periode: prima 1651 - ultima december 1651
Inv. nr. 6840
Ontvanger: Cornelis van Alphen
Contrelloleur Joannes Beydals
Opbrengst Lillo 89:12 + 6496:11
Opbrengst Zeeland (beperkt)
opbrengst van het Convoij in Zeeland =
21436:18
1/3 verhooginge van het Convoij =
3245:14
opbrengst van het Licent in Zeeland=
2973: 6
--------------+
Totaal =
53755:18
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Opbrengst Zeeland (ruim) 68795:11 / 67723
Commiezen Joan Beverlant; Pieter van der Eijcken
Roeier Commiezen: Davit Carels
Opbrengst der Convoijen bedraagt: 21436:18
NB: voor het eerst is in het borderel van de rekeningen sprake van ‘1/3 verhooginge der
Convoijen’ nl. 3245:14. Deze bedragen worden in het vervolg niet apart genoteerd, maar
opgeteld bij het totale bedrag (= opbrengst convoijen + 1/3 verhooginge).
Folio 92: De gagie van Matthijs Jorissen gevoert hebbende de schuijtte ten dienste van de
forten Lillo ende Liefkenshouck is bij d’heeren van Admiraliteijt inden jare 1646 geschorst
dus tijde deser niet betaelt.
Folio 212: Aen Cornelis van Alphen, licentmeester tot Lillo, de somme van 13:2:1 vls. over
vacatien en comptoirbehouften d.a. 1650 bij specificatie ordonnantie van 22-02-1651.
Folio 215: Aende wedue van Mannasse Maes, de somme van 2:8:8 over leveringe van zes
schrijfboucken voort comptoir van den licentmeester Van Alphen tot Lillo, bij ordonnantie
van juni 1651.
Folio. 215: Aen Joris van Essen, lootgieter, de somme van 4:1:8 vls. over leveringe van een
loode buijse aen het logement vanden commis De Witte tot Lillo, bij specificatie
ordonnantie van 05-04-1651.
Folio 215: Aen Jan Rochel, timmerman tot Lillo, de somme van 5:5:11 over reparatie
gedaen inde wooninge vanden licentmeester Van Alphen binnen den jare 1650 bij
specificatie ordonnatie van 03-05-1651.
Folio 215: Aende wed. van Jan Maertenssen, metser tot Lillo, de somme van 2:3 vls. over
reparatie gedaen inde wooninge van Commis Braems, bij specificatie ordonnantie van 2702-1651.
Folio 215-216: Jasper Hendrixsen, timmerman tot Lillo, de somme van 10:13:3 vls. over
reparatie gedaen inde wooninge vande contrerolleur Beijdals en in twee logementen vande
commisen aldaer, binnen de jare 1650, bij vier bijsondere specificatien ordonnantie van 0411-1651.
Folio 216: Aen Thomas Claessen, metser tot Lillo, de somme van 10:1:10 vls. over
reparatie van metselwerck gedaen aen de wooningen vande Officieren der Convoijen ende
licenten aldaer inden jare 1651, bij vier geverifieerde specificatien ordonnatie van 11-111651.
Folio. 216: Aen Jan Duijwaert, glasemacker tot Lillo, de somme van 6:14:10 vls. over
reparatie gedaen inde wooningen van Officieren der convoijen ende licenten aldaer d.a.
1651 bij drij geverifieerde specificatien ordonnantie van 02-12-1651.
Folio 217: Aen de wed. van Jan Maertensen, metzer tot Lillo, de somme van 8:10:9 vls.
over reparatie van metselwerck aende bovenschr. wooningen, bij specificatie ordonnatie
van 03-04-1651.
Periode: prima januari 1652 - ultima december 1652
Inv. nr. 6850
Ontvanger: Cornelis van Alphen én Joan Beverlant
Contrelloleur: Joannis Beydals
Opbrengst Lillo: periode januari 1652 t/m april 1652 zijn de ontvangsten van het uijtgaende
Licent, ontvangen van Cornelis van Alphen het bedrag van 12 ponden, 11 schellingen
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Vervolgens:
Van Joan Beverlant ontvanger der licenten in den plaatse van Cornelis van Alphen in de
periode: meije 1652 t/m december 1652 het bedrag van 21 pond en 18 schellingen.
Te samen: 34:8.
Ontvangsten incomende Licent:
Van Cornelis van Alphen: januari 1652 t/m april 1652: de somma van 1149:16
Van Joan Beverlant: meije 1652 t/m 1652, de somma van 1491:16
Het totaal van de incomende licenten bedraagt: 2641:2.
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen = 15247:4; 1/3 Verhooginge der
Convoyen = 5163:10; opbrengst vant licent over de comptoiren in Zeeland = 23030:9;
Totaal = 43441:3
Opbrengst Zeeland (ruim): 60015:9 / 52082
Commiezen: Pieter van der Eijcken; Joan Beverlant (tot meije 1652)
Roeier der Commiezen: Davidt Carels
Folio 338: Aen Jan Rochel, ‘slants timmerman tot Lillo, de somme van 36:14 vls. over
reparatie van timmerwerck bij hem gedaen inde respective logementen vande officieren der
convoijen en licenten aldaer inde jaren 1651 ende 1652, bij twee besondere ordonnanties in
date 15-07-1652 ende 08-01-1653.
Folio 338: Aen Jan Claessen, ‘slants metser tot Lillo, de somme van 9:6:2 vls. over
reparatie van metselwerck en arbeijtsloon aen het comptoir ende respective logementen
vande officieren der convoijen en licenten aldaer, in den jare 1652, bij geverifieerde
specificatien ordonnantie van 21-10-1652.
Folio 338-339: Aen Willem Adriaensen, smit tot Lillo, de somme van 5:12:7 vls. over
verschijden ijserwerck bij hem gemaeckt ende gelevert ten behouve van ‘slants logementen
aldaer bij verschijden geverifieerde specificatien, ordonnantie van den 03-02-1653.
Periode: prima januari 1653 - ultima december 1653
Inv. nr. RKK-C 6860
Ontvanger: Joan Beverlant
Contrelloleur: Joannes Beydals
Opbrengst Lillo: 87:5+2974
Opbrengst Zeeland (beperkt)
opbrengst convoijen in Zeeland =
8988: 6
1/3 verhooginge van de convoijen =
3003:13
licent over de comptoiren in Zeeland =
16897: 3
------------+
Totaal =
28889: 2
Opbrengst Zeeland (ruim) 54137:8 / 37909
Commiezen: Jan Rontvisch (commies in de vloten voor Lillo ende ’tSas van Gent gecomen
in de plaatse van Jan Beverlant); Pieter van der Eijcken; Jan Braems.
Roeier commiezen: Davit Carels.
Folio 522: Aen Joan Beverlant, licentmeester tot Lillo, de somme van 21:4:2 vls. over twee
jaren vacatien ter causo van sijne liquidatie ende comptoirbehouften d.a. 1652 ende 1653,
tot 13:2 ’sjaars, bij twee bijsondere ordonnanties van 08-03-1653 ende 01-02-1654.
Folio 522-523: Aen den selve Beverlant, de somme van 17:7:2 vls. over remboursen van
verschoten penningen tot reparatie van sijne wooninge op Lillo, in den jare 1652 ende
1653, bij specificatie ordonnatie van 07-03-1653.
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Folio 52: Aen Jan D’uwaert, glasemacker tot Lillo, de somme van 7:13:11 vls. over ’t
maecken en leeveren van glasen inde logementen vande Officieren aldaer vanden 01-051652 tot 31-05-1653, bij ordonnatie van 21-06-1653.
Folio 523: Aen Jan Rochel, timmerman tot Lillo, de somme van 24:10:6 vls. over
arbeijtsloon en geleverde materialen tot reparatie vant logement vanden licentmeester
Beverlandt, t’sedert 01-07-1652 tot 09-1653, bij specificatie, ordonnatie van 15-10-1653.
Folio 523: Aen Joan Braems, commijs inde respective vlooten, de somme van 18:2 vls.
over remboursement van verschoten penningen tot reparatie van sijn logement op Lillo, bij
specificatie ordonnatie van 03-12-1653.
Folio 524: Aen Thomas Claessen, metser tot Lillo, de somme van 6:13:2 vls. over reparatie
van metselwerck gedaen int logement vanden contrerolleur Beijdals op Lillo, inden jare
1653, bij specificatie ordonnantie van 26-01-1654.
Periode: prima januari 1654 - ultima december 1654
Inv. nr. RKK-C 6870
Ontvanger: Joan van Beverlant (periode januarij t/m meije 1654) en Albert van Benthem
Contrelloleur: Joannes Beydals
Opbrengst Lillo: 18:15+3428:4
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen = 12287:1; 1/3 verhooginge van de
convoijen = 4144:18; opbrengst licent over de comptoiren in Zeeland = 17601:3; totaal:
34033:2.
Opbrengst Zeeland (ruim) 56009:8 / 42990
Commiezen: Hendrick Claessens; Jan Braems; Jan Rontvis
Roeier commiezen: Davit Carels
Traktaat wordt betaald aan Catarina Deijnse, weduwe van Joan Beverlant.
Folio 520: Aen de weduwe van Joan Beverlandt, in sijn leven licentmeester tot Lillo, de
somme van 6:10 vls. over vacatien ende comptoirbehouften voor den tijt van zes maenden,
verschreden den laesten junij 1654, bij ordonnantie van 14-10-1654.
Folio 520: Aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 16:12:1 vls.
over vacatien ter causa van sijne liquidatie, comptoirbehouften ende verschotene
penningen, inden jare 1654 bij specificatie, ordonnantie van 23-01-1655.
Folio 521: Aen Jan Duwaert, glasemacker tot Lillo, de somme van 5:1:4 vls. over reparatie
vande glasen inde wooningen vande officieren vande convoijen en licenten aldaer, in den
jare 1654 bij vijf geverifieerde specificatien ordonnantie van 23-01-1655.
Folio 521-522: Aen Cornelis Pieterssen Smijtegeldt, aennemer van het nieuw te bouwen
huijs voor den licentmeester tot Lillo, de somme van 261:11:1 vls. over de eerste paije, van
sijnen bedongen loon over den opbou vant voorschreven huijs, bij ordonnantie van 07-121654.
Folio 527: Aen Michiel Clarisse, facteur tot Lillo, de somme van 2:13:4 vls. over restitutie
van licent van 2 pacxkens, daer inne 40 stucken rijsselsche faijen, bij hem ten comptoire tot
Lillo verclaert en niet utgevoert, volgens t’pasport ende verclaringe vande Commijssen,
ordonnantie vanden 29-11-1653.
Periode: prima januari 1655 - ultima december 1655
Inv. nr. RKK-C 6880
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Joannis Beydals
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Opbrengst Lillo: 57:+2174:14
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland: 12993:7; 1/3 verhooginge
van de convoijen = 4441:15; opbrengst vant licent over de comptoiren in Zeeland =
20080:1; totaal: 37514:1
Opbrengst Zeeland (ruim) 58071:8 / 46172
Commiezen: Jan Braems; Pieter van der Eijcken
Roeier commiezen: Davidt Carels
Folio 427-428: Aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 13:3 vls.
over vacatien ter causa van sijne liquidatie, ende comptoirbehouften ten d.a. 1655, bij
specificatie, ordonnatie van 12-01-1656.
Folio 429: Aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 45:16:8 vls.
over soo vele bij hem door ordre vande heeren Raden ter Admiraliteijt is betealt aen Jaques
vander Tombe. Voor den incoop vande erve, op welke is gestelt het huijs voor den voorn.
licentmeester nieuw ghemaeckt bij acte ende ordonnantie van 13-01-1655.
Folio 429-430: Aen Cornelis Smijtegeldt, de somme van 66:13:4 vls. ende dat bij forma
van avance vande tweede paije van sijn bedongen loon, over den bouw, vant nieuwe huijs
voor den licentmeester Van Benthem, tot Lillo, bij ordonnantie van 25-10-1655.
Folio 430: Aen Jan Rochel, timmerman tot Lillo, de somme van 20:16:5 vls. over
arbeijtsloon ende leverantie van hout tot reparatie vande logementen vande officieren van
convoijen ende licenten aldaer, binnen de jare 1655 bij drij bijsondere specificatien
ordonnantien.
Folio 430: Aen Willem Adriaenssen, smidt tot Lillo, de somme van 5:4:11 vls. over
reparatie gedaen aende logementen vande officieren der convoijen ende licenten aldaer,
binnen de jaren 1653 ende 1654 bij specificatie, ordonnatie van 03-11-1655.
Folio 430: Aen Jan Duwaert, glaesmacker, Jan Rochel, timmerman en Thomas Claessen,
metser tot Lillo, t’samen de somme van 29:2:5: vls. over reparatie gedaen aent’ logement
van commijs Pieter van der Eijcken, bij drij bijsondre geverifieerde specificatien, ende
ordonnantie van 10-01-1656.
Folio 431: Aen Thomas Claessen, metser tot Lillo, de somme van 6:1:2 vls. over reparatie
gedaen aende logementen vanden licentmeester Van Benthem, contrerolleur Beijdals, ende
den commijs Claesson inden jare 1655 bij geverifieerde specificatie, ordonnantie van 0101-1656.
Periode: prima januari 1656 - ultima december 1656
Inv. nr. RKK-C 6890
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Joannis Beydals
Opbrengst Lillo: 27+3658:19
Opbrengst Zeeland (beperkt); opbrengst convoijen in Zeeland: 19530:2; 1/3 verhooginge
van de convoijen: 6546:5; opbrengst licent over de comptoiren in Zeeland = 29891:0;
totaal: 55967:7
Opbrengst Zeeland (ruim) 93615 / 70817
Commiezen: Hendrick Claessens; Jan Rontvisch
Roeier commiezen: Davidt Carels
Folio 429: Aen Jan Duwaert, glasemacker tot Lillo, de somme van 4:1:8 vls. over reparatie
gedaen aen de glasen in de respective logementen van ’slants officieren aldaer, binnen den
jare 1655, bij drij gespecificeerde ordonnanties van 26-02-1656.
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Folio 430: Aen Leenart Pouwelsen, timmerman tot Lillo, de somme van 7:18:4 vls. over
reparatie gedaen inde woningen van ’slants Officieren alsboven in de jaren 1655 en 1656,
bij bij geverifieerde specificatie van 08-11-1656.
Folio 430: Aen Willem Adriaenssen, smidt tot Lillo, de somme van 5:16:4 vls. over
reparatie gedaen aande logementen van ’slants officieren alsboven, binnen den jare 1656,
bij specificatie, ordonnantie van 11-11-1656.
Folio. 430-431: Aen Thomas Claessen, metser, ende Leendert Pauwelsen, timmerman tot
Lillo, de somme van 22:16:4 over reparatie bij hun gedaen aent logement vanden commijs
Jan Rontvisch aldaer inden jare 1656, bij specificatie ordonnatie van 25-11-1656.
Periode: prima januari 1657 - ultima december 1657
Inv. nr. RKK-C 6900
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Joannis Beydals
Opbrengst Lillo: 28:10 + 2652:6
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst van de convoijen in Zeeland: 21192:8;
1/3 verhooginge van de convoijen: 7059:3; opbrengst van licent over de comptoiren in
Zeeland = 22971:16; totaal: 51223:7
Opbrengst Zeeland (ruim) 84166 / 62870
Commiezen: Joan Braems (Commies inde Vlote voor Lillo ende ’tSas van Gent); Jan
Rontvisch
Roeier commiezen: Davidt Carels
Folio 136: De gagie van Matthijs Jorissen, gevoert hebbende de schuijte ten dienste vande
forten Lillo ende Liefkenshouck is bij de heeren vande Admiraliteijt inden jare 1646
geschorst, dus tijde deser niet betaelt.
Folio 503: Aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 22:3:4 vls. over
vacatien ter causa van sijner liquidatie ende comptoirbehouften d.a. 1656, mitsgaders
verschoten penningen ten dienste van sijne woninge, bij specificatie ordonnantie van 19-021657.
Folio 503-504: Aen den selven licentmeester Van Benthem, de somme van 62:9:1 vls. over
remboursement van verschoten penningen tot reparatie van ’slants huijsinge tot Lillo, daer
hij in woont, binnen de jaren 1655, 1656 en 1657. Bij twee bijsondere specificatien yder
met sijne ordonnantie onbekent.
Folio 504: Aen Cornelis Smijtegelt, timmerman tot Lillo, de somme van 607:11 vls. over
de tweede en de derde paije vant loon bij hem bedongen voor den bouw vant nieuwe huijs
voor den licentmeester tot Lillo, volgens attestatie, ende afrekeninge, ende twee bijsondere
ordonnantien, d’ eerste van 408:13 vls. in dato 17-02-1657 ende d’andere van 198:7:11 vls.
in date 14-07-1657.
Folio 504: Aen Jean Carre, ‘slants metser, de somme van 23:17:11 vls. over het leggen van
een strate met clinckers voort’ huijs van den licentmeester tot Lillo, begrijpende 9 ¼ roeden
ten advenante van 15 ½ gulden de roede bij ordonnantie van 22-09-1657.
Folio 504-505: Aen Willem Adriaensen, smidt binnen Lillo, de somme van 31:15:4 vls.
over reparatie ende leverantie van Iserwerck gedaen en ten behouve van ’slants huijsingen
vanden licentmeester en contrerolleur tot Lillo, inden jare 1657, bij geverifieerde
specificatie, ordonnantie van 22-09-1657.
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Folio 505:Aen Jan Duwaert, glaesmaker tot Lillo, de somme van 5:14:8 vls. over reparatie
gedaen aende glasen inde logement van ’slants Officieren aldaer in den jare 1656. Bij
gespecificeerde specificatien, ordonnantie van 19-02-1657.
Folio 505: Aen Leendert Pouwelsen, s’lants timmerman tot Lillo, de somme van 14:17:4
vls. over reparatie gedaen aende logementen vande officieren der convoijen en licenten
aldaer in de jaren 1656 ende 1657 bij geverifieerde specificatie van 17-09-1657.
Folio 505-506: Aen Hendrick Cuypers, woonende tot Lillo, de somme van 2:2:2 vls. over
leverantie van eenich Iserwerck, soo nagels als anders, aent logement vanden contrerolleur
Beijdals, in den jare 1657, bij geverifieerde specificatie, ordonnantie van 10-11-1657.
Folio 506: Aen Jan Duwaert, glaesmaker binnen Lillo, de somme van 4:19:4 vls. over
reparatie van glasen, inde logementen vanden licentmeester ende contrerolleur tot Lillo, in
den jare 1657, bij twee bijsondere specificatien, ordonnantie van 17-11-1657.
Folio 506: Aen Thomas Claessen, metzer tot Lillo, de somme van 7:10:1 vls. over reparatie
van metselwerck gedaen aen t’logement vande contrerolleur Beijdals, in den jaren 1656 en
1657 bij specificatie, ordonnantie van 17-11-1657.
Folio 506: Aen de armmeesters tot Lillo, de somme van 1:1:10 vls. over soo veel bij Jasper
Hendricx timmerman tot Lillo is verdient, over reparatien int logement vanden commijs
Pieter van der Eijcken, in de jaren 1652 en 1653, bij specificatie, ordonnantie van 02-011658.
Folio 507: Aen Joan Braems, commijs in de Vlote voor Lillo, de somme van 39:1:7 vls.
over remboursement van verschoten penningen tot noodige reparatie van sijn logement
aldaer in den jare 1657 bij specificatie ordonnantie van 02-01-1658.
Periode: prima januari 1658 - ultima december 1658
Inv. nr. RKK-C 6910
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Petrus Rennerus (in de plaets van Joannis Beydals)
Opbrengst Lillo: 29:4 + 3070
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 22113:12; 1/3 verhooginge
der convoijen:= 7373:14; opbrengst licent over der comptoiren in Zeeland = 20615:16
Opbrengst Zeeland (ruim) 79914:5 / 61445
Commiezen: Joan Braems; Hendrick Claessens; Jan Rontvisch
Roeier commiezen: Davit Carels
Folio 126: De gagie van Matthijs Jorissen, gevoert hebbende de schuijt, ten dienste vande
forten Lillo, ende Liefkenshouck, is bij de heeren vande Admiraliteijt inden jare 1646
geschorst, dus tijde deser niet betaelt.
Folio 429: Aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 47:11:8 vls. te
weten 13:5 vls. over vacatien ter causa sijner liquidatie ende comptoirbehouften d.a. 1657.
En 34:6:8 vls. over sooveel bij hem is verschoten aen schilderie tot desselfs huijs, bij
specificatie ordonnantie van 07-08-1658.
Folio 429: Aen Jan Carre, s’lants metser tot Middelburch, de somme van 27:5 vls. over het
maken ende leveren van een regenback int huijs vanden licentmeester Van Benthem tot
Lillo en anders inden jare 1657. Bij specificatie, ordonnantie van 23-01-1658.
Folio 429: Aen Petrus Rennerus, contrerolleur vande licenten tot Lillo, de somme van 8:1:8
vls. over verschoten penningen tot reparatie van deselfs logement, inden jare 1658 bij
specificatie, ordonnantie van 07-08-1658.
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Folio 430: Aen Willem Adriaenssen, smit tot Lilloo, de somme van 3:13 vls. over reparatie
en leverantie van verscheijden Iserwerck ten dienste van ’slants huijsingen tot Lillo ’t sedert
den 13-12-1656 totten 12-11-1657 bij specificatie ordonnantie van 02-03-1658.
Folio 430: Aen Willem Willemsen van Tiel, ’slants smit tot Lillo, de somme van 4:5:1 vls.
over reparatie gedaen in ’slants huijsingen aldaer inden jare 1658. Bij specificatie,
ordonnantie van 31-07-1658.
Folio 430: Aen Leendert Pouwelsen, timmerman tot Lillo, de somme van 19:4 vls. over
reparatie gedaen in ’slants huijsingen alsboven inden jare 1657, bij specificatie ordonnantie
van 06-04-1658.
Folio 430: Aen den selven, de somme van 9:3:9 vls. over reparatie gedaen in ’slants
huijsingen tot Lillo, in den jare 1658. Bij specificatie ordonnantie van 21-10-1658.
Folio 432: Aen Jan Duwaert, glasemaecker tot Lillo, de somme van 8:5:2 vls. over reparatie
gedaen aen de glasen inde logementen van ’slants officieren aldaer inden jare 1658. Bij
specificatie, ordonnantie van 13-11-1658.
Folio 432: Aen Thomas Claessen, metser tot Lilloo, de somme van 4:5:10 vls. over
reparatie gedaen in ’slants logementen alsboven, inden jare 1658. Bij specificatie
ordonnantie van 13-11-1658.
Periode: prima januari 1659 - ultima december 1659
Inv. nr. RKK-C 6920
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Petrus Rennerus
Opbrengst Lillo: 26:5 + 3694:3
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 19604:17; 1/3 verhooginge
der convoijen = 6498:19; opbrengst licent over der comptoiren in Zeeland = 24785:13
Opbrengst Zeeland (ruim) 84152:3 / 63738
Commiezen: Jan Rontvisch; Pieter van der Eijcken; Hendrick Claessens
Roeier commiezen: Davit Carels
Folio 417 Aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 13:5 over
vacatien ter causa van sijne liquidatie ende comptoirbehouften d.a. 1658, bij ordonnantie
vanden 31-03-1659.
Folio 417: Aen den selve Van Benthem, de somme van 28:16:2 vls. over verschoten
penningen tottet maeken van een schutsel op de solder van sijn logement inden jare 1659,
bij specificatie ordonnantie van 27-08-1659
Folio 417: Aen Pieter vande Lande, timmerman tot Lillo, de somme van 10:2:1 vls. over
reparatie gedaen aende logementen vande officieren vande licenten aldaer inden jare 1658.
Bij vier geverifieerde specificatien, ordonnantie van 03-02-1659.
Folio 417: Aen den selven. De somme van 25:15 vls. over reparatie gedaen aende
logementen alsboven, binnen den jare 1659. Bij vier geverifieerde specificatien,
ordonnantie van 21-06-1659.
Folio 417-418: Aen den selven. De somme van 6:1 vls. over reparatie gedaen aende
voorschreven logementen inden jare 1659. Bij twee bijsondere specificatien, ordonnantie
van 04-10-1659.
Folio 418: Aen den selven. De somme van 12:16:3 vls. over reparatie gedaen aende
logementen vanden contrerolleur Rennerus en den Commijs Claessens, binnen den jare
1659. Bij twee geverifieerde specificatien, ordonnantie van 06-11-1659.
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Folio 418: Aen Jan Duwaert, glasemacker tot Lillo, de somme van 7:15:4 vls. over
leverantie en reparatie van glasen in ’s lants huijsingen tot Lillo inden jare 1659 bij vijf
geverifieerde specificatien, ordonnantie van 04-10-1659.
Folio 418: Tomas Claessen, metser tot Lillo, de somme van 21:9:5 vls. over reparatie
gedaen in ‘slants logementen aldaer inden jare 1659, bij vijf geverifieerde specificatien,
ordonnantie van 04-10-1659.
Folio 418: Aen Willem Willemse van Thiel, smit tot Lillo, de somme van 10:4:1 vls. over
reparatie gedaen aen ’slants logementen alsboven ’t sedert prima julij 1658 totten laesten
april 1659. Bij vier geverifieerde specificatien, ordonnantie van 03-05-1659.
Folio 418-419: Aen den selven. De somme van 11:13:11vls. over reparatien gedaen aende
voorschreven logementen ’t sedert den eersten meije 1659 totten laesten november daer
aen. Bij vier geverifieerde specificatien, ordonnantie van 03-01-1660.
Periode: prima januari 1660 - ultima december 1660
Inv. nr. RKK-C 6930
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Petrus Rennerus
Opbrengst Lillo: 39:15 + 4511:12
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 19991:19; 1/3 verhooginge
der convoijen = 6673:18; opbrengst licent over der comptoiren in Zeeland = 23461:3
Opbrengst Zeeland (ruim) 83294:2 / 63207
Commiezen: Pieter van der Eijcken; Hendrick Claessens; Adriaen van den Heuvel
Roeier commiezen: Davit Carels
Folio 417: aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 13 pond vls.
over vacatien ter cause sijner liquidatie en comptoirbehoufte d.a. 1659, bij ordonnantie van
29-05-1660.
Folio 417: Aen den selven Van Benthem, de somme van 17:6:10 vls. over verschoten
penningen aen noodighe reparatie bij hem gedaen aent huijsken van commijsen ende slants
logementen inden jare 1659, bij specificatie ordonnantie van 29-05-1660.
Folio 417: Aen Davit Carels, roeijer vande commijsen tot Lillo, de somme van 3:6:8 vls.
over verschoten penningen ten dienste van ’slants logement bij hem bewoont werdende,
inden jaere 1659, bij ordonnantie van 29-05-1660.
Folio 417-418: Aen Pieter van de Lande, timmerman tot Lillo, de somme van 6:12:7 vls.
over reparatie bij hem gedaen aen s’lants huijsingen bewoont werdende bij de commijsen
aldaer, inden jare 1659, bij drij geverifieerde specificatien, ordonnantie van 14-06-1660.
Folio 418: Aen Willem van Thiel, smit, ende Jan Duwaert, glasemacker, t’ samen de
somme van 22:1:10 vls. over leverantie van Iserwerck en Glasen bij hun gedaen aende
respective officieren vande licenten tot Lillo inde jaren 1659 en 1660, bij verschijden
geverifieerde specificatien, ordonnantie van 13-12-1660.
Folio 418: Aen Jan Meeussen, metser tot Lillo, de somme van 94:3:2 vls. over arbeijtsloon
en geleverde matrialen aen en ten behouve vande logementen alsvoren, inden jare 1660 bij
geverifieerde specificatie, ordonnantie van 10-01-1661.
Periode: primo januari 1661 - ultima december 1661
Inv. nr. RKK-C 6940
Naam Ontvanger: Albert van Benthem
Naam Contrelloleur: Petrus Rennerus
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Opbrengst Lillo: 19:14 + 3410:13
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 13968:12; 1/3 verhooginge
der convoijen = 4696:2; opbrengst licent over der comptoiren in Zeeland = 20931:18
Opbrengst Zeeland (ruim) 64487:13 / 49813
Commiezen: Pieter van der Eijcken; Jan Rontvisch; Adriaen van den Heuvel
Roeier commiezen: Davit Carels
Folio 461: Aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 13:10 vls. over
vacatien ter cause van sijn liquidatie ende comptoirbehouften d.a. 1660, bij ordonnatie van
13-06-1661.
Folio 461: Aen den selven licentmeester Van Benthem, de somme van 9:14:2 vls. over
verschoten penningen tot noodige reparatie aen sijn logement tot Lillo, inden jare 1660, bij
specificatie, ordonnantie van 13-06-1661.
Folio 461-462: Aen Geerard Cool, timmerman tot Lillo, de somme van 160:15:11 vls. over
arbeijtsloon en gelevert hout tot reparatie vande respective logementen van de Officieren
der convoijen ende licenten aldaer binnen de jare 1659 en 1660 bij bijsondere specificatien
ordonnantie van 09-04-1661.
Folio 462: Aen den selven Geerard Cool, de somme van 17:1:1 vls. over arbeijtsloon ende
reparatie gedaan aende voorn. logementen tot Lillo inden jare 1661, bij bijsondere
specificatie, ordonnatie van 30-11-1661.
Folio 462: Aen Julianus van Houcke, lootgieter tot Lillo, de somme van 12:2 vls. over
leverantie van loot ende arbeijtsloon aent logement vanden controlleur Rennerus tot Lillo,
inden jare 1661, bij ordonnantie van 06-01-1662.
Periode: primo januari 1662 - ultima december 1662
Inv. nr. RKK-C 6950
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Petrus Rennerus
Opbrengst Lillo: 10:10 + 3771:16
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 14197:0; 1/3 verhooginge
der convoijen = 4750:11; opbrengst licent over der comptoiren in Zeeland = 20006:14
Opbrengst Zeeland (ruim) 64991:7 / 49735
Commiezen: Jan Rontvisch; Adriaen van den Heuvel (1); Hendrick Claessens (1)
Roeier commiezen: Davit Carels (2)
(1) Tevens vermelding als Commies te Sas van Gent.
(2) Bij traktement Davit Carels: sedert den lesten december 1659 geen traktement betaalt.
Folio 356-357: Aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 13:4:8 vls.
over vacatien ter cause van sijne liquidatie en comptoirbehouften d.a. 1661, bij specificatie
ordonnantie van 12-05-1662.
Folio 357: Aen den selven licentmeester Van Benthem, de somme van 5 ponden Vlaams
hem toegelecht tersaecke van seckere afficxuen [= verm. aankondigingen] distributie van
billjetten tendienste vanden Lande binnen Antwerpen gedaen bij ordonnantie van 15-051662.
Folio 358: Aen Pieter vande Lande, ’slants timmerman tot Lillo, de somme van 51:2 vls.
over reparatie gedaen aende logementen van alle de officieren vande convoijen ende
licenten aldaer, binnen de jaren 1661 en 1662 bij verscheijden geverifieerde specificatien
ende drije distincte ordonnantien met hare respective bekentenisse.
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Folio 358: Aen Jan Meeussen, ’slants metser tot Lillo, de somme van 49:7:10 vls. over
reparatie gedaen aende logementen van ’slants officieren alsboven binnen de jaren 1660 en
1661. Bij geverifieerde specificatie, ordonnantie van 06-03-1662.
Folio 358: Aen Willem Willemsen van Thiel, s’lants smit tot Lillo, de somme van 14:17:8
vls. over reparatie gedaen aen ‘slants logementen alsboven binnen de jaren 1661 en 1662.
Bij verscheijden geverifieerde specificatien ende twee ordonnantien in dato 06-03-1662 en
23-10-1662.
Folio 358-359: Aen Jan Duwaert, glaesmaker tot Lillo, de somme van 11:14:8 vls. over
reparatie gedaen aende glasen in ’slants logementen alsboven. Binnen de jaren 1661 en
1662 bij verscheijden geverifieerde specificatien en twee ordonnantien in dato 06-03-1662
en 23-10-1662.
Folio 360: Aen Thomas Claessen, metser tot Lillo, de somme van 5:10:10 vls. over
reparatie gedaen inde logementen vande officieren der convoijen ende licenten aldaer
binnen de jaren 1661 en 1662, bij geverifieerde specificatie, ordonnantie van 23-10-1662.
Periode: primo januari 1663/ ultima december 1663
Inv. nr. RKK-C 6960
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Petrus Rennerus
Opbrengst Lillo: 13:2 + 2820:5
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 15130:14; 1/3 verhooginge
der convoijen = 5044:17; opbrengst licent over der comptoiren in Zeeland = 21178:5
Opbrengst Zeeland (ruim) 65221:16 / 50238
Commiezen: Jan Rontvisch; Willem van Ameren (1); Jonas Oostdijck (2)
Roeier commiezen: Davit Carels (3)
(1) Commijs ter Zeegeregt in de respectoir Vlooten gecomen van ’tSas van Gent op Lillo
in plaets van Jan Rontvisch.
(2) Gecomen in de plaets van Hendrick Claessens, overleden.
(3) Sedert den laetsten december 1659 geen traktement aan hem uitbetaald.
Folio 248: Aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 40:2:8 vls. over
verschoten penningen tot reparatie van ’slants Logement bij hem bewoont werdende.
Mitsgaders twee jaeren vacatien ter causa van sijne liquidatie ende comptoirbehouften d.a.
1662 en 1663. Bij twee bijsondere specificatien ijder met sijne ordonnantie en
bekentenissen.
Folio 248: Aen Petrus Rennerus, contrerolleur tot Lillo, de somme van 10:8 vls., over
verschoten penningen tot reparatie van ’slants Logement bij hem bewoont werdende.
t’sedert den jare 1661 tot 10-09-1663. bij specificatie, ordonnantie van 07-01-1664.
Folio 249: Aen Pieter vande Lande, s’lants timmerman tot Lillo, de somme van 29:6:10 vls.
over reparatie gedaen aende logementen van alle de officieren vande convoijen ende
licenten aldaer, binnen den jare 1663. Bij verscheijden geverifieerde specificatien en vier
distincte ordonnantien, met hare respective bekentenisse.
Folio 249: Aende weduwe van Gerrit Cool, in sijn leven timmerman tot Lillo, de somme
van 8:3:3 vls. over reparatie van timmerwerck gedaen aent logement vanden licentmeester
Van Benthem binnen de jaren 1661 en 1662. Bij geverifieerde specificatie, ordonnantie van
23-07-1663.
Folio 250: Aen Jan Meeussen, ’slants metser tot Lillo, de somme van 28:3:3: vls. over
reparatie gedaen aende logementen van d’ officieren vande convoijen ende licenten aldaer,
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binnen de jaren 1662 en 1663. Bij verscheijden geverifieerde specificatien en twee distincte
ordonnantien, met hare respective bekentenisse.
Folio 250: Aen Aernout de Coninck, s’lants Smidt tot Lillo, de somme van 7:4:7 vls. over
arbeijtsloon, ende leverantie van Iserwerck tot reparatie van ‘slants logementen alsboven.
’tsedert november 1662 totten lesten september 1663. Bij geverifieerde specificatie,
ordonnantie van 30-10-1663.
Folio 250: Aen Jan Duwaert, glasemaecker tot Lillo, de somme van 7:6:8: vls. over
reparatie gedaen aende glasen in ‘slants logementen alsboven t’sedert primo october 1662
tot pr. October 1663. Bij geverifieerde specificatie, ordonnantie van 28-11-1663.
Periode: primo januari 1664 - ultima december 1664
Inv. nr. RKK-C 6970
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Petrus Rennerus
Opbrengst Lillo: 28:3 + 2062:14
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 15026:19; 1/3 verhooginge
der convoijen = 5012:18; opbrengst licent (over der comptoiren) in Zeeland = 20782:3
Opbrengst Zeeland (ruim) 62347:4 / 48678
Commiezen: Willem van Ameren; Jonas Oostdijck (1); Adriaen van den Heuvel (2)
Naam Roeier commiezen: Davidt Carels (3)
(1) Gecomen in de plaets van Adriaen van den Heuvel.
(2) Wordt traktement verleent als commijs op ’t Sas van Gent.
(3) Sedert den lesten december 1659 geen traktement betaald.
Folio 128: De gagie van Matthijs Jorissen, gevoert hebbende de schuijte ten dienste van de
forten Lillo ende Liefkenshouck, is bij de heeren vande Admiraliteijt inden jare 1646
geschorst, dus tijde deser niet betaalt.
Folio 261: Aen Franchois Oilliaerts, coopman tot Middelburch, de somme van 11:3 vls.
over restitutie van ‘tgene hij ten Comptoire van Lillo te veel heeft betaelt over ‘slants recht
van uijtgaende Licent van eenige onbereijde lakenen, bij verclaringe vanden Licentmeester
Albert van Benthem, ordonnantie van 30-07-1664.
Periode: primo januari 1665 - ultima december 1665
Inv. nr. RKK-C 6980
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Petrus Rennerus
Opbrengst Lillo: 25:16* + 1944:11
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 11438:4; 1/3 verhooginge
der convoijen = 3813:13; opbrengst licent (over der comptoiren) in Zeeland = 17510:4
Opbrengst Zeeland (ruim) 54350 / 41184
Commiezen: Willem van Ameren; Jan Rontvisch (1); Adriaen van den Heuvel
Roeier commiezen: Davit Carels (2)
*Uijtgaende goederen maand januari 1665: niets ontvangen.
(1) Commijs in den Vloten op ’t Sas van Gent gecomen in den plaets van Willem van
Ameren.
(2) Sedert december 1659 geen traktement uitbetaald.
Folio 338: Aen Pieter Janssen Cocq, aennemer, vant repareren ende onderhouden van
‘slants Logementen tot Lillo, de somme van 34:10 vls. over 17 maanden onderhoudinge
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van reparaties inde voorn. wooningen verschenen 13-05-1665 bij attestatie ordonnantie van
17-05-1665.
Folio 338-339: Aen Lieven Moor en Pieter Janssen Coq, de somme van 11:10 vls. …
comende ter sake vant repareren van de huijsen bewoont bijde Officieren van de licenten
tot Lillo, inden jare 1665. Bij attestatie, ordonnantie van 28-10-1665.
Periode: primo januari 1666 - ultima december 1666
Inv. nr. RKK-C 6990
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Petrus Rennerus
Opbrengst Lillo: 16 + 2955:17
Opbrengst Zeeland (beperkt) Opbrengst Convoij in Zeeland = 10168:1; 1/3 verhoging der
Convoijen = 3385:9; Opbrengst van het Licent in Zeeland = 15168:16; totaal = 28722:6
Opbrengst Zeeland (ruim) 49660 / 38942
Commiezen: Jan Rontvisch; Adriaen van den Heuvel; Jonas Oostdijck (1)
Roeier commiezen: Davidt Carels (2)
(1) Gecomen van ’t Sas van Gent in plaets van Adriaen van den Heuvel.
(2) Sedert december 1659 geen traktement uitbetaald.
Folio 120: de gagie van Mathijs Jorissen, hebbende gevoert de schuijte ten dienste vande
forten Lillo ende Liefkenshoeck, is bij de heeren vande Admiraliteijt in den jare 1646
geschorst dus tijde deser niet betaelt, tot memorio.
Folio 440: Aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 18:18:4 vls.
over vacatien ter cause van sijne liquidatie ende comptoirbehouften binnen de jaren 1664 en
1665, bij specificatio ordonnantie 12-04-1666.
Folio 445: Aen Duwart, glasmacker tot Lilloo, de somme van 8:5:- vls. over reparatie van
glasen in de maend augustij 1665 aen de Logementen van de Officieren der Convoijen en
Licenten aldaer bij specificatio ordonnantie van 17-02-1666.
Folio 445: Aen Pieter van de Lande, timmerman tot Lillo, de somme van 75:18:8 vls.
Teweten 75 pond vls oversijn bedongen loon vant maken van een nieu posthuijs voor de
Commisen inde Vlote voor Lilloo ende 18:8 vls. over eenich buytenwerck bij specificatio
en attestatie ordonnatie van 11-08-1666.
Folio 445-446: Aen selven Pieter van de Lande, de somme van 70 pond vls. over sijn
bedongen loon voort vergrooten vant huijs bewoont werdende bij den controlleur Rennerus
tot Lillo, bij ordonnatie van 29-09-1666.
Periode: primo januari 1667 - ultima september 1667
Inv. nr. RKK-C 7000
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Petrus Rennerus
Opbrengst Lillo: 12:18 + 2731:19
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 10466:0; 1/3 verhooginge
der Convoijen = 3466:12; opbrengst licent in Zeeland = 7072:2
Opbrengst Zeeland (ruim) 40805:14 / 29472
Commiezen: Jan Rontvisch; Willem van Ameren (1); Jonas van Oostdijck (2)
Roeier commiezen: Davidt Carels (3)
(1) Verplaatst van ’t Sas van Gent op Lillo.
(2) Is sedert den laesten december 1666 gheen traktement betaalt.
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(3) Geen traktement betaalt sedert december 1659.
Folio 116: de gagie van Matthijs Jorissen, gevoert hebbende de schuijt ten dienste vande
forten Lillo en Liefkenshouck, is bij de heeren vande admiraliteijt inden jare 1646
geschorst, dus tijde deser niet betaelt.
Folio 319 Aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 21:16:8 vls. over
vacatien ter cause sijner liquidatie en comptoirbehouften dato 1666, mitsgaders verschoten
penningen aen dry lasten turf ’t sijnen comptoir geconsumeert binnen de jaren 1664, 1665
en 1666. By ordonnatie van 22-01-1667.
Folio 322 Jan Meese, metselaer tot Lillo. De somme van 18:15:4 vls. over arbeijtsloon en
leverantie van kalck en steen tot reparatie van s’lands wooningen der Officieren vande
convoijen en licenten aldaer in den jare 1666. By geverifieerde specificatien ordonnatie van
28-02-1667.
Folio 322: Aen Pieter van de Lande, timmerman tot Lillo, de somme van 22:4:10 vls. over
leverantie van hout en arbeijtsloon tot reparatie van s’Landts logementen bewoont bij de
Officieren vande convoijen ende licenten aldaer. Binnen den jare 1666 by dry bijsondere
specificatien en de ordonnantien in date 07-03, 08-06, en 21-09-1667.
Folio 322: Aen Joris van Essen ’slants Lootgieter de somme van 29:7:6 vls. over leverantie
van loot en arbeijtsloon tot reparatie vant huijs bewoont bij den licentmeester Van Benthem
tot Lillo inden jare 1666. By geverifieerde specificatie ordonnantie van 05-02-1667.
Folio 322: Aen den selven Van Essen de somme van 19:8:10 vls. over leverantie van loot
alsboven tot reparatie vant huijs bewoont bij den commijs Rontvisch tot Lillo inden jare
1666. By geverivieerde specificatie ordonnantie vanden 03-02-1667.
Rekeningen betreffende de Administratie te Water ingebracht ter Rekenkamer van
Zeeland door de (Tresorier) Ontvanger-Generaal Johan van der Stringe, 1667-1703
Periode: 01-10-1667 - 31-12-1668
Inv. nr. RKK-C 7010
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Petrus Rennerus
Opbrengst Lillo: 24:7 + 3629:17
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 24074:4; 1/3 verhooginge
der Convoijen = 8038:12; opbrengst licent in Zeeland = 22812:0
Opbrengst Zeeland (ruim) 88628:18 / 67914
Commiezen: Willem van Ameren; Adriaen van den Heuvel; Jonas van Oostdijcke
Roeier commiezen: Davit Carels (1)
(1) Sedert den laesten december 1659 geen traktement meer betaald.
Folio 473: Aen Petrus Rennerus, controlleur van Licenten tot Lillo, de somme van 4:3:4
vls. over vacatien ter causo sijner liquidatio metten heer Ontvanger generaal wegens den
Ontfanck bij hem aldaar gehadt mits de suspentio vanden licentmeester Van Benthem in
februari 1667 bij ordonnantie van 27-10-1667.
Folio 502: Aen Cornelis Tijssen, roeijer vande Commijsen ter Recherche voor Lillo, de
somme van 5:6:8 vls. over verschoten penningen tot het repareren van ’slants Chaloupe
aldaar in april 1688 bij geverifieerde specificatie ordonnantie van 30-04-1668.
Folio 502-503:Aen Jan Meese, metselaar tot Lillo, de somme van 6:19:6 vls. over
arbeijtsloon en leverantie van kalck en steen tot reparatie van ’slants wooningen der
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Officieren van de convoijen ende licenten aldaar binnen de jare 1667 bij specificatio
ordonnatie van 29-10-1667.
Folio 503: Aen Jan Duarte, glasmeester tot Lillo, de somme van 7:7:2 vls. over arbeijtsloon
en leverantie gedaen tot reparatie vande glasen in ’slants logementen alsboven binnen de
jaren 1666 en 1667 bij specificatio ordonnatie van 12-12-1667.
Folio 504: Aen Pieter van den Lande, timmerman tot Lillo, de somme van 5:11:11 vls. over
arbeijtsloon en leverantie van materialen tot reparatie van ’slants wooningen alsboven t’
sedert 17-12-1667 totten 30-05-1668 bij specificatio ordonnatie van 23-06-1668.
Folio 504: Arnout de Coninck, smit tot Lillo, de somme van 6:4:8 vls. over reparatien
alsboven gedaen aan ‘slants logementen aldaar binnen de jaren 1667 en 1668 bij
specificatio ordonnatie van 03-11-1668.
Periode: prima januari 1669 - ultima december 1669
Inv. nr. RKK-C 7020
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Petrus Rennerus
Opbrengst Lillo: 15:16+1499:10
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 13079:9; 1/3 verhooginge
der Convoijen = 4367:17; opbrengst licent in Zeeland = 16249:6
Opbrengst Zeeland (ruim) 51467:19 / 40055
Commiezen: Willem van Ameren; Adriaen van den Heuvel (1)
Roeier commiezen: Davit Carels (2)
(1) Adriaen van den Heuvel wordt traktement verleent als commijs in ’t Sas van Gent.
(2) Geen traktement verleent sinds december 1659.
Folio 130: De gagie van Mathijs Jorissen hebbende gevoert de schuijt ten dienste vande
forten Lillo ende Liefkenshoeck is bij de heeren vande Admiraliteijt inden jare 1646
geschorst dus tijde deser niet betaalt tot Memorie.
Folio 273-274: Aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 32:-:8 vls.
over twee jaren vacatien ter causo sijner liquidatie en comptoirbehouften dato 1667 en 1668
mitsgaders over enige gesupporteerde oncosten in vacatien ten dienste vanden Lande
gedaen tot Antwerpen bij specificatio ordonnantie van 20-04-1669.
Folio 277: Aen Gillis Heijlinck, timmerman tot Lillo, de somme van 20:8:4 vls. over
arbeijtsloon en leverantie van materialen tot reparatie van ’slants wooningen der Officieren
van de Convoijen en Licenten aldaer binnen den jare 1668 bij specificatio ordonnantie van
13-10-1668.
Folio 277: Aen den selve Gillis Heijlinck, de somme van 19:13:4 vls. over reparatie gedaen
alsvoren aen ’slants wooningen tot Lillo binnen den jare 1669 bij specificatio ordonnantis
van 08-05-1669.
Folio. 277: Aen Jan Meese, metselaer tot Lillo, de somme van 58:10:9 over arbeijtsloon en
leverantie van kalck en steen tot reparatie van ’slants wooningen vande Officieren der
Convoijen en Licenten tot Lillo ende op het fort St. Anna binnen den jare 1668, bij
geveifieerde specificatie ordonnantie vanden 21-11-1668.
Folio 278: Aen den selven Jan Meese, de somme van 15:5:7 vls. over arbeijtsloon en
leverantie van materialen tot reparatien van ’slants wooningen der Officieren vande
Convoijen en Licenten tot Lillo gedaen binnen den jare 1669 bij geverifieerde specificatio
ordonnantie van 12-08-1669.
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Folio 278: Aen Jan Duarte, glasmacker tot Lillo, de somme van 10:3:1 vls. over reparatie
en leveringe van glasen in ’slants Logementen alsboven gedaen binnen den jare 1668 bij
specificatio ordonnatie van 08-04-1669.
Folio 278-279: Aen Aernout de Coninck, ’slants smit tot Lillo, de somme van 11:8 vls. over
arbeijtsloon en leverantie van ijserwerck tot reparatie van ‘slants wooningen der Officieren
vande Convoijen en Licenten binnen de jaaren 1668 en 1669 bij ordonnatie van 25-111669.
Periode: primo januari 1670 - ultima december 1670
Inv. nr. RKK-C 7030
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Petrus Rennerus
Opbrengst Lillo: 13:19 + 1402:15
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 11431:1; 1/3 verhooginge
der Convoijen = 3814:4; opbrengst licent in Zeeland = 18070:14
Opbrengst Zeeland (ruim) 51178:7 / 40104
Commiezen: Willem van Ameren (1); Adriaen van den Heuvel
Roeier commiezen: David Carels (2)
(1) Wordt ook traktement verleent als commijs te ’t Sas van Gent.
(2) Geen traktement uitbetaald sedert december 1659
Folio 276: Aen Albert van Benthem, licentmeester tot Lillo, de somme van 26:6:8 vls. over
twee jaren vacatien ter Causa sijner liquidatie en Comptoirbehouften dato 1669 en 1670 bij
specificatio ordonnatie van 20-10-1670.
Folio 277: Aen Cornelis Thijssen, roeijer van Commijssen inde Vlote voor Lillo, de somme
van 2:6:8 vls. over vaccatien ten dienste van den Lande bij attestatie ordonnatie van 29-091670.
Folio 281: Aen Jan Meese, ’slants metser tot Lillo, de somme van 81:1:2 vls. over
leverantie van kalck en steen en arbeijtsloonen int repareren van ’slants huijsingen tot Lillo
werdende aldaer bewoont van Officieren vande Licenten. Alles gedaen binnen de jaren
1668, 1669 en 1670 geverifieerde specificatien en dry bijsondere ordonnaties: yder met
sijnne bek.
Folio 281: Aen Gillis Heijlinck huijstimmerman tot Lillo, de somme van 15:15:1 vls. over
reparatien en arbeijtslonen aen ’slants Logement en bewoont werdende bijde respective
Officieren tot Lillo alles gedaen binnen den jare 1669 bij geverifieerde specificatio
ordonnatie van 07-05-1670.
Folio 282: Aen Pieter van Lande, timmerman tot Lillo, de somme van 2:14:8 vls. over
reparatien aen ’slants huijsinge bewoont werdende bij den contrerolleur Rennerus aldaer
alles gedaen binnen den jare 1668 bij specificatien ordonnantie van 04-08-1670.
Folio 282: Aen Aernoud de Coninck, ‘slants smith tot Lillo, de somme van 10:6:7 vls. over
leverantie en reparatie van ’slants huijsch werdende bewoont bij de respective Officieren
aldaer binnen de jare 1669 en 1670 bij gespecificeerde specificatio ordonnatie van 06-101640.
Folio 283: Aen Jan Douwaerts, glasmacker tot Lillo, de somme van 10:4:10 vls. over
reparatie aende glasen in ’slants huijsen aldaer bewoont werdende van respective Officieren
alles binnen den jaren 1669 en 1670 bij twee geverifieerde specificatien yder met sijnne
ordonnantie.
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Periode: prima januari 1671 - ultima december 1671
Inv. nr. RKK-C 7040
Ontvanger: Albert van Benthem (1)
Contrelloleur: Petrus Rennerus
Opbrengst Lillo: 10:19 + 1995:14
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 9834:17; 1/3 verhooginge
der Convoijen = 4195:15; opbrengst licent in Zeeland = 15468:9
Opbrengst Zeeland (ruim) 45643:9 / 35046
Commiezen: Jan Faber (2); Adriaen van den Heuvel (3)
Roeier commiezen: Cornelis Thijssen Buijs (4)
(1) Is sedert den laesten juni 1670 niet betaalt voor een jaar traktement van 83:6:8 Vlaems
jaerlijcx.
(2) In den plaets van Adriaen van den Heuvel, traktement ingaande op 1 april 1671.
(3) Traktement wordt uitbetaald aan Maria van der Eijcke, weduwe van Adriaen van den
Heuvel, in sijn leven commijs ter recherche tot Lillo, de somme van 55 pond Vlaems.
(4) Folio 281-282: Aen Cornelis Thijssen Buijs de somme 3:6:8 vls. hem toegesecht voort
roeijen ten dienste vande commissen inde vlote voor Lillo bij ordonnantie vanden 1412-1671.
Folio 142: De gagie van Mathijs Jorissen hebbende gevoert de schuijte ten dienste vande
forten tot Lillo en Liefkenshoeck is bij de heeren vande admiraliteijt inden jare 1646
geschorst dus tijde deser niet betaelt.
Folio 284 Aen Joris van Essen de somme van 23:16:6 vls. over leverantie van loot
mitsgaeders arbeijtsloonen aent logement vanden licentmeester Albert van Benthem tot
Lillo alles binnen den jare 1670 bij ordonnantie vanden 14-03-1671.
Folio 285: Aen Jan Meesen metslaer tot Lillo de somme van 21 pond vls. overt maecken
vande vloeren int huijs van den commijs Oostdijck aldaer bij ordonnantie van den 13-041671.
Folio 285: aen den selven de somme van 13:19 over gedaene reparatien aen de woningen
van slants Officieren tot Lillo bij vier geverifieerde specificatien ordonnantie van den 3108-1671.
Folio 285: Aen Gillis Heijlinck huijstimmerman tot Lillo, de somme van 21:6 vls. over
reparatien en arbeijtsloonen aen slants huijsingen aldaer zedert de maent meij 1670 totten
laesten meij 1671 bij ordonnantie vanden 25-06-1671.
Folio 302: Aen de soldaten in guarnisoen tot Lillo de somme van 16:13:4 vls. hun
gesamenlijck toegelecht ter saacke dat sij het transport jacht “De Maecht” hebben
uijtgedolven wanneer ’t inde laeste storm aen conterscharp was gestrant tot Lillo bij
ordonnantie vanden 09-10-1671.
Periode: rekening over 1672 en 1673. Voorlopig afgehoord door Generaliteits Rekenkamer
1678, apr. 14, gerecalculeerd door de Rekenkamer van Zeeland op 1678, mei 17, sept. 18
Inv. nr. RKK-C 8350
Ontvanger: Albert van Benthem
Contrelloleur: Petrus Rennerus
Opbrengst Lillo: 5516:13 incomende en uijtgaende goederen tesamen
Opbrengst Zeeland (beperkt) 1672: 30548; 1673: 31317
Opbrengst Zeeland (ruim) 1672:37539; 1673: 40487
Commiezen: Aernout van Latum; Jan Faber; Jan van Oostdijck
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Periode: primo januari 1674 - ultima december 1674
Inv. nr. RKK-C 7050
Ontvanger: Albert van Benthem (1)
Contrelloleur: Paulus Reijnerus (1)
Opbrengst Lillo: 46:10 + 5114:10
Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst convoijen in Zeeland = 6405:7; 1/3 verhooginge
der Convoijen = 2016:4; opbrengst licent in Zeeland = 13723:15
Opbrengst Zeeland (ruim) 46926:10 / 33506
Commiezen: Joan van Oostdijck; Aernout van Latum; Huijbregt Dommijs; Jan Faber (1)
Aan bovenvermelde personen met aanduiding (1) wordt geen traktement verleend volgens
lijst van traktementen Folio 200-201.
Folio 174: Aen Jan Duart, glasmacker tot Lillo, de somme van 17 pond vls. over ’t maken
en repareren van s’Lants huijsingen aldaer binnen de jaren 1670 en 1671. Gedaen by
ordonnantie vanden 20-08-1672.
Folio 174: Aen Gillis Heylinck ’slands timmerman tot Lillo, de somme van 27:10 vls. over
reparatien en arbeijtsloonen aen ‘slants huijsingen gedaen binnen den jare 1671. Bij
geverivieerde specificatie ordonnantie van den 11-07-1672.
Folio. 176: Aen Aernout de Coninck ’slants smit tot Lillo, de somme van 9:7 vls. reparatien
en leverantie van ijserwerck ten behouve van slants huijsingen aldaer binnen den jare 1671
by geverivieerde specificatien ordonnantie vanden 07-03-1672.
Folio 177: Aen Jan Meeusen, meester metser tot Lillo de somme van 17:13:11 over
reparatien by hem gedaen aen slants huijsen aldaer binnen den jare 1671 bij dry
geverivieerde specificatien ordonnantie van den 25-01-1672.
Folio 215: de gagie van Matthijs Jorissen hebbende gevoert de schuijte ten dienste vande
forten Lillo ende Liefkenshoeck is bij de heeren vanden admiraliteijt inden jare 1646
geschorst dus tijde deser niet betaalt.
Folio 341: Aen Willem Willemse van Thiel ’slants smit tot Lillo, de somme van 4:7:5 vls.
over reparatie en leverantie van yser ten behouve van slants huijsen aldaer sedert 01-111673 tot ultimo 08-1674 bij specificatie ordonnantie vanden 08-09-1674.
Folio 341: Aen Jan Meeussen ’slants Metser tot Lillo, de somme van 16:19:7 vls. over
reparatie aldaer gedaen binnen de jaren 1671 en 1672 bij geverifieerde specificatie
ordonnantie van 16-07-1672.
Folio 341-342: Aen den selven de somme van 29:9:9 vls. over leverantie van kalck, steen
en als anders ten behouve van ’slants huijsen aldaer bij specificatie ordonnantie van den 0809-1674.
Folio 342: Aen Jan Duwarte de somme van 3:1:11 vls. over maken en repareren van glasen
aen slants huijsen tot Lillo bij specificatie ordonnantie vanden 29-09-1674.
Folio 342: Aen Davit Hendricx timmerman tot Lillo, de somme van 8:2:1 vls. over
reparatie en leverantie van hout ten behouve van ’slants huijsinge binnen den jare 1673 bij
specificatie ordonnantie 19-11-1674.
Periode: prima januari 1675 - ultima december 1675
Inv. nr. RKK-C 7060
Ontvanger: Joan Cocq (1)
Contrelloleur: Servaes van Uffelen (2)
Opbrengst Lillo: 116:8 + 3161:3
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Opbrengst Zeeland (beperkt) opbrengst Convoijen in Zeeland = 8393:11; 1/3 verhooginge
convoij 2779; opbrengst Licent in Zeeland = 21688:19; totaal = 32861:10
Opbrengst Zeeland (ruim) 61656 / 43650
Commiezen: Jan de Faber
Roeier commiezen: Thomas Poulier
(1) In den plaets van Albert van Benthem, overleden.
(2) In changement gecomen in plaets van Petrus Reijnerus.
Folio 276: Aen de erfgenamen van Albert van Benthem in sijn leven licentmeester tot Lillo,
de somme van 14:6 vls. Te weten 5:6:2 vls. voor een last turf, 4 pond vls. voor een jaer
comptoirbehouften, 4:3:3 vls. over vacatie ter cause sijner liquidatie ende 13:4 vls. voor
porten van brieven, alles over den jare 1674 bij ordonnantie vanden 01-04-1675.
Folio 276-277: Aen Jan Kock, licentmeester in plaets van Albert van Benthem, de somme
van 27:6 vls. over twee jaren comptoirbehouften, vacatie en port van brieve ten advenantie
als voren mitsgaders over inkoop van twee lasten turf, alles over de jaren 1674 en 1675 bij
twee ordonnanties. ider met sijne bekentenis.
Folio 285-286: Aen Willem Willemse van Thiel de somme van 9:12:10 over reparatie en
leverantie van ijserwerk ten behouve van ’slants huijsinge tot Lillo bij ordonnantie van 1805-1675.
Folio 285: Aen Pieter van de Lande, de somme van 32:6:4 over de reparatie van
timmerwerk aen slants huijsinge tot Lillo als in den jare 1674, bij ordonnantie van 20-021674.
Folio 286: Aen Thomas Poulier roeijer inde Vloote voor Lillo de somme van 5:19:10 vls.
over gedragen onkosten aen ’slants schuijte aldaer bij ordonnantie van den 04-08-1674.
Periode: prima januari 1676 - ultima december 1678
Inv. nr. RKK-C 7070
Ontvanger: Joan Cocq
Contrelloleur: Servaes van Uffelen
Opbrengst Lillo: incomende goederen: 1676 = 4087:8; 1677 = 4858:6; 1678 = 2558:17
Bedragende tesamen over de jaren 1676, 1677, 1678: 11504 ponden Vlaems.
Opbrengst Zeeland (beperkt) convoijen, licenten en veijlgeldt tesamen: 121496:9
1676 = 39984; 1677 = 45263; 1678 = 41349
Opbrengst Zeeland (ruim) 162961:11
1676 = 52689; 1677 = 59785; 1678 = 55571
Commies: Jan de Faber
Folio 320: Aen licentmeester Jan Kock tot Lillo de somme van 84:2:10 vls. ter saecke drij
jaer comptoir behouften ordonnantie dat. 15-02-1677/16-02-1678.
Folio 328-329: Aen Pieter van den Lande timmerman, de somme van 29:1:8 vls. over
reparatie aen den huijsen van de cherchers tot Lillo bij twee ordonnantien dato 04-04-1676
en 27-03-1677.
Folio 329: Aen Jan Meese, metselaer tot Lillo de somme van 33:10:6 vls. over gedaene
reparatien als vooren bij twee ordonnantien dato 17-08-1676 en 02-11-1677.
Folio 329: Aen den selven de somme van 22:3:4 vls. ter saecke als vooren bij ordonnantie
dato …(?)
Folio 329: Aen Willem Willemsen van Thiel de somme van 4:8:10 vls. over leverantie van
ijserwerck aan de voorschreven huijsen van de cherchers bij ordonnantie dato 16-02-1677.
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Folio 329-330: Aen Jan Duwarts glasmaecker tot Lillo, de somme van 26:6:10 vls. over
reparatie van glasen aen de voorschreven huijsen bij twee ordonnanties dato 07-05-1675 en
07-02-1676.
Periode: prima januarij 1679 - ultima december 1679
Inv. nr. RKK-C 7080
Ontvanger: Jan Cocq (1)
Contrelloleur: Jan van Uffelen (1)
Opbrengst Lillo: 2137:7
Opbrengst Zeeland (beperkt) 36487:9
Opbrengst Zeeland (ruim) 19851:17
Commies: Jan Faber (1)
(1) Aan Ontvanger, Contrelloleur en Commies werd geen traktement uitbetaald.
Folio 172-173: Aen Floris Bedlo, de somme van 17 ponden Vlaams, over reparatie aen
’slants huijsen tot Lillo als metselaar gedaan, bij ordonnantie dato 03-05-1679.
Folio 173: Aen Pieter vande Lande, de somme van 4:6:5 vls. over reparatie aen ‘slants
huijsen tot Lillo als timmerman gedaen binnen den jare 1677, bij ordonnantie dato 09-081677.
Folio 173: Aen Jan Duwaart, glasenmacker tot Lillo, de somme van 16:2:6 vls. over
reparatie van glasen aen ’slants huijsen gedaen binnen den jare 1678, bij twee ordonnantien
met bekentenissen.
Folio 173: Aen Willem Willems van Thiel, de somme van 7:12:4 vls. over leverantij van
diversche ijserwercken aan slants huijsen binnen Lillo gedaen inden jare 1675 bij
ordonnantie dato 27-11-1675.
Folio174: Aen Pieter vande Lande, timmerman tot Lillo, de somme van 17:18:4 vls. over
leverantie van materialen tot reparatie van ’slants huijsen tot Lillo, binnen de jare 1677 en
begin d.a. 1678, bij ordonnantie dato 26-11-1678.
Periode: prima januarij 1680 - ultima december 1680
Inv. nr. RKK-C 7090
Ontvanger: Jan Kok
Contrelloleur: Servaes van Uffelen; Anthonij Badoux (1)
Opbrengst Lillo: 2537:15
Opbrengst Zeeland (beperkt) 27410:10
Opbrengst Zeeland (ruim) 38319:5
Commiezen: Heijndrick Adolphins; Joris Bax (2)
(1) Anthonij Badoux in plaats van Servaas van Uffelen, traktement ingaande per 08-031679.
(2) Tijde deser geen traktement betaalt.
Folio 175: Aende licentmeester Jan Kok, de somme van 13:3:4 vls. over comptoirbehouften
inkoop van turff etc. binnen den jaere 1679 bij ordonnantie dato 14-08-1680.
Folio 178: Aen Floris Beddelo, de somme van 27:5 vls. over reparatie van metselwerck
aende huijsen vande officieren tot Lillo, bij ordonnantie dato 22-11-1679.
Folio 178: Aen Jan Meeusen, de somme van 22:13:4 vls. over reparatie van metselwerck
aen slantshuijsen tot Lillo, binnen de jare 1676 en 1677, bij ordonnantie dato 06-11-1677.
Folio 178-179: Aen den selven, de somme van 23:-:4 vls. bij hem ter sake als boven dient
binnen den jaren 1677 en 1678, bij ordonnantie dato 12-10-1678.
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Periode: prima januari 1681 - ultima december 1681
Inv. nr. 7100
Ontvanger: Jan Kok
Contrelloleur: Anthonij de Badoux
Opbrengst Lillo: 2471:18
Opbrengst Zeeland (beperkt) convoijen, licenten en Veijlgelden = 20799:1
Opbrengst Zeeland (ruim) 31087:4
Commiezen: Hendrik Adolphus; Jan Faber (1); Aernout d’Oude
(1) In plaets van Hendrik Adolphus.
Folio 169: Aen Jan Kok, licentmeester tot Lillo, de somme van 13:3:4 vls. over en ter sake
als boven (vacatie en comptoirbehouften red.) binnen den jare 1680, bij ordonnantie dato
07-06-1681.
Folio 173-174: Aen Joris Bax en Hendrik Adolphins, officeren tot Lilo, de somme van 4
ponden Vlaams, over vacatien op aen schrijven vanden Raet gedaen bij ordonnantie dato
01-03-1681.
Folio 174-175: Aen Floris Bedloo, de somme van 50 ponden Vlaams over onderhout
volgens bestek tot Lillo aen slants woningen verschenen prima october 1681 bij
ordonnantie.
Periode: prima januari 1682 - ultima december 1682
Inv. nr. RKK-C 7110
Ontvanger: Jan Kok
Contrelloleur Anthonij Badoux; Aernout d’ Oude (1)
Opbrengst Lillo 4705:19
Opbrengst Zeeland (beperkt): 15247: 12
Opbrengst Zeeland (ruim) 25713:8
Commiezen: Jan de Faber; Aernout d’Oude; Joannes van der Burgt, in den plaetse van
Aernout d’Oude (vanaf 08-04-1682).
(1) In de plaetse van Anth. Badoux vanaf 11-04-1682.
Folio 132: Aen Jan Cock, licentmeester tot Lillo, de somme van 13:3:4 vls. ter sake
alsvoren (vacatien en comptoirbehouften red.) binnen den jare 1681 met bekentenisse van
25-05-1682.
Folio 132: Aen Constant de Vrient, de somme van 8 pond vls. overt maken van een
wijngaertwagen6 aen het huijs van den voors. licentmeester Cock, bij ordonnantie van 2907-1682.
Folio 132: Aen Thomas Paulier, de somme van 6:13:4 vls. overt aenboort roeijen vande
Cherchers in de vloot ten jare 1681 bij ordonnantie van 17-02-1682.
Folio 139: Aen Jan Cock, licentmeester tot Lillo, de somme van 8:6:11 vls. ter zake
alsvoren over soo veel hij heeft moet uijtkeren over vergoedinge van betaalde veijlgelden
mitsgaders andere oncosten van sijn comptoir, bij ordonnantie dato 20-03-1682.

6

Wijngaardwagen, prieeltje dat met wijngaardranken is begroeid. Bron: Woordenboek der
Nederlandsche Taal dl. XXVI, ’s Gravenhage, 1993, p. 341.
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Periode: prima januari 1683 - ultima december 1683
Inv. nr. RKK-C 7120
Ontvanger: Jan Cok
Contrelloleur Aernout ‘d Oude
Opbrengst Lillo 3838:11
Opbrengst Zeeland (beperkt) 14590:13
Opbrengst Zeeland (ruim) 23856:7
Commiezen: Jan de Faber; Johannes van der Burgt
Folio 138: Aen Floris Bedlo, aennemer vant onderhouden van ‘slants huijzen tot Lillo, de
somme van 25 ponden Vlaams, over de vijfde jaer paije verv. 01-10-1683, bij ordonnantie
dato 01-02-1683.
Folio 138-139: Aen Willem Warlenaer, scheepstimmerman, de somme van 26 ponden
Vlaams, over leverantie van een chaloupe tot dienst vande commizen tot Lillo, bij
ordonnantie dato 22-04-1683.
Periode: prima januari 1684 - ultima december 1684.
Inv. nr. RKK-C 7130
Ontvanger: Jan Kok
Contrelloleur: Aernout ‘d Oude
Opbrengst Lillo: 2390:14
Opbrengst Zeeland (beperkt) 14137:10
Opbrengst Zeeland (ruim) 21513:15
Namen Commiezen: Joan de Faber; Hendrik Adolphus (1); Huijbregt Domijs
(1) Ontvangt ook traktement als chercher opt Zas van Gent.
Folio 138: Aen Floris Bedlo, metselaer, de somme van 30:4 vls. over reparatie aen s’lants
woningen tot Lillo d.a. 1684. Bij twee ordonnantien ijder met bekentenis.
Folio 140-142: Aen Jan Kok, licentmeester tot Lillo, de somme van 23:13:4 vls. over
comptoirbehouften vanden jare 1683. Bij ordonnantie dato 21-02-1684.
Folio 142: Aen Fabiaen Oswalt, chirurgijn tot Lillo, de somme van 16:13:4 vls. over een
jaer dienst aen het bootsvolk opt schip aldaer de wagt te houdende d.a. ultima februari
1683, ordonnantie van 13-03-1684.
Folio 144: Aen Johan de Kok, licentmeester tot Lillo, de somme van 16:12:8 vls. ter zake
als voren (over comptoirbehouften red.) d.a. 1684 bij ordonnantie dato 26-02-1685.
Periode: prima januari 1685 - ultima december 1685
Inv. nr. RKK-C 7140
Ontvanger: Jan de Coq
Contrelloleur: Aernout d’Oude
Opbrengst Lillo: 2424:9
Opbrengst Zeeland (beperkt) 22895:10
Opbrengst Zeeland (ruim) 30779:12
Commiezen: Hendrik Adolphus; Huijbregt Domijs; Johannes van der Burgt (in den plaets
van Huijbregt Domijs).
Folio 172: Aen Johan de Cok, licentmeester tot Lillo, de somme van 15:11:4 vls. ter zake
als voren [betreft comptoirbehoeften] bij ordonnantie dato 03-04-1686.
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Folio 176: Aen Fabiaen Oostwalt, chirurgijn tot Lillo, de somme van 33:6:8 vls. over
traktement d.a. 1684 en 1685 voor zijn dienst opt oorlog schip aldaer de wagthoudende. Bij
twee ordonnantien ider met quitantien.
Folio 176-177: Aen Floris Bedlo de somme van 12:10 vls. over het dertiende paijement
voor het metzelwerk aen ’slants huijsingen tot Lillo bij ordonnantie dato 10-05-1685.
Periode: prima januari 1686 - ultima december 1686
Inv. nr. RKK-C 7150
Ontvanger: Jan de Kok
Contrelloleur: Aernout ’d Oude
Opbrengst Lillo 3056:15
Opbrengst Zeeland (beperkt) 19241:4
Opbrengst Zeeland (ruim) 27817:11
Commiezen: Hendrik Adolphins; Johannis van der Burgt
De traktementen van de hierboven vermelde personen zijn niet uitbetaald sedert dec. 1685.
Er worden geen inkomsten of uitgaven voor Lillo vermeld.
Periode: prima januari 1687 - ultima december 1687
Inv. nr. RKK-C 7160
Ontvanger: Jan de Kok
Contrelloleur: Aernout ‘d Oude
Opbrengst Lillo: 2278:5
Opbrengst Zeeland (beperkt) 23054:1
Opbrengst Zeeland (ruim) 31207:13
Commiezen: Hendrik Adolphus; Johannis van der Burgt
Folio 148: Aen Fabiaan Oostwalt, chirurgijn tot Lillo, de somme van 16:13:4 vls. over een
jaer traktement als chirurgijn vant bootsvolk opt jagt van oorloge tot 31-10-1686, bij
ordonnantie dato 26-03-1687.
Folio 148-149: Aen Johan Kok, licentmeester tot Lillo, de somme van 9:17:4 vls. over
comptoirbehouften dato 1686 bij ordonnantie dato 26-02-1687.
Folio 147-148: Aen Constand de Vriend, timmerman tot Lillo, de somme van 19:11:4 vls.
over reparatie aen ’slants huijsen tot Lillo, bij ordonnantie dato 22-04-1683.
Folio 150: Aen Jan de Clerq, de somme van 16 schellingen Vlaams, over leverantie van een
register voort comptoir tot Lillo bij ordonnantie dato 17-03-1687.
Periode: prima januari 1688 - ultima december 1688
Inv. nr. RKK-C 7170
Ontvanger: Jan Cok
Contrelloleur: Aernout ‘d Oude
Opbrengst Lillo: 3387:6
Opbrengst Zeeland (beperkt) 35609:4
Opbrengst Zeeland (ruim) 54654
Commiezen: Hendrik Adolphins; Jan Faber (in den plaets van Hendrik Adolphins);
Johannis van der Burgt; Huijbregt Domijns (in plaets van Johannis van der Burgt).
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Aen Jacob van Twist, licentmeester, de
somme van 110:17:10 vls.; aen den selven als contrerolleur aldaer, de somme van 33:6:8
vls;
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Aen: Johan de Cok, contrerolleur, de somme van 105:11:2 vls; aen den selven, als
licentmeester tot Lillo, de somme van 50 vls.
Folio 186: Aen Fabiaen Oostwalt, chirurgijn tot Lillo, de somme van 33:6:8 vls. over twee
jaren onderhout van’t scheeren als anders van’t volk opt binnenschip aldaer, verv. ult. xber
1688. Bij twee ordonnantien ider met bekentenis.
Folio 187: Aen Jan Kok, licentmeester tot Lillo, de somme van 7:16:8 vls. over
comptoirbehouften en inkoop van turv da. 1688, bij twee ordonnantien Ider met bekentenis.
Folio 187: Aen Abraham Paulier, de somme van 4:11 over dienst met chaloup tot Lillo
gedaen da. 1687. Bij ordonnantie dato 31-12-1687.
Periode: prima januari 1689 - ultima december 1689
Inv. nr. RKK-C 7180
Ontvanger: Jan Kok (1)
Contrelloleur: Aernout d’ Oude (2)
Opbrengst Lillo: 5947:18
Opbrengst Zeeland (beperkt) 36020:10
Opbrengst Zeeland (ruim) 55811:1
Commiezen: Jan de Faber; Huijbregt Domijs
(1) Jan Kok ontvangt volgens de lijst met traktementen naast zijn traktement ook een
bedrag van 48:16 over twee parcento ontfangloon van ’t halve Hollants Licent, bij
ordonnantie dato 17 october 1689.
(2) Aan de weduwe van Aernout ‘d Oude wordt drie maanden traktement uitbetaald daer
haar man is overleden. Bij ordonnantie: dato 19 maart 1689.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Johan de Kok, licentmeester wegens
Holland, voor de somme van 150 pond Vlaams; Jacob van Twist, contrerolleur, voor de
somme van 100 pond Vlaams; Petrus Schravenhage, chercher, voor de somme van 166:13
vls.
Folio 192: Aen Johan de Cok, licentmeester tot Lillo, de somme van 8:13:4 vls. tot inkoop
van brant voorde cherchers, bij ordonnantie dato 14-09-1689.
Folio 192: Aen Fabiaen Oswalt, de somme van 16:13:4 vls. over 12 maanden traktement als
chirurgijn op den uijtligger voor Lillo, vervallen ultima december 1689, bij ordonnantie
dato 20-02-1690.
Folio 204: Aen licentmeester Johan de Cok tot Lillo, de somme van 26:15:2 vls. tot
remboursement van sijn verschot in februarij 1690 tot Antwerpen, gedaen in zeker
bestedinge van hout, bij ordonnantie dato 11-02-1690.
Periode: prima januari 1690 - ultima december 1690
Inv. nr. RKK-C 7190
Ontvanger: Jan Kok (1)
Contrelloleur: (2)
Opbrengst Lillo: 5162:4
Opbrengst Zeeland (beperkt) 33088:11
Opbrengst Zeeland (ruim) 47965:10
Commiezen: Jan Faber; Gerit van Nier (in de plaets van Jan de Faber); Huijbregt Domijs.
(1) Jan Kok ontvangt een bedrag van 54:5 over 2 procento ontfangloon van ’t Hollants
regt.
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(2) Er wordt geen naam vermeld of traktement betaald van/aan een contrelloleur vanwege
diens overlijden.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Joan de Kok, licentmeester, voor de
somme van 100 pond Vlaams; Jacob van Twist, contrelloleur, voor de somme van 66:13:4
vls.;
Petrus Schravenhage, chercher, voor de somme van 50 pond Vlaams.
Folio 181: Aen Johan de Kok, licentmeester tot Lillo, de somme van 11:16:8 vls. over
comptoirbehouften, bij twee ordonnantien.
Periode: prima Januari 1691 - ultima december 1691
Inv. nr. RKK-C 7200
Ontvanger: Jan Kok
Contrelloleur: (1)
Opbrengst Lillo: 6150:18
Opbrengst Zeeland (beperkt) 38216:15
Opbrengst Zeeland (ruim) 56025:1
Commiezen: Gerrit van Nier; Huijbregt Domijs; Dominicus de Regter van Hemert (in
plaets van Domijs).
(1) In de rekening wordt geen contrelloleur vermeld. In de lijst van betaalde traktementen
staat het volgende vermeld: Aen den conterolleur tot Lillo is vermits sijn overlijden
geen betalinge gedaan.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Joan de Kok, licentmeester, voor de
somme van 100 pond Vlaams; Jacob van Twist, contrelolleur, voor de somme van 66:18:4
vls;
Petrus Schravenhage, chercher, voor de somme van 12:10 over drij maenden traktement
vervallen ultima meert 1691; Joan van der Linden, in plaats van Schravenhage, voor de
somme van 37:4:8 vls. over 7 maanden traktement.
Folio 187: Aen Fabiaen Oostwalt, chirurgijn opden uijtlegger tot Lillo, de somme van
33:6:8 vls. over twee jaar traktement vervallen ultima october 1691, bij twee ordonnantien.
Folio 189: Aen Jan Kok, licentmeester tot Lillo, de somme van 11:13:8 ter saak als voren
(comptoirbehouften red.) en inkoop van turf bij ordonnantie.
Periode: prima januari 1692 - ultima december 1692
Inv. nr. RKK-C 7210
Ontvanger: Jan Kok
Contrelloleur: (1)
Opbrengst Lillo: 5287:9
Opbrengst Zeeland (beperkt) 36403:10
Opbrengst Zeeland (ruim) 52972
Commiezen: Gerrit van Nier; Jan van der Burg.
(1) In de rekening wordt geen contrelloleur vermeld. In de lijst van betaalde traktementen
staat het volgende vermeld: Aen den contrerolleur tot Lillo is mids sijn overlijden geen
betaling gedaan.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Jan de Coq, licentmeester, voor de somme
van 100 ponden Vlaams; Jacob van Twist, controlleur, voor de somme van 66:13:4 vls.;
Jan van der Linde, in plaats van ‘sGravenhage, de somme van 50 ponden vls.
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Folio 180: Aan Fabiaan Ooswaldt, de somme van 16:13:4 vls. over een jaar trakement als
chirurgijn van’t binnenschip voor Lillo, verschenen ultima october 1692.
Folio 186: Aan Willem Carel van Huls, de somme van 26:19 vls. voor Imanuel Collonna
over restitutie van Licent van eenige goederen voor den Koningh van Spaanje tot Lillo
gepasseert bij ordonnantie.
Periode: prima januari 1693 - ultima december 1693
Inv. nr. RKK-C 7220
Ontvanger: Jan Cock (1)
Contrelloleur: Ridsiaard Woodt (2)
Opbrengst Lillo: 4031:5
Opbrengst Zeeland (beperkt) 35736:14
Opbrengst Zeeland (ruim) 49045:10
Naam Commiezen: Gerrit van Nier; Jan van den Burgt
(1) Jan Cock ontvangt volgens de lijst van betaalde traktementen ook een bedrag van
75:11 ponden Vlaems als ontfangloon wegens het Hollantsrecht.
(2) Wordt zowel traktement als contreroulleux en commijs traktement betaald.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Jan de Cock, licentmeester, de somme van
100 ponden Vlaams. Jacob van Twist, controlleur, voor de somme van 66:13:4 vls.
Jan van der Linde, inplaats van s’Gravenhage chercer voor de somme van 50 ponden vls.
Folio 171-172: Aen Gorus van Elsbergen de somme van 78:12 vls. over 12 maanden
traktement als chalouproijer tot Lillo midsgaders tot onderhout van rimen. Vervallen ultima
october 1693.
Folio 175: Aen Fabiaan Oswalt, de somme van 16:13:4 vls. over een jaar traktement als
chirurgijn op’t schip voor Lillo, vervallen 31-10-1693.
Folio 180-181: Aan Jan Boone, factor tot Lillo, de somme van 17:17:7 vls. tot
remboursement van betaalden licenten over goederen die om redenen niet moesten betalen
bij 2 ordonnantien.
Periode: prima januari 1694 - ultima december 1694
Inv. nr. RKK– C 7230
Ontvanger: Johan Cock (1)
Opbrengst Lillo: 5350:12
Opbrengst Zeeland (beperkt) 35733:18
Opbrengst Zeeland (ruim) 50659:2
Commiezen: Gerrit van Nier; Jan van der Burgt; Johan de Faber (2); Dominicus der
Rechteren van Hemert.
(1) Volgens de lijst met traktementen ontvangt Johan de Cock het bedrag van 30:19
ponden Vlaems als ontfangloon vant Half Hollants recht.
(2) In den plaets van Jan van der Burgt.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Jan de Kock, licentmeester, voor de
somme van 100 ponden vls. Jacob van Twist, contrelloleur, voor de somme van 66:13:4
vls.;
Jan van der Linde, cherser, voor de somme van 50 ponden vls.
Folio 177: Aen Fabiaan Oswalt, chirurgijn van’t binnenschip voor Lillo, de somme van
16:13:4 vls. over een jaar traktement, vervallen 31-10-1694.
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Folio 178: Aen Gorus van Elsbergen, als chaloupvaar tot Lillo, de somme van 39:6 vls.
over 6 maanden traktement, vervallen ultima junij 1694, bij twee quitantien van Jan
Ribbers.
Folio 178: Aen Joannes Ribbers, inplaas van Goris van Elsberg gelijke somme over 6
maanden traktement vervallen ultima october 1694.
Folio 183: Aen de chersers tot Lillo, de somme van 8 pond vls. tersaak als voren [aankoop
van turf] bij ordonnantie.
Periode: prima januari 1695 - ultima december 1695
Inv. nr. RKK-C 7240
Ontvanger: Johan Cocq (1)
Opbrengst Lillo: 6245:16
Opbrengst Zeeland (beperkt) 44384:1
Opbrengst Zeeland (ruim) 59319:4
Commiezen: Jan de Faber; Dominicus den Rechteren van Hemert
(1) Johan Cocq ontvangt naast zijn traktement een bedrag van 59:18 vls. als ontfangloon
vant half Hollants recht.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Johan de Kocq, licentmeester, voor de
somme van 100 ponden Vlaams; Jacob van Twist, controlleur, voor de somme van 66:13:4
vls.; Jan van der Linde, cherser, voor de somme van 50 ponden Vlaams.
Folio 171-172: Aan Jan Ribbers, chalouproijer tot Lillo, de somme van 24 ponden vlaams
over 12 maanden traktement, vervallen october 1695, bij twee ordonnantien.
Folio 172: Aan den selven, de somme van 54:12 vls. over 12 maanden onderhout van 2
roijers, vervallen als voren bij 2 quitantien.
Folio 173: Aan Fabiaan Oostwald, chirurgijn op het binnen schip voor Lillo, de somme van
16:13:4 over 12 maanden traktement, vervallen ultima october 1695.
Periode: prima januari 1696 - ultima december 1696
Inv. nr. RKK-C 7260
Ontvanger: Johan Cocq (1)
Opbrengst Lillo: 4480:17
Opbrengst Zeeland (beperkt) 39114:17
Opbrengst Zeeland (ruim) 54728:15
Commiezen: Jan de Faber; Dominicus der Rechteren van Hemert.
(1) Ontvangt als ontfangloon van het half Hollants Licent een bedrag van 24:9 ponden
Vlaems.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Jan de Cocq, licentmeester, voor de
somme van 100 ponden Vlaams; Jacob van Twist, voor de somme van 66:13:4 vls.;
Jan van der Linde, cherser, voor de somme van 50 ponden Vlaams.
Als commisen vande Admodiatie tot Lillo, worden vermeld: Folio 102: Ridsaart Wood,
commijs tot Lillo, de somme van 83:6:8 vls. vervallen en bewaart als voren [ultima
september 1693].
Folio 160: Aan Joannes Ribbers, chalouproijer tot Lillo, de somme van 78:12 vls. op een
jaar traktement voor hem en twee knechten, vervallen ultima october 1696.
Folio 160-161: Aan den selven, de somme van 10:15 vls. over reparatie aan ’s Lands
Chaloupen.
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Folio 161: Aan Fabiaan Oswald, chirurgijn op het binnenschip voor Lillo, de somme van
16:13:4 vls. over 12 maanden traktement vervallen ultima october 1696.
Periode: prima januari 1697 - ultima december 1697
Inv. nr. RKK-C 7270
Ontvanger: Jan Cocq (1)
Opbrengst Lillo: 3499:14
Opbrengst Zeeland (beperkt) 30160
Opbrengst Zeeland (ruim) 43100:3
Commiezen: Jan van Burg (2); Dominicus der Rechtere van Hemert
(1) Ontvangt volgens de lijst met betaalde traktementen ook het bedrag van 20:17 als
ontfangloon vant half Hollants recht.
(2) Gecomen in de plaets van Jan de Faber.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Johan de Cocq, licentmeester, voor de
somme van 25 ponden Vlaams over 8 maanden traktement, vervallen ultima meert 1697;
Cornelis de Valk, inplaats van Cocq, de somme van 27:15 over 9 1/3 maand traktement,
vervallen ultima november 1697; Jacob van Twist, controlleur, de somme van 66:13:4 vls;
Jan van der Linde, de somme van 50 ponden Vlaams.
Folio 162: Aan Jan Ribbers, chaloup roijer tot Lillo, de somme van 78:12 vls. over 12
maanden traktement voor hem en twee knegts, vervallen ultima october 1697.
Periode: prima januari 1698 - ultima december 1698
Inv. nr. RKK-C 7280
Ontvanger: Johan Cocq (1)
Opbrengst Lillo: 2487:3:
Opbrengst Zeeland (beperkt) 33819:16
Opbrengst Zeeland (ruim) 46167:16
Commiezen: Jan van der Burgt; Dominicus den Rechtere van Hemert; Daniel de Keijzer.
(1) Volgens de lijst met traktementen ontvangt Johan Cocq een bedrag van 15:10 ponden
Vlaems als Ontfangloon vant Half Hollants recht.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Cornelis Valk, licentmeester, voor de
somme van 100 ponden Vlaams; Jacob van Twist, controlleur, voor de somme 66:13:4 vls;
Jan van der Linde, cherser, voor de somme van 50 ponden Vlaams.
Folio 158: Aan Fabiaan Oostwalt, chirurgijn op het binnenschip voor Lillo, de somme van
33:6:8 vls. over traktement van de jaren 1697 en 1698.
Folio 159: Aan Jannes Ribbers, chalouproijer tot Lillo, de somme van 78:12 vls. over
twaalf maanden traktement voor hem en twee roijers vervallen 31-10-1698.
Folio 159-160: Aan de Cherse tot Lillo, de somme van 8 ponden Vlaams tot in koop van
turff.
Periode: prima januari 1699 - ultima december 1699
Inv. nr. RKK-C 7290
Ontvanger: Johan Cocq (1)
Opbrengst Lillo: 2016:8
Opbrengst Zeeland (beperkt) 27238:19
Opbrengst Zeeland (ruim) 35570:2
Commiezen: Jan van der Burgt; Dominicus der Rechtere van Hemert; Daniel de Keijzer
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(1) Volgens de lijst van traktementen ontvangt Johan de Cocq een bedrag van 12:18
ponden Vlaems als ontfangloon uit het half Hollants recht.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Cornelis Valk, licentmeester, de somme
van 100 ponden Vlaams; Jacob van Twist, controlleur, de somme van 66:13:4 vls.;
Johan van der Linde, cherser, de somme van 50 ponden Vlaams.
Folio 166: Aan Jan Ribbers, chalouproijer tot Lillo, de somme van 78:12 vls. voor 12
maanden traktement voor hem en twee roijers, vervallen als voren [31-10-1699].
Folio 166: Aan Fabiaan Oostwald, chirurgijn op ’t binnen schip voor Lillo, de somme van
16:13:4 vls. over 12 maanden traktement, vervallen 31-10-1699.
Folio 169: Aan de Chersen tot Lillo, gelijke somme ter saak als voren (= 8 ponden Vlaams
voor inkoop van turf)
Periode: prima Januari 1700 - ultima december 1700
Inv. nr. RKK-C 7300
Ontvanger: Jan de Cocq (1)
Opbrengst Lillo: 2920:5
Opbrengst Zeeland (beperkt) 22294:9
Opbrengst Zeeland (ruim) 30763:9
Commiezen: Jan van der Burgt; Dominicus der Rechteren van Hemert; Daniel de Keijzer
(1) Volgens de lijst van traktementen ontvangt Jan de Cocq een bedrag van 18:1 ponden
Vlaems als ontfangloon vant half Hollant recht.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Cornelis de Valk, licentmeester, voor de
somme van 100 ponden Vlaams; Jan van Twist, controlleur, voor de somme van 66:13:4
vls.;
Jan van der Linde, cherser, voor de somme van 50 ponden Vlaams.
Folio 148: Aan d’ Officieren op het comptoir voor Lillo de somme van 8 ponden Vlaams
tot inkoop van turf.
Folio 149: Aan Jan Ribbers, chaloup roijer tot Lillo, de somme van 78:12 vls. over 12
maanden traktement voor hem en twee roijers.
Folio 149: Aan Bastiaan Oostwald, chirurgijn op ’t binnenschip voor Lillo, de somme van
16:13:4 over gedane diensten.
Periode: prima januari 1701 - ultima december 1701
Inv. nr. RKK-C 7310
Ontvanger: Joan de Cocq (1)
Opbrengst Lillo: 2480:12
Opbrengst Zeeland (beperkt) 24838:7
Opbrengst Zeeland (ruim) 34234:7
Commiezen: Faber (2); Daniel de Keijzer; Dominicus der Regteren van Hemert
(1) Joan de Cocq ontvangt volgens de lijst met traktementen een bedrag van 15:15
ponden Vlaems als Ontfangloon vant half Hollands recht.
(2) Geen vermelding voornaam.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Cornelis d’Valk, licentmeester, voor de
somme van 100 ponden Vlaams; Jan van Twist, controlleur, voor de somme van 66:13:4
vls.;
Jan van der Linde, cherser, voor de somme van 50 ponden Vlaams.
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Folio 155: Aande Commissen tot Lillo, de somme van 8 ponden Vlaams tot inkoop van
turff.
Folio 155: Aan Jan Ribbers, chalouproijer tot Lillo, de somme van 24 ponden Vlaams, over
twaalf maanden traktement, vervallen ultima october 1702.
Folio 155-156: Aan den zelven voor zijn twee knechts op ’s Lands Chaloup tot Lillo, de
somme van 54:12 vls. over twaalf maanden traktement vervallen en bewaarheid als voren.
Periode: prima januari 1702 - ultima december 1702
Inv. nr. RKK-C 7320
Ontvanger: Jan de Cocq (1)
Opbrengst Lillo: 758:7
Opbrengst Zeeland (beperkt) 12581:7
Opbrengst Zeeland (ruim) 18488:18
Commiezen: Jan Faber; Daniel de Keijzer; Dominicus de Rechteren van Hemert
(1) Volgens de lijst met traktementen ontvangt Johan de Cocq een bedrag van 8:2 als
ontfangloon vant half Hollands recht.
Folio 157: Aande commissen tot Lillo, de somme van 8 ponden Vlaams, ter zaak als voren
(= inkoop van turf).
Folio 157: Aan Jan Ribbers, baas van ’s lands chaloup tot Lillo, de somme van 10:13:4 vls.
tot reparatie van dito chaloup.
Folio 157: Aan den selven, de somma van 24 ponden Vlaams over 12 maanden traktement
als chaloup roijer inde vloot tot Lillo, vervallen ultima october 1702.
Folio 157-158: Aan den selven, de somma van 54:12 vls. voor zijn twee knegts op ’slands
Chaloup aldaar vervallen als voren over twaalf maanden traktement.
Periode: prima januari 1703 - ultima december 1703
Inv. nr. RKK-C 7330
Ontvanger: Johan de Cocq (1)
Opbrengst Lillo: 293:7
Opbrengst Zeeland (beperkt) 13129:3
Opbrengst Zeeland (ruim) 19069:13
Commiezen: Jan Faber; Daniel de Keijzer; Jan van der Burgt
(1) Johan de Cocq ontvangt volgens de lijst van traktementen een bedrag van 5:3 ponden
Vlaems als ontfangloon vant half Hollants recht.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 104:12:2 vls.; Joan van Twist, controlleur, voor de somme van 66:13:4 vls;
Jan van der Linde, cherser, voor de somme van 50 ponden Vlaams.
Folio 140: aantekeningen in de marge: Aan 2 Commissen in de vloot voor Lillo, de somme
van 8 ponden Vlaams.
Aan Jan Ribbers 12 maanden traktement als chaloup roijer tot Lillo, ultima october 1703,
geen bedrag vermeld.
Aan denselven voor twee man op zijn chaloup 54:12 vls.
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Rekeningen betreffende de Administratie te Water ingebracht ter Rekenkamer van
Zeeland door de (Tresorier) Ontvanger-Generaal Daniel Tulleken, 1704-1726
Periode: prima januari 1704 - ultima december 1704
Inv. nr. RKK-C 7340
Ontvanger: Johan de Kock (1)
Opbrengst Lillo: 1438:8
Opbrengst Zeeland (beperkt) 8499:2
Opbrengst Zeeland (ruim) 15977:18
Commiezen: Jan van der Burgt (chercher); Daniel Keijzer (commijs ter Recherche);
Dominicus Rechteren van Hemert (Commijs in de Vloot voor Lillo); Jan Faber (Chercher)
(1) Johan de Kock ontvangt een bedrag van 11:4 als Ontfangloon vant Half Hollands
recht.
Het is opvallend dat de commiezen allemaal een verschillende aanduiding van beroep
hebben, daarom deze aparte vermelding.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Jan van Twist, controlleur, voor de somme van 60:13;
Jan van der Linde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Commies van de admodiatie te Lillo: Richard Wood, geweest controlleur en commijs van
de admodiatie tot Lillo, voor de somme van 105:10.
Folio 192: Aan de commijzen ter recherche in de vloot voor Lillo, de somme van 8 ponden
Vlaams ter zaak als voren (= inkoop van turf).
Folio 192-193: Aan Jan Ribbers over twaalf maanden traktement als chaloup roijer tot Lillo
de somme van 24 ponden Vlaams, vervallen ultima december 1704.
Folio 193: Aan den selven voor twee man op zijn chaloup de somme van 54:12 vls.
Periode: prima januari 1705 - ultima december 1705
Inv. nr. RKK-C 7350
Ontvanger: Johan de Kok (1)
Opbrengst Lillo: 2658:8
Opbrengst Zeeland (beperkt) 13572:15
Opbrengst Zeeland (ruim) 24586:3
Commiezen: Jan van der Burgt (chercher); Daniel de Keijzer (commijs ter recherche);
Dominicus d’ Reghteren van Hemert (commijs in de vloot voor Lillo); Jan Faber
(chercher).
(1) Johan de Kok ontvangt naast zijn traktement een bedrag van 17:7 als ontfangloon vant
half Hollands recht.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Jan van Twist, controlleur, voor de somme van 65:13;
Jan van der Linde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Commies van de admodiatie te Lillo: Richard Wood, geweest controlleur en commijs
vande admodiatie tot Lillo, geen traktement betaald.
Folio 154: Aan Jan Seijs geweest commijs op ’slants magasijnschip voor Lillo, de somme
van 10 ponden Vlaams ter saake als voorn. (= betr. vacatien).
Folio 162: Aan de Commijsen ter recherche inde vloot voor Lillo, de somma van acht
ponden Vlaams als saak voorn. (= inkoop van turf).
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Folio 162: Aan Jan Ribbers, de somme van 24 ponden Vlaams over twaalf maanden
traktement als chaloup roeijer tot Lillo, vervallen ultimo december 1705.
Folio 162: Aan den selven de somma van 54:12 vls. over twaalf maanden traktement tot
onderhout van twee man op ’slants chaloup in de vloot voor Lillo, vervallen ultima october
1705.
Periode: prima januari 1706 - ultima december 1706
Inv. nr. RKK-C 7360
Ontvanger: Johan de Kock (1)
Opbrengst Lillo: 1631:4
Opbrengst Zeeland (beperkt) 22047:15
Opbrengst Zeeland (ruim) 33889:1
Commiezen: Jan van der Burgt; Daniel de Keijser; Dominicus de Reghteren van Hemert;
Jan Faber.
(1) Johan de Kock ontvangt naast zijn traktement een bedrag van 11:16 als ontfangloon
vant Half Hollands recht.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Jan van Twist, controlleur, voor de somme van 60:13;
Jan van der Linde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Commies van de admodiatie te Lillo: Richard Wood, geweest controlleur en commijs van
d’Admodiatie tot Lillo, de somme van 52 pond.
Folio 162: Aan d’ Commijsen ter recherche in de vloot voor Lillo, de somma van 8 ponden
Vlaams ter saak als voorn. (= inkoop van turf).
Folio 163: Aan Jan Ribbers, de somma van 24 ponden Vlaams over twaalf maanden
traktement als chaloup roeijer tot Lillo, vervallen ultima october 1706.
Folio 163: Aan den selven, de somma van 54:12 vls. tot onderhout van twee man op ’slands
chaloup inde vloot voor Lillo, vervallen ultima october 1706.
Periode: prima januari 1707 - ultima december 1707
Inv. nr. RKK-C 7370
Ontvanger: Johan de Kock (1)
Opbrengst Lillo: 1790:12
Opbrengst Zeeland (beperkt) 20990:18
Opbrengst Zeeland (ruim) 32123
Commiezen: Jan van der Burgt; Daniel de Keijser; Laurens de Konink(2); Jan Faber
(1) Johan de Kock ontvangt naast zijn traktement een bedrag van 12:7 als ontfangloon vant
half Hollands recht.
(2) In de plaets voor Reghteren van Hemert.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulsthout, licentmeester vant
halve Hollands tot Lillo, de somme van 100 pond; Jan van Twist, Controlleur, de somme
van 66:13;
Jan van der Linde, Chercher, de somme van 50 pond.
Commies van de admodiatie te Lillo: Richard Wood, geweest controlleur en commijs van
de admoniatie tot Lillo, de somme van 52:15.
Folio 192: Aan de Commijsen ter recherchie in de vlooten voor Lillo, de somme van acht
ponden Vlaams ter saak als voren (= inkoop van turf).
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Folio 192: Aan Jan Ribbers, de somme van 24 ponden Vlaams over twaalf maanden
traktement als chaloup roijer tot Lillo, vervallen ultimo december 1707.
Folio 191: Aan den selven, de somme van 54:12 vls. over 12 maanden traktement van twee
man op ’slands Chaloep in de vloot voor Lillo, vervallen october 1707.
Periode: prima januari 1708 - ultima december 1708
Inv. nr. RKK-C 7380
Ontvanger: Johan de Kok (1) en Anthonij de Kuijser
Opbrengst Lillo: 1303:6 (2)
Opbrengst Zeeland (beperkt) 18191:11
Opbrengst Zeeland (ruim) 25899:15
Commiezen: Johan van der Burgt; Daniel de Keijser; Laurens de Konink; Jan Faber
(1) Traktement wordt betaald “aan de erfgenamen van Johan Kok, geweest licentmeester
tot Lillo de somme van 18:15 tot voldoeninge der 3 maanden traktement waarin sijnde
geweest den 15 feb. 1708 den selven is overleden dus bij ordonnantie”.
(2) In de rekening van Lillo wordt het volgende vermeld: Johan de Kok ontfanger vande
Licenten en veijlgelden voor Lillo ontfangen overt regt der goederen langs de rivieren
open affgegaan binnen de XII aanvolgende maenden als januarij 1708: 121:5; februari
1708: 44:3 Volgt Anthonij de Kuijzer als succeseur. Vervolgens volgen de overige
maanden 1708 met opbrengst.
Commiezen vant half Hollands licent te Lillo: Andries Hulsthout, licentmeester, de somme
van 100 pond; Johan van der Linde, chercher, de somme van 50 pond; Jan van Twist,
controlleur, de somme van 50 pond; Francois Montenaeque, controlleur, gesuccedeert in
plaets van J. van Twist; Adriaan van Balen, chercher, gesuccedeert in plaats van J. van der
Linde.
Folio 160: Aan Fabian Oostwalt, ’slands chirurgijn op ’t binnenschip voor Lillo, de somme
van 16:13:4 vls. Over een jaar traktement, vervallen 06-07-1708.
Folio 164: Aan de Commissen ter Recherie inde vloot voor Lillo, de somme van 8 ponden
Vlaams, tot inkoop van turff d’anno 1708.
Folio 164-165: Aan Jan Ribbers, de somme van 24 ponden Vlaams, over twaalf maanden
traktement als chaloup roijer tot Lillo, vervallen ultima october 1708.
Folio 165: Aan den selven, de somme van 54:12 over twaalf maanden traktement tot
onderhout van twee man op ’slands chaloup inde vloot voor Lillo, vervallen ultima october
1708.
Folio 173: Aan den capitein Richard Wood, de somme van 48:8 vls. over verschot van
penningen ten dienste van ’slands schip “d’orangnie galleij” item over lootsgelden en
stuijver te ponde dus bij ordonnantie.
Periode: prima januari 1709 - ultima december 1709
Inv. nr. RKK-C 7390
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 1131:19
Opbrengst Zeeland (beperkt) 21745:12
Opbrengst Zeeland (ruim) 32708:3
Commiezen: Jan van der Burcht; Daniel de Keijser; Dominicus de Rechteren van Hemert;
Jan Faber.
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(1) Ontvangt naast het traktement een bedrag van 8:10 als ontfangloon vant Half Hollands
recht.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, voor de somme van 60:13;
Adriaen van Balen, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 152: Aan Fabian Oostwald, ’slands chirurgijn op ’t binnenschip voor Lillo, de somme
van 16:13:4 vls. over een jaar traktement, vervallen 06-07-1709.
Folio 158: Aan de commissen ter recherche in de vloot voor Lillo, de somme van 8 ponden
Vlaams ter saak als voren (= inkoop van turf in 1709).
Folio 158: Aan Jan Ribbers, de somme van 24 ponden Vlaams over twaalf maanden
traktement als chaloup roijer tot Lillo, vervallen ultima october 1709.
Folio 158-159: Aan den selven, de somme van 54:12 vls. over twaalf maanden traktement
tot onderhoudt van twee man op ‘slands chaloup in de vloot voor Lillo, vervallen ultima
december 1709.
Periode: prima januari 1710 - ultima december 1710
Inv. nr. RKK-C 7400
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 1775:14
Opbrengst Zeeland (beperkt) 18542:16
Opbrengst Zeeland (ruim) 32006:13
Commiezen: Jan van der Burgt; Daniel de Keijser; Dominicus de Regteren van Hemert
(chercher op ‘t Zas van Gent); Jan Faber.
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt het bedrag van 6:17.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, lijcentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francoijs Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Adriaen van Balen, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 147: Aan Fabian Oostwald ’slands chirurgijn op’t binnenschip voor Lillo, de somma
van 16:13:4 vls. over een jaer traktement vervallen 06-07-1710.
Folio 150-151: Aan de commijsen ter recherche in de vloot voor Lillo, de somme van 8
ponden Vlaams ter saek van turv.
Folio 151: Aan Jan Ribbers, de somme van 24 ponden Vlaams over 12 maanden traktement
als chaloup roijer tot Lillo, vervallen ultimo october 1710.
Folio 151: Aan den selven, de somme van 54:12 vls. over twaalf maanden traktement tot
onderhout van twee man op ’slands chaloup in de vloot voor Lillo, vervallen ultimo october
1710.
Periode: prima januari 1711 - ultima december 1711
Inv. nr. RKK-C 7410
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 1766:16
Opbrengst Zeeland (beperkt) 20717:9
Opbrengst Zeeland (ruim) 37487:3
Commiezen: Jan van der Burgt; Daniel de Keijser; Dominicus de Rechteren van Hemert
(chercher op ’t Zas van Gent); Jan Faber.
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands recht de somme van 12 pond.
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Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshoud, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Adriaen van Balen, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 127: Aan Fabian Oostwald, ’slands chirurgijn op’t binnenschip voor Lillo, de somme
van 16:13:4 vls. over een jaar traktement vervallen 06-07-1711.
Folio 140: Aan de commijsen ter recherche in de vloot voor Lillo, de somme van 8 ponden
Vlaams, ter saek als voorn. (= inkoop van turf).
Folio 140: Aan Jan Ribbers, de somme van 24 ponden Vlaams over twaalf maanden
traktement als chaloup roeijer tot Lillo, vervallen ultimo october 1711.
Folio 140: Aan den selven, de somme van 54:12 vls. over 12 maanden traktement tot
onderhout van 2 man op ’slands chaloup in de vloot voor Lillo, vervallen ultimo october
1711.
Periode: prima januari 1712 - ultima december 1712
Inv. nr. RKK-C 7420
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 1905:10
Opbrengst Zeeland (beperkt) 18846:8
Opbrengst Zeeland (ruim) 35519:4
Commiezen: Jan van der Burgt; Daniel de Keijser; Dominicus de Rechteren van Hemert
(chercher opt Zas van Gent); Jan Faber.
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands regt de somme van 12:8.
Commiezen van het half Hollants licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francoijs Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Adriaen van Balen, chercher, voor de somme van 37:10.
Folio 148: Aan Fabian Oostwaldt, ’slands chirurgijn, op ’t binnenschip voor Lillo, de
somme van 16:13:4 vls. over ’t jaar traktement verschenen 06-07-1712.
Folio 152: Aan de commijsen ter recherche in de vloot voor Lillo, de somme van acht
ponden Vlaams ter saek als voors. (= inkoop van turf).
Folio 152: Aan Jan Ribbers, de somme van 24 ponden Vlaams over twaalf maanden
traktement als chaloup roijer tot Lillo, vervallen ultima october 1712.
Folio 152-153: Aan den selven, de somme van 54:12 vls. over twaalf maanden traktement
tot onderhoudt van twee man op ’slands chaloup in de vloot voor Lilo, vervallen ultimo
october 1712.
Periode: prima januari 1713 - ultima december 1713
Inv. nr. RKK-C 7430
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 1861:4
Opbrengst Zeeland (beperkt) 18481:10
Opbrengst Zeeland (ruim) 32105:8
Commiezen: Jan van der Burgt; Daniel de Keijser; Dominicus de Rechteren van Hemert
(chercher opt Zas van Gent).
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt, de somme van 12:10.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Carel van Bergen, chercher in de plaets van Adriaen van Balen, voor de somme van 55:7.
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Folio 148: Aan de Commijsen ter Recherche in de vloot voor Lillo, de somme van 8
ponden Vlaams, als saek voors. (betr. inkoop van turf).
Folio 148: Aan Jan Ribbers, de somme van 24 ponden Vlaams, over twaalf maanden
traktement als chaloup roijer tot Lillo, vervallen ultima october 1713.
Folio 148: Aan den selven, de somme van 54:12 vls. over twaalf maanden traktement tot
onderhoud van twee man op ’slands chaloup in de vlote voor Lillo, vervallen ultima
october 1713, bij twee quitantien: 2 x 27.6 vls.
Periode: prima januari 1714 - ultima december 1714
Inv. nr. RKK-C 7440
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 2704:11
Opbrengst Zeeland (beperkt) 17222:15
Opbrengst Zeeland (ruim) 31768:5
Commiezen: Jan van der Burgt; Cornelis van Dalen; Dominicus de Regteren van Hemert
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands regt, een bedrag van 24:19.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13; Carel
van Bergen, commijs, voor de somme van 50 pond.
Folio 83: Aan de wed. van Daniel de Keijser als commis voors. de somme van 13:15 vls.
over 3 maanden traktement vervallen ultimo maert 1714.
Folio 83: Aen idem de somme van 13:15 vls. over 3 maanden traktement ver. in sijnde
geweest den 25 april 1714 den selven is overleden bij ordonnantie.
Folio 138: Aen Jeronimus Oostwaldt, ’slands chirurgijn op het binnenschip voor Lillo, de
somme van 16:13:4 vls. over twaalf maanden traktement, vervallen 06-07-1714.
Folio 141: Aen de commijsen ter recherche in de vloot voor Lillo, de somme van agt pond
Vlaems ter saek voors. (betr. inkoop van turf).
Folio 141: Aen Jan Ribbers, de somme van 24 ponden vlaems, over twaalf maanden
traktement als chaloup roijer tot Lillo, vervallen ultimo xber 1714.
Folio 141: Aen den selven, de somme van 54:12 vls. over twaalf maanden traktement tot
onderhoudt van twee man op ’slands chaloup in de vloot voor Lillo, vervallen ultimo xber
1714, bij twee quits. als: 2 x 27.6 vls.
Periode: prima januari 1715 - ultima december 1715
Inv. nr. RKK-C 7450
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 4045: 9
Opbrengst Zeeland (beperkt) 15419:2
Opbrengst Zeeland (ruim) 30412:10
Commiezen: Jan van der Burgt; Cornelis van Daelen; Dominicus de Regteren van Hemert.
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Hollands regt een bedrag van 23:1.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Anderus Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, contrerolleur, voor de somme van 66:13;
Carel van Bergen, commijs, voor de somme van 50 pond.
Folio 135: Aan Jeronimus Oostwalt ’s lands chirurgin op het binnenschip voor Lillo, de
somme van 16:13:4 vls. over twaalf maenden traktement, vervallen 06-07-1715.
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Folio 138: Aan de commissen ter recherche inde vloot voor Lillo, de somme van agt
ponden vlaems ter zaeck voors. (betr. inkoop van turf).
Folio 138: Aan Joan Ribbers, de somme van 70:19 vls. over desselfs traktement als chaloup
roeijer, in de vloot voor Lillo, mitsgaders tot onderhout van twee man op ’slands chaloup,
aldaar, sedert prima januarij 1715 tot november daer aan zijnde denselven op den 12-061715 overleden, bij twee quitantien, samen 51.6 vls.
Folio 138-139: Aan Jan van der Noort, aengestelt als chaloup roeijer in de vloot voor Lillo,
de somme van 9:16:6 vls. over 2 ½ maend traktement in gemelde qualiteijt en over gelijke
tijt, wegens onderhout van twee man op voorschreve chaloup, sedert 16-11-1715 (den dag
van het afleggen zijns eeds), en verscheenen den 31 decemb. Daer aen volgende, bij
perpetuele ordonnantie.
Periode: prima januari 1716 - ultima december 1716
Inv. nr. RKK-C 7460
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 6129:8
Opbrengst Zeeland (beperkt) 15090:17
Opbrengst Zeeland (ruim) 33750:14
Commiezen: Jan van der Burgh; Cornelis van Dalen; Dominicus de Regteren van Hemert.
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt een bedrag van 33:19.
Commiezen vant half Hollands Licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Carel van Bergen, commis, voor de somme van 50 pond.
Folio 141: Aan Jeronimus Oostwaldt, ’slands chirurgijn op het binnenschip voor Lillo, de
somme van 16:13:4 vls. over twaalf maanden traktement vervallen 06-07-1716.
Folio 143: Aan de commijsen ter recherche inde vloot voor Lillo, de somme van agt ponden
vls. ter saek voornt. (betr. inkoop van turf) bij ordonnantie d’anno 1716.
Folio 143-144: Aan Jan van der Noort, chaloup roeijer tot Lillo, de somme van 78:12 vls.
over twaalf maanden traktement en onderhoudt van twee man, vervallen ultimo december
1716, bij vier quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1717 - ultima december 1717
Inv. nr. RKK-C 7470
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 8962:19
Opbrengst Zeeland (beperkt) 14291:13
Opbrengst Zeeland (ruim) 37929:4
Commiezen: Jan van der Burght; Cornelis van Dalen; Dominicus Regter van Hemert.
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands regt, het bedrag van 48 pond.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Carel van den Bergen, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 132: Aan Heronimus Oostwalt, ‘slants chirurgien op het binnen schip voor Lillo, de
somma van 16:13:4, over twaalf maanden traktement vervallen 06-07-1717.
Folio 137: Aan de commijsen der recherche in de vloot voor Lillo, de somma van 8 ponden
Vlaams tot incoop van turv voor anno 1717.
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Folio 137: Aan Jan van der Noort, chaloupbaas in de vloot voor Lillo, de somma van 78:12
vls. over twaalf maanden traktement en onderhout van twee chaloup roeijers, vervallen
ultimo xber 1717 bij vier quitantien, samen: 78:12 vls.
Periode: prima januari 1718 - ultima december 1718
Inv. nr. RKK-C 7480
Ontvanger: Anthonuij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 8365:3
Opbrengst Zeeland (beperkt) 12919:9
Opbrengst Zeeland (ruim) 36119:16
Commiezen: Samuel Schorer; Cornelis van Dalen
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt een bedrag van 44:17.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenac, controlleur, voor de somme van 66:13;
Carel van den Bergen, commijs, voor de somme van 50 pond.
Folio 77: Aan d’weduwe Jan van der Burg gewese chercher op’t voors. licent, over 6
maanden haar man traktement tot ultimo junij 1718 bij quitantie en Ordon, samen 27:10
vls.
Folio 127: Aan Jeronimus van Oostwalt, s’lands chirurgien op het binnenschip voor Lillo,
de somma van 16:13:4 vls. over twaelff maanden traktement, vervallen 06-07-1718.
Folio 129: Aan de respective Officieren ter Rechercher in de vloot voor Lillo, de somma
van 8 ponden vls. tot inkoop van turf voor 1718.
Folio 129: Aan Jan van der Noort, chaloup roeijer in de vloot voor Lillo, de somma van
78:12 vls. over twaelff maanden traktement en onderhouden van twee chaloup roeijers.
Vervallen ultimo xber (= december) 1718, bij vier quitantien, samen 78:12 vls.
Folio 132: Aan Cornelis Hildernisse, timmerman, de somma van 1:5:4 vls. over leverantie
van een bort tot Lillo in anno 1710.
Periode: prima januari 1719 - ultima december 1719
Inv. nr. RKK-C 7490
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 6716:11
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11300:4
Opbrengst Zeeland (ruim) 31649:16
Commies: Samuel Schoor (= Schorer)
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands regt het bedrag van 36:13.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francoijs Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Carel van den Bergen, comijs, voor de somme van 50 pond.
Folio 75: Aan d’wedwe van Cornelis van Dalen geweest chercher op voors. licent de
somma van 41:5 vls. over 9 maanden traktement vervallen ultimo 7ber (?) 1719 bij
quitantie en ordonnantie, samen 41:5 vls.
Folio 131: Aan de respective officieren ter chercher in de vloot voor Lillo, de somma van
agt ponden vlms tot Inkoop van turv voor anno 1719.
Folio 132: Aan Jan van der Noort, chaloup roeijersbaas, de somma van 78:12 vls. over
twaelff maanden traktement vervallen ultimo xber (= december) 1718, bij vier quitantien,
samen 78:12 vls.
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Periode: prima januari 1720 - ultima december 1720
Inv. nr. RKK-C 7500
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 6628:1
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11711:14
Opbrengst Zeeland (ruim) 29944:11
Commiezen: Samuel Schorer; Gabriel le Bleu
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands regt een bedrag van 36:6.
Commiezen vant half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Carel van Bergen, commis, voor de somme van 50 pond.
Folio 134: Aan de commijsen tot Lillo, de somme van agt ponden Vlaems tot inkoop van
turf voor 1720.
Folio 135: Aan Jan van der Noort, chaloupbaas in de vloot voor Lillo, de somme van 78:12
vls. over 12 maanden traktement en onderhout van sijn chaloup Roeijers vervalt ultimo
xber 1720 bij vier quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1721 - ultima december 1721
Inv. nr. RKK-C 7510
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 7961:17
Opbrengst Zeeland (beperkt) 12383:17
Opbrengst Zeeland (ruim) 36304:4
Commiezen: Samuel Schoor; Gabriel le Bleu
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt het bedrag van 42:14.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois de Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Charles van den Berge, commis, voor de somme van 50 pond.
Folio 190: Aan Hermanus Horn, ’slands chirurgijn op ’slands schip “den Triton de wagt
inde vloot voor Lillo houdende over twaalf maanden traktement vervallen 25 januarij 1721.
Folio 143: Aan de commijsen chercher tot Lillo, de somme van agt ponden vlaems tot
incoop van turf in 1721.
Folio 143: Aan Jan van der Noort, chaloupbaes tot Lillo, de somme van 78:12 vls. over
twaalf maenden traktement en onderhout van sijn chaloup roijers, vervallen ultimo xber
1721 bij vier quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1722 - ultima december 1722
Inv. nr. RKK-C 7520
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 5576:13
Opbrengst Zeeland (beperkt) 12790:7
Opbrengst Zeeland (ruim) 32293:18
Commiezen: Samuel Schorer; Gabriel le Bleu
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands regt het bedrag van 30:11.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Carel van den Bergen, chercher, voor de somme van 50 pond.
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Folio 199: Aan Hermanus Horn, chirurgien op ’t binnenschip in de vloot voor Lillo, de
somma van 33:6:8 vls. over 24 maanden traktement van 06-01-1721 tot 05-01-1723 bij
twee ordonnantien: 2 x 16:13:4 vls.
Folio 148: Aan de commijsen cherchers tot Lillo, de somma van agt ponden vls. tot inkoop
van turff voor anno 1722.
Folio 148: Aan Jan van der Noort, chaloupbaas tot Lillo, de somme van 78:12 vls. over
twaalf maanden traktement en onderhout van sijn chaloup roeijers vervallen ultimo xber
1722, bij vier quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1723 - ultima december 1723
Inv. nr. RKK-C 7530
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 5570:13
Opbrengst Zeeland (beperkt) 12873:2
Opbrengst Zeeland (ruim) 30381:8
Commiezen: Samuel Schorer; Gabriel le Bleu
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands regt, het bedrag van 30:11.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois de Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelde, chercher, voor de somme van 33 pond.
Folio 140: Aan de commijsen en cherchers tot Lillo de somme van 8 ponden Vlaams tot
inkoop van turff voor anno 1723.
Folio 140: Aan Jan van Noort, chaloupbaas tot Lillo, de somma van 78:12 vls. over twaelff
maanden traktement en onderhout van sijn chaloup roeijers vervallen ultimo xber 1723 bij
4 quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1724 - ultima december 1724
Inv. nr. RKK-C 7540
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 5048:14
Opbrengst Zeeland (beperkt) 12930:5
Opbrengst Zeeland (ruim) 30049:14
Commies: Gabriel le Bleu
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Hollands halfregt, het bedrag van 27:16.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulsthout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 81: Aan Samuel Schoor en desselfs erven, als gewese chercher op gemelde licent de
somma van 34:7:6 vls. over 9 maanden min 6 weken traktement, welke 6 weken wegens
desselfs suspens volgens resolutie van den raad dato 29 januarij 1724 hier zijn afgetrokken
bij quitantie en ordonnantie, per saldo 34:7:6.
Folio 137: Aan Hermanus Horn, ’slands chirurgijn op ’t binnenschip voor Lillo, de somma
van 16:13:4 vls over 12 maanden traktement vervallen ultimo (geen datum vermeld).
Folio 141: Aan de commijssen en chercher tot Lillo, de somme van agt ponden vls tot
inkoop van turf voor anno 1728.
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Folio 141: Aan Jan van der Noordt, chaloupbaas tot Lillo de somme van 78:12 vls. over 12
maanden traktement en onderhout van sijn chaloup roeijers vervallen ultimo xber 1724 bij
vier quitantien, samen samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1725 - ultima december 1725
Inv. nr. RKK-C 7550
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1)
Opbrengst Lillo: 2831:11
Opbrengst Zeeland (beperkt) 13436:8
Opbrengst Zeeland (ruim) 26286:9
Commiezen: Gabriel le Bleu; Wilhelmus Tiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Hollands halfregt, het bedrag van 18:11.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulsthout, licentmeester, de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, de somme van 66:13;
Assuerus van Weelde, chercher, de somme van 50 pond.
Folio 139: Aan Jan Christoffel Horn s’lands Chirurgijn opt binnenschip voor Lillo, de
somme van 16:13:4 vls. over twaalf maanden traktement sedert 06-01-1724 tot 05-01-1725.
Folio 136 (NB: paginanummering klopt niet): Aan de commijsen en cherchers tot Lillo, de
somme van agt ponden vls. tot den inkoop van turff voor anno 1725.
Folio 137 (NB: paginanummering klopt niet): Aan Jan van der Noord, chaloupbaas tot
Lillo, de somme van 78:12 vls. over twaalf maanden traktement en onderhoud van sijn
chaloup roeijers, vervallen ultimo december 1725 bij vier quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1726 - ultima december 1726
Inv. nr. RKK-C 7560
Ontvanger: Anthonij de Kuijser (1); Andries Nebbens (2)
Opbrengst Lillo: 3972
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11619:16
Opbrengst Zeeland (ruim) 24226:19
Commiezen: Gabriel le Bleu; Wilhelmus Tiberius Hattinga
(1) Folio 89: Aan d’Erven van Anthonij de Kuijser gewese Licentmeester tot Lillo de
somme van 56:5 vls. over 9 maanden traktement sijnde de 3 maanden Waar in is
overleden den 10en Aug. 1726 bij ordonnantie en quitantie.
(2) Folio 89: Aan Andries Nebbens de somme van 26:4:6 vls. over 4 maanden 6 dagen
traktement als licentmeester tot Lillo van 26 August. tot ultimo december 1726 bij
perpetuele ordonnantie.
Folio 89: Aan den selven Nebbens de somma van 10:14:7 vls., over 1 p:Cento Ontfangloon
van het halve Hollands regt over den jaare 1726 bij ordonnantie.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 155: Aan Jan Christoffel Horn, ’s lands chirurgijn op het binnenschip voor Lillo, de
somma van 16:13:4 vls. over 12 maanden traktement sedert 06-01-1725 tot 05-01-1726.
Folio 160-161: Aan de Commisen en cherchers tot Lillo, de somme van 8 ponden vls. tot
inkoop van turf voor 1726.
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Folio 161: Aan Jan van der Noord, chaloupbaas tot Lillo, de somme van 78:12 vls. over
twaalf maanden traktement en onderhout van sijn chalouproeijers, vervallen ultimo
december 1726, bij 4 quitantien samen 78:12 vls.
Rekeningen betreffende de Administratie te Water ingebracht ter Rekenkamer van
Zeeland door de (Tresorier) Ontvanger-Generaal Johan Assuerus Schorer, 1727-1750
Periode: prima januari 1727 - ultima december 1727
Inv. nr. RKK-C 7570
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 5940:9
Opbrengst Zeeland (beperkt) 10320:3
Opbrengst Zeeland (ruim) 24367:2
Commiezen: Gabriel le Bleu; Wilhelmus Tiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt, het bedrag van 27:16.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 155: Aan Jan Christoffel Horn, ’s Lands chirurgijn op het binnenschip voor Lillo, de
somma van 16:13:4 vls. op twaalf maanden traktement, sedert 06-01-1726 tot 05-01-1727.
Folio 160: Aan de commijsen en cherchers tot Lillo, de somma van agt ponden vls. tot
incoop van turff voor den jare 1727.
Folio 160: Aan Jan van de Noort, chaloupbaas tot Lillo, de somma van 78:12 vls. over 12
maanden traktement en onderhoud van sijn chalouproijers, vervallen ultimo december
1727, bij 4 quitantien, samen samen 78:12 vls.
Folio 160-161: Aan de weduwe van Job Stellenaar, de somma van 9:4:8 vls. over het
maken van een nieu Privaat aan het nieu Commijsenhuijsken tot Lillo anno 1722.
Periode: prima januari 1728 - ultima december 1728
Inv. nr. RKK-C 7580
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 5253:19
Opbrengst Zeeland (beperkt) 10626:6
Opbrengst Zeeland (ruim) 23979:10
Commiezen: Gabriel le Bleu; Wilhelmus Tiberius Hattinga.
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt, het bedrag van 24:11
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 152: Aan Jan Christoffel Horn, ’s lands chirurgijn op het binnenschip voor Lillo, de
somma van 16:13:4 vls. voor 12 maanden traktement vervallen 05-01-1728.
Folio 156: Aan de Officieren ter Rechercher inde vloot tot Lillo, de somma van agt ponden
vls. tot incoop van turff anno 1728.
Folio 156: Aan Jan van de Noord, chaloupbaas tot Lillo, de somma van 78:12 vls. voor
twaalf maanden traktement en onderhoudt van sijne chaloup roeijers, vervallen ultimo
december 1728 bij 4 quitantien, samen 78:12 vls.
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Folio 164-165: Aan Andries Nebbens, licentmeester tot Lillo, de somma van 2:5 vls. tot
rembourssement van ’t gene op acte 22-05-1728 heeft gerestiteert aan F. Ermerins wegens
teveel betaalde regten.
Periode: prima januari 1729 - ultima december 1729
Inv. nr. RKK-C 7590
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 4572:13
Opbrengst Zeeland (beperkt) 10094:2
Opbrengst Zeeland (ruim) 22350
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Tiberius Hattinga.
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt, het bedrag van 20:18.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Francois Montenacq, controlleur, voor de somme van 16:13.
Traktement wordt uitbetaald van 1 januarij tot ul. maart 1729, in welke 3 maanden den
selven is overleden. Joris Martinus van Dijk, successeur van Montenacq als controlleur,
voor de somme van 33 pond (periode apr. 1729-julij 1729; julij 1729-ul. dec. 1729);
Assuerus van Weelde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 153: Aan Jan Christoffel Horn, ’s lands chirurgijn op den uijtlegger voor Lillo de
somma van 16:13:4 vls. voor 12 maanden traktement vervallen 05-01-1729.
Folio 159: Aan d’ Officieren ter Rechercie in de vlood tot Lillo, de somma van 8 ponden
vls. tot incoop van turff d’anno 1729.
Folio 159: Aan Jan de Noord, chaloupbaas te Lillo, de somma van 78:12 vls. voor 12
maanden traktement en onderhout van sijn chaloup roeijers, vervallen ultimo xber 1729, bij
quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1730 - ultima december 1730
Inv. nr. RKK-C 7600
Ontvanger: Andries Nebbens(1)
Opbrengst Lillo: 4810:17
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11028:19
Opbrengst Zeeland (ruim) 22981:4
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga.
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt, het bedrag van 21:15.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Joris Martinus van Dijk, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 153: Aan Jan Christoffel Horn, s’lands chirurchijn op den uijtlegger voor Lillo, de
somma van 16:13:4 vls. voor twaalf maanden traktement, vervallen 05-01-1730.
Fol. 159: Aan d’ Officieren ter Recherche in de vloot voor Lillo, de somma van 8 ponden
vls. tot den incoop van turff d’anno 1730.
Folio 159: Aan Jan van Noord, chaloupbaas te Lillo, de somma van 78:12 vls. voor 12
maanden traktement en onderhout van sijn chaloup roeijers, vervallen ultimo xber 1730. bij
4 quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1731 - ultima december 1731
Inv. nr. RKK-C 7610
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Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 4220
Opbrengst Zeeland (beperkt) 9998:14
Opbrengst Zeeland (ruim) 22438:3
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt, het bedrag van 18:16.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Joris Martinus van Dijk, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 151: Aan Petronella Vercouteren weduwe van Jan Christoffel Horn, de somma van
20:10:6 vls. over 14 maanden en 26 dagen traktement als ’s lands chirurgijn op den
uijtlegger voor Lillo, van den 06-01-1730 tot 31-03-1731.
Folio 156: Aan d’ Officieren ter Recherche in de vloot voor Lillo, de somma van agt
ponden vls. tot den incoop van turf anno 1731.
Folio 156: Aan Jan van de Noord, chaloupbaas te Lillo, de somma van 78:12 vls. voor 12
maanden traktement en onderhout van sijn chalouproijers, vervallen ultimo xber 1731 bij 4
quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1732 - ultima december 1732
Inv. nr. RKK-C 7620
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 5436
Opbrengst Zeeland (beperkt) 10925:3
Opbrengst Zeeland (ruim) 24957:8
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands regt, het bedrag van 25:3.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Joris Martinus van Dijk, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 158: Aan Pieter de Nijs, ’s lands chirurgijn in de vloot voor Lillo, de somma van
16:13:4 vls. over twaalf maanden traktement, vervallen 06-04-1732.
Folio 163: Aan d’ Officieren ter Recherche in de vloot voor Lillo, de somma van 8 ponden
vls. tot den inkoop van turf d’ anno 1732.
Folio 163: Aan de selve, de somma van 15:16:6 vls. ter betaling van eenige gedane
reparatie d’anno 1732.
Folio 163-164: Aan Jan van de Noord, chaloupbaas te Lillo, de somma van 78:12 vls. over
twaalf maanden traktement en onderhoud van zijn chaloup roeijers, vervallen ultimo
december 1732, bij vier quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1733 - ultima december 1733
Inv. nr. RKK-C 7630
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 7626:1
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11331:8
Opbrengst Zeeland (ruim) 29541:5
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands regt, het bedrag van 34:15.
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Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulsthout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Joris Martinus van Dijk, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 159: Aan Pieter de Nijs, s’ lands chirurchijn in de vloot voor Lillo, de somma van
16:13:4 vls. over twaalf maanden traktement, vervallen 06-04-1733.
Folio 164-165: Aan d’Officieren ter Recherche in de vloot voor Lillo, de somma van 8
ponden vls. tot den inkoop van turf d’anno 1733.
Folio 165: Aan Jan van de Noord, chaloupbaas, de somma van 78:12 vls. over twaalf
maanden traktement en onderhout van sijn chalouproeijers, vervallen ultimo december
1733, bij vier quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1734 - ultima december 1734
Inv. nr. RKK-C 7640
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 9866:5
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11137:
Opbrengst Zeeland (ruim) 30274:3
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt, het bedrag van 45:7.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Joris Martinus van Dijk, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 153: Aan Pieter de Nijs, ’slands chirurgijn, de somme van 16:13:4 vls. over 12
maanden traktement vervallen 06-04-1734.
Folio 157: Aan de officieren ter recherche in de vloot te Lillo, de somme van 8 ponden vls.
tot Inkoop van turff voor 1734.
Folio 157-158: Aan Jan van de Noord, chaloupbaas tot Lillo, de somme van 78:12 vls. over
12 maanden traktement en onderhoud van zijne chalouproeijers, vervallen ultimo december
1734, bij vier quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1735 - ultima december 1735
Inv. nr. RKK-C 7650
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 8702:17
Opbrengst Zeeland (beperkt) 10667:8
Opbrengst Zeeland (ruim) 27768:4
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant halve Hollands regt, het bedrag van 35:9.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshoud, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Joris Martinus van Dijk, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 154: Aan Pieter de Nijs, ’s lands chirurchijn, de somme van 16:13:4 vls. over 12
maanden traktement vervallen 06-04-1735.
Folio 159: Aan de Officieren ter Recherche in de vloot te Lillo, de somme van agt ponden
vls. tot inkoop van turf voor anno 1735.
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Folio 159-160: Aan Jan van de Noord, chaloupbaas tot Lillo, de somme van 78:12 vls. over
twaalf maanden traktement en onderhout van sijne chalouproeijers, vervallen ultimo
december 1735, bij 4 quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1736 - ultima december 1736
Inv. nr. RKK-C 7660
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 11618:10
Opbrengst Zeeland (beperkt) 10428:10
Opbrengst Zeeland (ruim) 31654:6
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt, het bedrag van 48:17.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshoud, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Joris Martinus van Dijk, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 155: Aan Pieter de Nijs, ’s Lands chirurgijn, de somme van 16:13:4 vls. over twaalf
maanden traktement, vervallen 06-04-1736.
Folio 159: Aan d’Officieren ter recherche in de vloot voor Lillo, de somme van 8 ponden
vls. ter zaak als boven (betr. inkoop van turf) d’anno 1736.
Folio 160: Aan Jan van de Noord, chaloup baas te Lillo, de somme van 78:12 vls. over
twaalf maanden traktement en onderhoud van sijne chaloup roeijers, vervallen 31-12-1736,
bij 4 quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: prima januari 1737 - ultima december 1737
Inv. nr. RKK-C 7670
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 13255:1
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11238:11
Opbrengst Zeeland (ruim) 33297:11
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt, het bedrag van 58:5.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshoud, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Joris Martinus van Dijk, controlleur, voor de somme van 33:6 voor
de periode jan. 1737-jun. 1737. Catharina Caspers, wed. van Joris Martinus van Dijk,
ontvangt 16:13 traktement over de laaste dry maanden, waarin den zelven op den 25 aug.
1737 is overleden. Daniel Cramer, controlleur in de plaats van Joris Martinus van Dijk,
voor de somme van 8:13. Assuerus van de Weelde, chercher, voor de somme van 50 pond.
Folio 153: Aan Pieter de Nijs, ’s lands chirurchijn op ’t wagtschip voor Lillo, de somme
van 16:13:4 vls. over 12 maanden traktement, verschenen 06-04-1737.
Folio 158: Aan d’ Officieren ter Recherche in de vloot voor Lillo, de somme van 8 ponden
vls. ter zaak als boven (betr. inkoop van turf) voor den jare 1737.
Folio 158: Jan van de Noord, chaloupbaas tot Lillo, de somme van 78:12 vls. over twaalf
maanden traktement en onderhoud van sijne chalouproeijers, vervallen 31-12-1737, bij 4
quitantien, samen 78:12 vls.
Folio 160: Aan P.S. Moorman tot Lillo, de somme van 8:11:9½ vls. over het maken van
twee bakens aan de conterscharp tot Lillo in den jare 1737.
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Periode: prima januari 1738 - ultima december 1738
Inv. nr. RKK-C 7680
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 7034:8
Opbrengst Zeeland (beperkt) 10811:15
Opbrengst Zeeland (ruim) 24900:1
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands regt, het bedrag van 28:5.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Andries Hulshout, licentmeester, voor de
somme van 50 pond, vervallen ultima junij 1738; Adriaan ’t Hooft, licentmeester in plaats
van den overleden Andries Hulshout, de somme van 21:2 over twee maanden en 16 dagen,
van 16 oktober 1737 (dag van het presenteren zijnes eeds) tot ultima december 1737.
Daniel Cramer, controlleur, voor de somme van 66:13; Assuerus van de Weelde, chercher,
voor de somme van 50 pond.
Folio 150: Aan Pieter de Nijs, ’s lands chirurgijn op ’t wagtschip voor Lillo, de somme van
16:13:4 vls. over twaalf maanden traktement, vervallen 06-04-1738.
Folio 154: Aan d’ Officieren ter Recherche in de vloot voor Lilloo, de somme van 8 ponden
Vlaams, ter zaak als voren (betr. inkoop van turf), over den jare 1738.
Folio 154: Aan Jan van de Noordt, chaloupbaas te Lillo, de somme van 78:12 vls. over
twaalf maanden traktement en onderhout van zijne chalouproeijers, vervallen ultimo
december 1738, bij 4 quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: 1739 (vanaf nu geen maandspecificatie meer)
Inv. nr. RKK-C 7690
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 5507:19
Opbrengst Zeeland (beperkt) 10732:7
Opbrengst Zeeland (ruim) 23293:12
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga.
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt, het bedrag van 21 pond.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Adriaan ’t Hooft, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Daniel Cramer, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van de Weelde, commijs ter recherche, voor de somme van 50 pond.
Folio 141: Aan Pieter de Nijs, ’s lands chirurchijn op ’t wagtschip voor Lillo, de somma
van 16:13:4 vls. over twaalf maanden traktement, vervallen 07-04-1739.
Folio 145-146: Aan d’Officieren ter recherche in de vloot voor Lillo, de somma van 8
ponden vls. ter zaak als voren (betr. inkoop van turf) over d’ anno 1739.
Folio 146: Aan Jan van de Noordt, chaloupbaas te Lillo, de somma van 78:12 over twaalf
maanden traktement en onderhout van zijne chalouproeijers, vervallen ultimo december
1739, bij vier quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: 1740
Inv. nr. RKK-C 7700
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 1770:12
Opbrengst Zeeland (beperkt) 9964:3
Opbrengst Zeeland (ruim) 19009:2
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Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Tiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands regt, het bedrag van 5:17
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Adriaan ’t Hooft, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Daniel Cramer, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van de Weelde, commijs ter recherche, voor de somme van 50 pond.
Folio 148: Aan Pieter de Nijs, s’lands chirurgijn op ’t wagtchip voor Lillo, de somme van
16:13:4 vls. over twaalf maanden toeleg, vervallen 06-04-1740.
Folio 152-153: Aan d’ Officieren ter Recherche in de vloot voor Lillo, de somma van agt
ponden vls. ter zaak als voren (betr. inkoop van turf) over anno 1740.
Folio 153: Aan Jan van de Noordt, chaloupbaas te Lillo, de somma van 78:12 vls. over
twaalf maanden traktement en onderhouden van zijne chalouproeijers, vervallen ultimo
december 1740, bij 4 quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: 1741
Inv. nr. RKK-C 7710
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 3109:7
Opbrengst Zeeland (beperkt) 10515:12
Opbrengst Zeeland (ruim) 19338:19
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Tiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands Regt, het bedrag van 12:18.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Adriaan ’t Hooft, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Daniel Cramer, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van de Weelde, commijs ter recherche, voor de somme van 50 pond.
Folio 147: Aan Pieter de Nijs, ’s lands chirurgijn op ’t wagtschip voor Lillo, de somma van
16:13:4 vls. over twaalf maanden toeleg, vervallen 06-04-1741.
Folio 147-148: Aan den zelven de somma van 12:5:6 vls. over 8 maanden en 24 dagen als
chirurgijn op s’lands wagtschip voor Lillo van 06-04-1741 tot 31-12 daaraan volgende.
Folio 151-152: Aan d’ Officieren ter Recherche in de vloot voor Lillo, de somma van 8
ponden vls. ter zaak vervallen en bewaarheijd als vooren.
Folio 152: Aan Jan van de Noordt, chaloupbaas te Lillo, de somme van 78:12 vls. over
twaalf maanden traktement en onderhouden van zijn chalouproeijers, vervallen ultimo
december 1741, bij 4 quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: 1742
Inv. nr. RKK-C 7720
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 3963:8
Opbrengst Zeeland (beperkt) 8814:13
Opbrengst Zeeland (ruim) 20042:5
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Tiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands recht, het bedrag van 16:4.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Adriaan ’t Hooft, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Daniel Cramer, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van de Weelde, commis ter recherche, voor de somme van 50 pond.
Folio 154: Aan de twee commisen ter recherche in de vloot voor Lillo, de somma van 8
ponden vls. ter zaak vervallen en bewaarheid als voren (betr. inkoop van turf)
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Folio 155: Aan Jan van de Noord en wed., chalouproeijer te Lillo, de somme van 78:12 vls.
over twaalf maanden traktement in bovenschreven functie en voor ’t onderhouden zijner
chalouproeijers, vervallen ultimo december 1742, bij 4 quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: 1743
Inv. nr. RKK-C 7730
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 9490:19
Opbrengst Zeeland (beperkt) 10532
Opbrengst Zeeland (ruim) 28992
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Tiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands recht, het bedrag van 44:2.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Adriaan ’t Hooft, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Daniel Cramer, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelden, commis op ’t licent, voor de somme van 50 pond.
Folio 147: Aan Jacobus Kwist, op den 22 junij 1743 aangesteld tot chirurgijn ten dienste
van ’t boodsvolk op ’s Lands wachtschip “den Triton” in de vloot voor Lillo, de somma van
8:13:9 vls. over 6 maanden en 9 dagen traktement in voorschreve functie begonnen als
voren, en verschenen ultimo december 1743.
Folio 147: Aan Pieter Hollander, voor d’erfgenamen van Pieter de Nijs in zijn leven ‘slands
chirurgijn ten dienste van den uitlegger voor Lillo, de somma van 18:1:1 vls. over zijn
laatst verdiend traktement van 1 januarij tot 27 februarij 1742 (dag van zijn overlijden) en
ook nog van 28 xber 1742 tot ultimo januarij 1743.
Folio 147: Aan Jacob de Ruijter, 07-01-1743 aangesteld in de qualiteit van voorschr.
overleden de Nijs, de som van 7:1:6 vls. over 5 maanden en 3 dagen toeleg van 07 jan. tot
10 junij 1743.
Folio 151: Aan de commizen ter recherche in de vloot voor Lillo, de som van 8 ponden vls.
ter zaak vervallen en bewaarheit als voren.
Folio 151-152: Aan Anthonij van Osdorp, chalouproeier in de vloot voor Lillo, de somma
van 78:12 vls. zo over 6 maanden traktement als voor ’t onderhoud van 2 mannen op
’slands chaloup, en ter betaling van 6 maanden gages aan deszelfs 3 onderhorige roeijers,
bij 2 quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: 1744
Inv. nr. RKK-C 7740
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 6793:12
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11819:1
Opbrengst Zeeland (ruim) 28080:7
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Tiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands recht, het bedrag van 30:15.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Adriaan ’t Hooft, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Daniel Kramer, controlleur, voor de somme van 66:13; Assuerus van
Weelden, commis op ’t licent, voor de somme van 50 pond.
Folio 151: Aan Jacobus Kwist, op den 22 juni 1743 aangestelt tot chirurgijn ten dienste van
’t boodsvolk op ‘slands wagtschip “den Triton” in de vloot voor Lillo, de somma van
16:13:4 vls. over 12 maanden traktement in gemelde functie, vervallen ultimo xb: 1744.
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Folio 154: Aan de commizen in de vloot voor Lillo, de somma van 8 ponden vls. ter zaak
verv. en bew. (= vervallen en bewaarheid) als voors.
Folio 154: Aan weduw. en boedelhoudster van Jan van Noordt geweze landt
chalouproeijers baes in de vloot voor Lillo, de som van 19:13 vls. ter betalinge der drie
maanden gagies verdiend door de roeijers op gemelde chaloup dienende, gedurende de
laatste drie maanden, in welke den zelven haren man, op den 10-01-1743 is overleden.
opm. Folio 155: Aan Anthonij van Oosdorp als chaloup roeijer in de vloot voor Lillo, de
somma van 24 ponden vls. over 12 maanden traktement, verv. 31 xber 1744.
Folio 155: Aan den zelven de somma van 54:12 over het onderhouden van twee man op
gemelde chaloup, voor den tijd van twaalf maanden, vervallen 31 xber 1744, bij 2
quitantien van 27:6 vls. ijder.
Periode: 1745
Inv. nr. RKK-C 7750
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 5492:1
Opbrengst Zeeland (beperkt) 14046:12
Opbrengst Zeeland (ruim) 29555:5
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Tiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Hollands Half licent, het bedrag van 24:17.
Commiezen van het Half Hollands licent te Lillo: Adriaan ’t Hooft, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Daniel Cramer, controlleur, voor de somme van 66:13; Assuerus van
Weelden, commis op ’t Licent, voor de somme van 50 pond.
Folio 181: Aan Jacobus Kwist, s’lands chirurgin op het wagtschip in de vloot te Lillo, de
som van 16:13:4 vls. over 12 maanden toeleg in voorschreven functie, vervallen ultimo
december 1745.
Folio 186: Aan de drie commiezen ter recherche in de vloot te Lillo, de somma van agt
ponden vls. ter zaak als voren (betr. inkoop van turf) verv. en bewaarheid.
Folio 186-187: Aan de wed. en boedelhoudster van Anthonij van Osdorp geweze baas op
‘slands chaloup in de vloot voor Lillo, de som van 39 vls. ter betaling der 6 laatste maanden
gagies aan de roeijers onder de directie van haare man geweest verschenen 30-06-1745.
Folio 187: Aan Nicolaas Scheutel, successeur van voorschreven A. van Osdorp, gelijke
som als voren voor zes maanden gagies verdient door de roeijers onder hem dienende als
voren en verschenen ultimo december 1745.
Periode: 1746
Inv. nr. RKK-C 7760
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 4190:8
Opbrengst Zeeland (beperkt) 13198:2
Opbrengst Zeeland (ruim) 26785
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands recht, het bedrag van 18:19.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Adriaan ’t Hooft, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Daniel Cramer, controlleur, voor de somme van 66:13; Assuerus van
Weelden, kommis op ’t licent, voor de somme van 50 pond.
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Folio 165: Aan Jacobus Kwist, ’slands chirurgin op het wagtschip “den Triton” in de vloot
te Lillo, de somma van 100 guldens over 12 maanden toeleg in voorsz. functie vervallen
ultimo december 1746.
Folio 170-171: Aan de drie commizen ter recherche te Lillo de som van agt ponden vls. ter
zaak vervallen en bewaarheid als voren.
Folio 171: Aan Nicolaas Scheutel, de somma van 78:12 vls. voor 12 maanden gagies,
verdient door de roeijers onder hem dienende, als tot onderhout van 2 mannen op ’slands
chaloup, vervallen ultimo december 1746, bij 4 quitantien, samen 78:12 vls.
Periode: 1747
Inv. nr. RKK-C 7770
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 965:1
Opbrengst Zeeland (beperkt) 9488:19
Opbrengst Zeeland (ruim) 13050:17
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Tiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Hollands half recht, het bedrag van 4:2.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Adriaan van ’t Hooft, licentmeester, voor
de somme van 100 pond; Daniel Kramer, controlleur, voor de somme 66:13; Assuerus van
Weelden, commis op ’t licent, voor de somme van 50 pond.
Folio 176: Aan Jacobus Quist op den 22 junij 1743 aangestelt tot chirurgijn ten dienste tot
chirurgijn van ’t bootsvolk op ’slands wagtschip “den Triton” in de vloot voor Lillo de
somma van 4:19:9 vls. over 3 maanden en 18 dagen toeleg in voors. functie van primo
januarij tot 18 april 1747.
Folio 180: Aan de commizen in de vloot voor Lillo, de somma van agt ponden vls. ter zaak
vervallen en bewaarheid alsvoren (inkoop van turf red.)
Folio 181: Aan Nicolaas Schuttel als chalouproeijer in de vloot voor Lillo, de somma van
24 ponden Vlaams over twaalf maanden traktement vervallen 31 xber 1747.
Folio 181: Aan den zelven de somme van 54:12 vls. over het onderhouden van 2 man op
gem. chaloup voor den tijd van 12 maanden, vervallen 31 xber 1747.
Periode: 1748
Inv. nr. RKK-C 7780
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 2573:8 (2)
Opbrengst Zeeland (beperkt) 18926:13
Opbrengst Zeeland (ruim) 26169:11
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Theberius Hattinga.
(1) Ontvangt als ontfangloon voor het half Hollands recht, het bedrag van 10:16.
(2) Voor de maanden januari t/m augustus 1748 wordt geen opbrengst vermeld.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Adriaan ’t Hooft, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Daniel Cramer, controlleur, voor de somme van 66:13;
Assuerus van Weelden, commis op het licent, voor de somme van 50 pond.
Folio 239: Aan de twee commisen in de vloot te Lillo, de somma van 8 ponden vls. ter zaak
als voren (betr. inkoop van turf) in anno 1748.
Folio 240-241: Aan Nicolaas Schuttel, de somma van 78:12 vls. voor 12 maanden gages
verdient door de roeijers onder hem dienende, als tot onderhoud van twee mannen op
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’slands chaloup in de vloot te Lillo, vervallen ultimo december 1748, bij twee quitantien:
54:12 vls. en 24 ponden vls.
Periode: 1749
Inv. nr. RKK-C 7790
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 6792:11
Opbrengst Zeeland (beperkt) 14511:4
Opbrengst Zeeland (ruim) 29074:5
Namen Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands recht, het bedrag van 27:14
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Adriaan ’t Hooft, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Daniel Cramer, controlleur, voor de somme van 66:13; Assuerus van
Weelden, commis op ’t licent, voor de somme van 50 pond.
Opm. Folio 149: Aan Cornelis van Wierd, bij acte van haare mogde., den 23 junij 1749
aangesteld tot ’slands chirurgijn op ‘slands wagtschip “den Triton” voor Lillo, in de vloot,
de somme van 8:6:8 vls. over 6 maanden traktement van 100 gulden s’jaars, vervallen 3112-1749.
Folio 154: Aan de twee commisen ter recherche te Lillo, de somma van 8 ponden Vlaams
ter inkoop van brandstoffen als boven d’ anno 1749.
Folio 155: Aan Leendert de Munck, de somma van 181:13:4 vls. over soo veel bij hem
bedongen en aangenomen is, het maken van nieuw wagthuijs, voor commisen ter recherche
te Lillo, volgens bestek en conditie in dato 12 julij d’ anno 1749.
Folio 155: Aan Nicolaas Schuttel, de somme van 54:12 vls. over twaalf maanden
traktement tot onderhoud van twee mannen op ’slands chaloup tot dienst van de chergers in
de vloot te Lillo bij 2 quitantien van 27:6 vls. ider.
Folio 155: Aan den selven N. Schuttel de somme van 24 ponden vls. over twaalf maanden
traktement voor de chaloup roeijers in de vloot te Lillo, verv. 31-12-1749, bij 2 quitantien
van 12 ponden ider.
Folio 155: Aan Pieter Moorman de somme van 78:6:8 vls. over soo veel bij hem bedongen
en aangenomen is het maken van een nieuw stromers wagthuijsje te Lillo, volgens bestek
en conditie in dato 12-07-1749.
Periode: 1750
Inv. nr. RKK-C 7800
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 5576:5
Opbrengst Zeeland (beperkt)11693:2
Opbrengst Zeeland (ruim) 24859:5
Commiezen: Willem Thiberius Hattinga; Gabriel le Bleu
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands recht, het bedrag van 22:2.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Adriaan ’t Hooft, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Daniel Cramer, controlleur, voor de somme van 66:13; Assuerus van
Weelden, commis op ’t licent, voor de somme van 50 pond.
Folio 158: Aan Cornelis van Wierd, ’slands chirurgijn op ’slands wagtschip “Den Triton”,
de somma van 16:13:4 vls. voor 12 maanden traktement in voorn. functie, vervallen 31-121750.
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Folio 159: Aan N. Schuttel, de somma van 24 ponden vls. voor twaalf maanden traktement
als chalouproeijer in de vloot voor Lillo, verschenen ultimo december 1750, bij twee
quitantien à 12 ponden vls.
Folio 159: Aan voors. Schuttel, de somma van 54:12 vls. over twaalf maanden traktement
voor het onderhout van twee mannen op ‘slands chaloup tot dienst van de chergers in de
vloot voor Lillo, verschenen ultimo december 1750, bij 2 quitantien a 27:6 vls.
Folio 165: Aan de commisen ter recherge in de vloot voor Lillo, de somma van agt ponden
vls. ter zaak vervallen en bewaarheid als vooren.
Rekeningen betreffende de Administratie te Water ingebracht ter Rekenkamer van
Zeeland door de (Tresorier) Ontvanger-Generaal Johan Schorer, 1751-1772
Periode: 1751
Inv. nr. RKK-C 7810
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 5283:6
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11848:5
Opbrengst Zeeland (ruim) 25262:13
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga
(1) Ontvangt als ontfangloon vant half Hollands recht, het bedrag van 21:10.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Adriaan ’t Hooft, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Daniel Cramer, controlleur, voor de somme van 66:13; Assuerus van
Weelden, commijs op ’t licent, voor de somme van 50 pond.
Folio 148: Aan Cornelis van Wierd, geweze ’slands chirurgijn ten dienste van het bootsvolk
op s’lands wagtschip “Den Triton” voor Lillo, de somma van 8:18:4 vls. voor 6 maanden
en 9 dagen traktement in dito functie van primo januarij tot 09-07-1751 a 100 gulden jaars.
Folio 151: Aan de respective twee commisen ter recherche in de vloot voor Lillo, de
somma van agt ponden vls. ter inkoop van turf ter branding voor het aanstaande
wintersaisoen.
Folio 154: Aan N. Schuttel, de somma van 54:12 vls. voor twee mannen op ’slands chaloup
tot dienst van de cherchers in de vloot voor Lillo, vervallen ultimo december 1751, bij twee
quitantien ider 27:6 vls.
Folio 154: Aan voorschrevene Schuttel de somma van 24 ponden vls. over twaalf maanden
traktement als chaloup roeijer in de vloot voor Lillo over 1751, bij 2 quitantien à 12 ponden
vls.
Periode: 1752
Inv. nr. RKK-C 7820
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 4597:16
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11809:11
Opbrengst Zeeland (ruim) 23613:8
Commiezen: Willem Thiberius Hattinga; Gabriel le Bleu
(1) Ontvangt als ontfangloon vant Half Hollands recht, het bedrag van 18:18.
Commiezen van het half Hollands licent te Lillo: Adriaan ’t Hooft, licentmeester, voor de
somme van 100 pond; Daniel Cramer, controlleur, voor de somme van 66:13; Assuerus van
Weelden, commis op ’t licent, voor de somme van 50 pond.
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Folio 137: Aan Johannes de Bije, den 22-07-1752 aangesteld tot chirurgijn van het
bootsvolk op ’slands Jagt “den Triton” voor Lillo, de somma van 7:9:2 vls. over 5 maanden
en 10 dagen toeleg in de voorschreven functie à 100 guldens s’jaars.
Folio 137-138: Aan Johan Coenraad Gebhart, gewezen chirurgijn op ’slands wagtschip
“den Triton”, de somma van 16:13:4 vls. over het raseren en cureren der manschappen op
gemelde uijtlegger, zeedert 10-07-1751 tot 09-07-1752.
Folio 139: Aan N. Schuttel, de somma van 24 ponden vls. op twaalf maanden traktement
als chalouproeijer in de vloot voor Lillo over anno 1752, bij 2 quitantien ider à 12 ponden
vls.
Folio 139: Aan voors. Schuttel, de somma van 54:12 vls. over twaalf maanden traktement
dienende tot onderhout van twee mannen op ‘slands chaloup ten dienste van cherchers in de
vloot voor Lillo, vervallen ultimo december 1752, bij 2 quitantien ider à 27:6 vls.
Folio 141: Aan de commisen ter recherche in de vloot voor Lillo, de somma van agt ponden
vls. ter zaak, vervallen en bewaarheid als voren (= inkoop van turf ter branding in het
wintersaisoen d’anno 1752)
Periode: 1753
Inv. nr. RKK-C 7830
Ontvanger: Andries Nebbens (1)
Opbrengst Lillo: 3687:18
Opbrengst Zeeland (beperkt) 10466:7
Opbrengst Zeeland (ruim) 18381:3
Commiezen: Gabriel le Bleu; Willem Thiberius Hattinga.
(1) Geen vermelding van ontfangloon vant Half Hollands recht.
Folio 83: ‘Commisen van het Hollands Lisent. Aan deselve zoude alhier moeten gebragt
werden hun jaarlijksen traktement, dog derwijl het halv Hollands Lisent, thans weder aan
de Hollandsche Admiraliteijten word betaald, zoo werden ook dito traktementen der
Hollandsche bediendens zedert ultimo december 1752 bij gemelde Admiraliteijten
ontfangen volgens resolutie van desen rade van dato den 2 april 1753 bij nevens gaande
acte blijkende. Memorie’
Folio 129: Aan Johannes de Bie, s’lands chirurgijn op het schip “den Triton” geposteerd in
de vloot voor Lillo, de somma van 16:13:4 vls. over twaalf maanden toeleg in voors.
functie, verschenen 31-12-1753.
Folio 132: Aan de commisen in de vloot voor Lillo, de somma van agt ponden vls. tot
inkoop van turf ter branding voor het wintersaisoen 1753.
Folio 134-135: Aan N. Schuttel, de somma van 54:12 vls. over twaalf maanden traktement
tot onderhoud van twee mannen op ‘slands chaloup tot dienst van de cherchers in de vloot
voor Lillo, verschenen ultimo december 1753, bij twee quitantien à 27:6 vls.
Folio 135: Aan den zelven de somma van 24 ponden over 12 maanden traktement als
chalouproeijer in de vloot voor Lillo over anno 1753, bij twee quitantien à 12 ponden vls.
Periode: 1754
Inv. nr. RKK-C 7840
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 4641:12
Opbrengst Zeeland (beperkt) 8901:3
Opbrengst Zeeland (ruim) 18626:13
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Commiezen: Willem Thiberius Hattinga; Gabriel le Bleu.
Opm. Folio 127: Aan Johannes de Bie, s’lands chirurgijn op het schip “Triton” geposteerd
in de vloot voor Lillo, de somma van 100 guldens of 16:13:4 vls. Over twaalf maanden
toeleg in voormelde dienst, vervallen den 31-12-1754.
Folio 130: Aan de commisen in de vloot voor Lillo, de somma van agt ponden vls. tot
inkoop van turf ter branding voor het wintersaisoen d’anno 1754.
Folio 130: Aan N. Schuttel, de somma van 24 ponden vls. over twaalf maanden traktement
als chaloup roeijer in de vloot voor Lillo, verschenen ultimo december 1754, bij 2
quitantien à 12 ponden ider.
Folio 130: Aan den zelven, de somma van 54:12 vls. tot onderhoud van twee mannen op
‘slands chaloup tot dienst van cherchers in de vloot voor Lillo, verschenen ultimo december
1754, bij 2 quitantien à 27:6 vls. ider.
Periode: 1755
Inv. nr. RKK-C 7850
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 4886:12
Opbrengst Zeeland (beperkt) 8006:13
Opbrengst Zeeland (ruim) 17391:7
Commiezen: Willem Thiberius Hattinga; Gabriel le Bleu.
Folio 125-126: Aan Johannes de Bie, ’slands chirurgijn op ’slands uitlegger “den Triton”,
de somma van 16:13:4 vls. over twaalv maanden toeleg, in voormelden dienst, vervallen
31-12-1755.
Folio 129: Aan de commisen in de vloot voor Lillo, de somma van agt ponden vls. tot
inkoop van turff ter branding voor ’t wintersaisoen anno 1755.
Folio 129: Aan N. Schuttel, de somma van 24 ponden vls. over twaalf maanden traktement
als chalouproeijer in de vloot voor Lillo, verschenen 31-12-1755, bij 2 quitantien à 12
ponden ider.
Folio 129: Aan voors. Schuttel, de somma van 54:12 vls. tot onderhoud van twee mannen
op ‘slands chaloup tot dienst van de cherchers in de vloot voor Lillo verschenen ultimo
december anno 1755, bij 2 quitantien à 27:6 ider.
Periode: 1756
Inv. nr. RKK-C 7860
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 5806:2
Opbrengst Zeeland (beperkt) 9317:10
Opbrengst Zeeland (ruim) 19461:7
Namen Commiezen: Willem Thiberius Hattinga, Gabriel le Bleu.
Opm. Folio 129-130: Aan Johannes de Bie, ‘slands chirurgijn op ‘slands uitlegger “Ter
Hooge”, de somma van 16:13:4 vls. over twaalf maanden toeleg in voormelden dienst,
vervallen ultimo december 1756.
Folio 133: Aan de commisen in de vloot voor Lillo, de somme van agt ponden vls. tot
inkoop van turf ter branding voor het wintersaisoen anno 1756.
Folio 133: Aan N. Schuttel, de somma van 24 ponden vls., over twaalf maanden traktement
als chaloup roeijer in de vloot voor Lillo, verschenen 31-12-1756, bij 2 quitantien à 12
ponden ider.
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Folio 133: Aan den zelven, de somma van 54:12 vls. tot het onderhouden van twee mannen
op ‘slands chaloup tot dienst van de cherchers in de vloot voor Lillo, verschenen als boven,
bij 2 quitantien à 27:6 vls.
Periode: 1757
Inv. nr. RKK-C 7870
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 3346
Opbrengst Zeeland (beperkt) 8469:8
Opbrengst Zeeland (ruim) 16639:7
Commiezen: Willem Thiberius Hattinga; Gabriel le Bleu
Folio 128: Aan Johannes de Bie, chirurgijn op ‘slands uitlegger “Ter Hooge”, de somme
van 16:13:4 vls. over twaalf maanden toeleg in voormelden dienst, vervallen ultimo
december 1757.
Folio 132: Aan de commizen ter recherche in de vloot voor Lillo, de somme van agt
ponden vls. tot inkoop van turf ter branding voor het wintersaizoen, d’anno 1757.
Folio 132: Aan N. Schuttel, de somme van 24 ponden vls., over twaalf maanden traktement
als chalouproeijer in de vloot voor Lillo, verschenen ultimo december 1757, bij 2 quitantien
à 12 ponden vls.
Folio 133: Aan dezelven, de somme van 54:12 vls. over twaalf maanden traktement,
dienende tot onderhoud van twee mannen op s’lands chaloup, ten dienste van de cherchers
in de vloot voor Lillo, vervallen ultimo december 1757, bij twee quitantien à 27:6 ieder.
Periode: 1758
Inv. nr. RKK-C 7880
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 6666:18
Opbrengst Zeeland (beperkt) 9764:2
Opbrengst Zeeland (ruim) 20798:8
Commiezen: in de rekening wordt geen melding gemaakt van uitbetaalde traktementen aan
licentmeester en commiezen te Lillo
Folio 111: Aan de commizen in de vloot voor Lillo, de zomma van agt ponden vls. ter zaak
vervallen en bewaarheid als voren (incoop van turf ter branding voor het wintersaisoen de
anno 1758).
Folio 111-112: Aan N. Schuttel, de zomma van 12 ponden vls. over 6 maanden traktement
als chalouproeijer in de vloot voor Lillo, vervallen ultimo junij 1758.
Folio 112: Aan den zelven, de zomma van 27:6 vls. tot het onderhouden van twee mannen
op ’slands chaloup tot dienst van de cherchers in de vloot voor Lillo, verschenen als boven.
Periode: 1759
Inv. nr. RKK-C 7890
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 7430:11
Opbrengst Zeeland (beperkt) 9111:18
Opbrengst Zeeland (ruim) 21163:16
Commiezen: Willem Tiberius Hattinga; Gabriel le Bleu; Gerhard Herman Lanfferman (in
plaats van Le Bleu vanaf 27-08-1759)
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- Aan Johannis de Bie, chirurgijn op ’slands uitlegger “Ter Hooge”, de somma van 16:13:4
vls. over twaalf maanden toeleg in voormelde dienst, vervallen ultimo xber 1758.
- Aan de commisen ter recherche te Lillo, de somma van acht ponden vls. ter zaak en
vervallen als voren (tot inkoop van turf ter branding voor het wintersaisoen red.)
- Aan N. Schuttel, de somma van 24 ponden vls. over twaalf maanden traktement als
chaloup roeijer in de vloot voor Lillo, bij 2 quitantien als 1 over 6 maanden, vervallen
ultimo december 1758 en een over gelijke tijd vervallen ultimo junij 1759.
- Aan den selven de somma van 54:12 vls. over 12 maanden traktement dienende tot
onderhoud van twee mannen op ’slands chaloup ten dienste van de cherchers in de vloot
voor Lillo, vervallen als voorn. bij 2 quitantien a 27:6 vls. ieder.
Periode: 1760
Inv. nr. RKK-C 7900
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 4849
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11573:5
Opbrengst Zeeland (ruim) 20937:18
Commiezen: Willem Tiberius Hattinga; G.H. Lanfferman
Folio 74: Aan d’ erfgenamen van den overleden commis Gabriel le Bleu, de somma van
27:10 vls. over zes maanden traktement onder sijn begrepen laeste drie maanden wanneer
in den selven op 09-04-1759 is overleden, dus van primo januari tot ultimo junij d’anno
1759.
Folio 137: Aan Joh. de Bije, ’slands chirurgijn op het jagt “Ter Hoge” voor Lillo, de
somma van 16:13:4 vls. over twaalf maanden toeleg wegens voorsz. Dienst, vervallen
ultimo xber 1759.
Folio. 143: Aan de commisen in de vloot voor Lillo, de somma van agt ponden vls. tot
inkoop van turf ter branding in het wintersaisoen d’anno 1760.
Folio 143: Aan N. Schuttel, de somma van 24 ponden vls. over twaalf maanden traktement
als chalouproeijer in de vloot voor Lillo, te weten over de leste 6 maanden van anno 1759
en de eerste 6 maanden van anno 1760.
Folio 143: Aan den selven, de somma van 54:12 vls. over gelijken tijd traktement, tot
onderhoud van twee man op ’slands chaloup ten dienste van de chercher in de vloot voor
Lillo, vervallen als boven.
Periode: 1761
Inv. nr. RKK-C 7910
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 7622:8
Opbrengst Zeeland (beperkt) 12022:7
Opbrengst Zeeland (ruim) 24174:3
Commiezen: W.T. Hattinga; G.H. Lanfferman
Folio 145: Aan J. de Bie, s’lands chirurgijn op ’t wagtschip “Ter Hoge”, de somma van
16:13:4 vls. over twaalf maanden toeleg in gem. dienst, vervallen ultimo xber d’anno 1760.
Folio 149: Aan de commisen te Lillo, de somma van acht ponden vls. ter zaak en tijde als
voren (betr. inkoop van turf ter branding in het aanstaande wintersaisoen d’anno 1761).
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Folio149: Aan N. Schuttel, ’s sloeproeier te Lillo, de somma van 24 ponden vls. over de
laatste zes maanden traktement d’anno 1760 en de eerste m. d’anno 1761, bij 2 quitantien à
12 ponden vls. ieder.
Folio 149: Aan den selven, de somma van 54:12 vls. over gelijken tijd traktement tot
onderhoud van 2 mannen op ’slands chaloup vervallen als voren, bij 2 quitantien à 27:6 vls.
ider.
Periode: 1762
Inv. nr. RKK-C 7920
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 7066:3
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11651:16
Opbrengst Zeeland (ruim) 46861:18 / 23362
Commiezen: W.T. Hattinga; G.H. Lanfferman
Fol. 92-93: Blijkens de lijst van uitbetaalde traktementen aan de licentmeester en
commiezen te Lillo, werd er geen traktement betaald over de eerste zes maanden van 1762.
Folio 154: Aan de commisen te Lillo, de somma van agt ponden vls. ter saak in tijde
voorsz. (inkoop van turf d’anno 1762).
Folio 154: Aan N. Schuttel, sloeproeijer te Lillo, de somma van 24 ponden vls. over de
laatste 6 maanden traktement d’a. 1761 en de eerste 6 maanden d’.a. 1762, bij 2 quitantien à
12 ponden vls. ieder.
Folio 154: Aan den selven, de somma van 54:12 vls. tot onderhoud van 2 man op ’slands
chaloup vervallen als voren bij 2 quitantien à 27:6 ieder.
Folio 156-157: Aan Joh. de Bie, ‘slands chirurgijn op ’t jagt “Ter Hooge” voor Lillo, de
somma van 16:13:4 vls. over twaalf maanden traktement, vervallen ultimo xber 1761.
Periode: 1763
Inv. nr. RKK-C 7930
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 8741:1
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11168:5
Opbrengst Zeeland (ruim) 40806:1 / 24139
Commiezen: W.T. Hattinga; G.H. Lanfferman
Fol. 93: Traktementen worden uitbetaald over het jaar 1762. Voor zowel de licentmeester
als commiezen geldt: traktement over 12 maanden d’anno 1763: memorie.
Folio 149: Aan de commisen te Lillo, de somma van acht ponden vls. over, ter zaak en tijde
voorsz. (inkoop van turf ter branding in het wintersaisoen d’anno 1763 red.)
Folio 149-150: Aan Nic. Schuttel, sloeproeijer in de vloot tot Lillo, de somma van 24
ponden vls. over de laatste 6 maanden traktement d’anno 1762 en de eerste 6 maanden
d’anno 1763, bij twee quitantien à 12 ponden vls. ieder.
Folio 150: Aan den selven de somma van 54:12 vls. tot onderhoud van 2 man op ’slands
chaloup over gelijken tijd traktement, vervallen als voren bij 2 quitantien à 27:6 vls. ieder.
Folio 152: Aan Johannis de Bije, chirurgijn op ‘slands wagtschip “Ter Hooge” voor Lillo,
de somma van 16:13:4 vls. over 12 maanden toeleg in voorsz. dienst verscheenen ultimo
xber 1762.
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Periode: 1764
Inv. nr. RKK-C 7940
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 9727:9
Opbrengst Zeeland (beperkt) 10375:19
Opbrengst Zeeland (ruim) 45166:1 / 25392
Commiezen: W.T. Hattinga; G.H. Lanfferman
Folio 154: Aan de twee commisen te Lillo, de somma van 8 ponden vls. over ter zaak als
voren (inkoop van turf ter branding in het wintersaisoen d’anno 1764 red.)
Folio 154: Aan Nicolaas Schuttel, sloeproeijer in de vloot te Lillo, de somma van 24
ponden vls. over de laatste 6 maanden traktement d’anno 1763 en de eerste 6 maanden
d’anno 1764, bij 2 quitantien à 12 ponden vls. ieder.
Folio 154: Aan den selven, de somma van 54:12 vls. tot onderhoud van twee man op
’slands chaloup aldaar, over gelijken traktement vervallen tijde als voren, bij 2 quitantien à
27:6 vls. ieder.
Folio 156: Aan de weduwe van Johannes de Bije, geweest chirurgijn op s’lands wagtschip
“Ter Hoge” voor Lillo, de somma van 12:10 vls. over 9 maanden toeleg in voorsz. functie
daaronder begrepen de laatste drie maanden waarin den zelve is overleden en dus van
primo januarij tot ultimo jber 1763.
Folio 156-157: Aan George Coenraad Sattler, bij resolutie van 16-07-1763 aangesteld tot
chirurgijn op voorsz. wagtschip, de somma van 7:13:8 vls. over 5 maanden en 16 dagen
traktement in gem. (= gemelde) functie zedert voorsz. 16 julij tot ultimo december 1763.
Periode: 1765
Inv. nr. RKK-C 7950
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 10110:11
Opbrengst Zeeland (beperkt) 11079:13
Opbrengst Zeeland (ruim) 52607:13 / 27160
Commiezen: Willem Tiberius Hattinga (1); Jan de Groot (2); Gerhard Herman Lanfferman.
(1) Folio 101: Aan Willem Tiberius Hattinga, commis aldaar de som van 40:5 vls. over 9
maanden traktement in voorsz. Functie vervallen ultimo september 1764, bij 2 quitantien,
t.w. 27:10 en 13:15, samen 41:5 vls.
Aan Anna Maria Coutrij wed. van wijlen den op 12 november overleden commis W.T.
Hattinga, de zom van 13:15 vls. over de laatste 3 maanden traktement in voorsz. functie van
primo october tot ultimo december 1764.
(2) Folio 101-102: Aan Jan de Groot commis aldaar, de som van 5:16:1 vls. over 1 maand
traktement in voorsz. functie van 24 november (dag des Eeds) tot ultimo december d’ anno
1764.
Folio 160: Aan de drie commizen te Lillo, de zom van agt pond vls. over ter zaak en tijde
vervallen bewaarheid als voren (inkoop van turf ter branding in het wintersaisoen d’anno
1765 red.)
Folio 160: Aan Nicolaas Schuttel, sloeproeijer in de vloot te Lillo, de zom van 24 ponden
vls. over de laatste 6 maanden d’anno 1764 en de eerste 6 maanden ’d anno 1765 bij 2
quitantien à 12 ponden vls. ider.
Aan den zelven, de som van 54:12 vls. over gelijken tijd traktement tot onderhoud van 2
man op ’slands chaloup aldaar, vervallen tijde als vooren, bij 2 quitantien à 27:6 vls. ieder.
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Folio 162: Aan George Coenraad Sattler, chirurgijn op ’slands wagtschip “Ter Hooge”
geposteert voor Lillo, de som van 16:13:4 vls. over een jaar traktement in gemelde qualiteit
versch. ultimo xber 1764.
Folio 162: Aan Maria Vrijman wed. van voorsz. Chirurgijn Sattler, de som van 4:3:4 vls.
over de laatste 3 maanden toeleg in gemelde functie, verschenen ultimo maart d’anno 1765,
zijnde haren man overleden den 30-03-1765.
Periode: 1766
Inv. nr. RKK-C 7960
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 11512:19
Opbrengst Zeeland (beperkt) 9343:19
Opbrengst Zeeland (ruim) 50155:11 / 26656
Commiezen: Jan de Groot; Gerhard Herman Lanfferman
Folio 165: Aan de drie commisen te Lillo de somme van agt ponden vls. ter zaak en tijde
vervallen als voren (betr. inkoop van turf ter branding in het wintersaisoen d’anno 1766).
Folio 165: Aan Nicolaas Schuttel, sloeproeijer in de vloot, de somme van 24 ponden vls.
over de laaste 6 maanden traktement in voorsz. functie d’anno 1765 en de eerste 6 maanden
d’anno 1766, bij 2 quitantien à 12 ponden vls. ieder.
Folio 165: Aan den zelven, de somme van 54:12 vls. over gelijke tijd traktement tot
onderhoud van 2 man op ’slands chaloup aldaar vervallen tijde als voren, bij 2 quitantien à
27:6 vls. ieder.
Folio 167: Aan Leopold Joseph Boucher, chirurgijn op ‘slands wagtschip “Ter Hooge”,
geposteerd voor Lillo, de somme van 12:5:4 vls. over 8 maanden en 25 dagen traktement in
gemelde qualiteit sedert 6 april tot 31 december 1766.
Periode: 1767
Inv. nr. RKK-C 7970
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 8457:4:3
Opbrengst Zeeland (beperkt) 8708:10
Opbrengst Zeeland (ruim) 45830:5 / 22330
Commiezen: Jan de Groot; Gerard Herman Lanfferman
Folio 157: Aan de drie commisen te Lillo gelijke somme en ter zaak vervallen en
bewaarheid als voren voor den jare 1767, 8 ponden vls. (betr. inkoop van turf ter brandinge
in het wintersaisoen d’anno 1767).
Folio 157: Aan Nicolaas Schuttel, sloeproeijer in de vlot, de somme van 24 ponden vls.
over de laatste 6 maanden traktement d’anno 1766 in voorsz. functie en de eerste 6
maanden d’anno 1767, bij 2 quitantien ieder à 12 ponden vls.
Folio 157: Aan den zelven, de some van 54:12 vls. over gelijke tijd traktement tot
onderhoud van 2 man op ’slands chaloup aldaar vervallen tijde als voren, bij 2 quitantien à
27:6 vls. ieder.
Folio 160: Aan Loepold Joseph Boucher, chirurgijn op s’lands wagtschip “Ter Hooge”
geposteerd voor Lillo, de somme van 16:13:4 vls. over 12 maanden traktement in gemelde
functie, verschenen 31-12-1766.
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Periode: 1768
Inv. nr. RKK-C 7980
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 1826:6:7
Opbrengst Zeeland (beperkt) 7641:8
Opbrengst Zeeland (ruim) 37587:2 / 14087
Commiezen: Gerhard Herman Lanfferman; Jan de Groot
Folio 152: Aan de commisen te Lillo gelijke somme over ter zaak en tijd en bij ordonnantie
als voren (betr. inkoop van turf voor ’t aanstaande winterseizoen) 8 ponden vls.
Folio 152: Aan Nicolaas Schuttel, chalouproeijer in de vloot voor Lillo, de somme van 24
ponden vls. over de laatste 6 maanden traktement in voorsz. functie d’anno 1767 en
d’eerste 6 maanden d’anno 1768, bij 2 quitantien a 12 ponden vls.
Folio 152: Aan deselven de somme van 54:12 vls. over gelijke tijd traktement tot
onderhoud van twee man op ’slands chaloup aldaar vervallen tijde als voren bij 2 quitantien
à 27:6 vls.
Folio 155: Aan Leopold Joseph Boucher, chirurgijn op ‘slands wagtschip “Ter Hooge”
geposteerd in de vloot voor Lillo, de somme van 16:13:4 vls. over 12 maanden traktement
in gemelde functie verschenen 31-12-1767.
Periode: 1769
Inv. nr. RKK-C 7990
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 7351:15:3
Opbrengst Zeeland (beperkt) 6882:14
Opbrengst Zeeland (ruim) 42614:5 / 19114
Commiezen: Gerhard Herman Lanfferman; Jan de Groot
Folio 154: Aan de Commisen te Lillo gelijke som ter zaak en tijde als voren (betr. inkoop
van turf voor’t aanstaande wintersaisoen d’anno 1768) 8 ponden vls.
Folio 155: Aan Nicolaas Schuttel, chalouproeijer in de vloot voor Lillo, de somme van 24
ponden vls. over de laatste 6 maanden traktement in voorsz. functie d’anno en d’eerste 6
maanden d’anno 1769, bij 2 quitantien à 12 ponden vls.
Folio 155: Aan den selven de somme van 54:12 vls. over gelijke tijd traktement tot
onderhoud van twee man op ’slands chaloup aldaar vervallen tijde als voren bij twee
quitantien à 27:6 vls.
Folio 157: Aan Leopold Joseph Boucher, chirurgijn op s’lands wagtschip “Ter Hooge” in
de vloot voor Lillo, de somme van 16:13:4 vls. over 12 maanden traktement in voors.
functie, verschenen 31-12-1768.
Periode: 1770
Inv. nr. RKK-C 8000
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 3274:12
Opbrengst Zeeland (beperkt) 7524:2
Opbrengst Zeeland (ruim) 32427:10 / 15094
Commiezen: G.H. Lanfferman; Jan de Groot
Folio 161: Aan de commisen te Lillo, de somme van agt ponden vls. ter zaak als voren, ten
jare 1770 (betr. inkoop van turf).
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Folio 161-162: Aan Nicolaas Schuttel, chalouproeijer in de vloot voor Lillo, de somma van
24 ponden vls. over de laatste 6 maanden traktement in voorsz. functie d’anno 1769 en de
eerste 6 maanden anno 1770, bij 2 quitantien à 12 ponden vls.
Folio 162: Aan den zelven, de somma van 54:12 vls. over gelijke tijd traktement tot
onderhoud van 2 mannen op ’slands chaloup aldaar tijde als voren bij 2 quitantien à 27:6
vls.
Folio 165: Aan Leopold Joseph Boucher, chirurgijn op ’slands wagtschip “Ter Hooge” in
de vloot voor Lillo, de somme van 16:13:4 vls. over twaalf maanden traktement in gem.
qualiteit, verschenen 31-12-1769.
Periode: 1771
Inv. nr. RKK-C 8010
Ontvanger: Andries Nebbens
Opbrengst Lillo: 1590:7:9
Opbrengst Zeeland (beperkt) 6791:6
Opbrengst Zeeland (ruim) 41928:5 / 12262
Commiezen: G.H. Lanfferman; Jan de Groot
Folio 167: Aan de drie Commisen te Lillo, de somma van acht ponden vls. ter zaak tijdes
en bij ordonnantie date als voren (betr. inkoop van turf ter branding in het wintersaisoen
d’anno 1771).
Folio 167: Aan Nicolaas Schuttel, chalouproeijer in de vloot voor Lillo, de somma van 24
ponden vls. Over de laatste 6 maanden traktement in voorsz. functie d’anno 1770 en de
eerste 6 maanden d’anno 1771, bij 2 quitantien à 12 ponden vls.
Folio 167: Aan den zelven, de somma van 54:12 vls. over gelijke tijd traktement tot
onderhoud van twee mannen op ’slands chaloup aldaar, bij 2 quitantien à 27:6 vls.
Folio 170: Aan Leopold Joseph Boucher, chirurgijn op ’slands wagtschip “Ter Hooge” in
de vloot voor Lillo, de somma van 16:13:4 vls. over 12 maanden traktement in gem.
functie, verschenen ultimo december 1770.
Periode: 1772
Inv. nr. RKK-C 8020
Ontvanger: Andries Nebbens (1); Jacobus Hoffman (2)
Opbrengst Lillo: 1645:4:2 (3)
Opbrengst Zeeland (beperkt) 6772:17
Opbrengst Zeeland (ruim) 51097:14 / 12431
Commiezen: G. H. Lanfferman; J. de Groot
(1) Folio 115-116: Aan Johanna Catharina Chombach, wed. Andries Nebbens, in sijn
leven licentmeester te Lillo, de somma van 75 ponden vls., over een jaar traktement in
gem. functie verschenen ultimo december 1771, zijnde op 26-12-1771 overleden.
(2) Aan Jacobus Hoffman, de somma van 16:13:4 vls. over 2 maanden en 20 dagen
traktement als licentmeester te Lillo, van 11 april (dag des eeds) tot en met ultimo junij
1772 à 75 ponden vls. in ’t jaar bij perpetuele ordonnantie.
Aan den selven in voorn. qualiteit de somma van 37:10 vls. over 6 maanden als voren,
verschenen ultimo december 1772.
(3) In het overzicht van ontvangen Convoijen en Licenten te Lillo (folio 19-20) wordt J.H.
Berkemeijer als substituut-ontvanger der Convoijen en Licenten te Lillo vermeld.
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Folio 196: Aan de drie commisen te Lillo, de somma van acht ponden vls. ter zaak tijde en
ordonnantie van dato als voren (= inkoop van turf d’anno 1772).
Folio 196: Aan Nicolaas Schuttel chalouproeijer in de vloot voor Lillo, de somma van 36
ponden vls. over de laatste zes maanden traktement in voors. functie d’anno 1771 en de 12
maanden d’anno 1772, bij 3 quitantien a 12 ponden vls. ieder.
Folio 196: Aan den selven, de somma van 81:18 vls. over gelijke tijd traktement tot
onderhoud van twee mannen op ’slands chaloup aldaar, bij 3 quitantien à 27:6 ieder.
Folio 199: Aan Francois Delzenne en Compagnie Factoors in Lillo, de somma van 5:12:1
vls. wegens restitutie van te veel betaalde rechten ten comptoire van licenten te Lillo, bij
acte van authorisatie van den raad dato 02-01-1773.
Folio 200: Aan Leopold Joseph Boucher, chirurgijn op ’slands wagtschip “ter Hooge” in de
vloot voor Lillo, de somma van 16:13:4 vls. over 12 maanden traktement in gemelden
qualiteit verschenen ultimo december 1771.
Folio 200: Aan den selven, gelijke somma ter zaak als voren, verschenen ultimo december
1772.
Rekeningen betreffende de Administratie te Water ingebracht ter Rekenkamer van
Zeeland door de (Tresorier) Ontvanger-Generaal Johan Valentijn Sprenger, 17731793
Periode: 1773-1778
Inv. nr. RKK-C 8030
Ontvanger: Jacobus Hofman
Opbrengst Lillo: over het recht der goederen langs de Rivieren op en afgaande binnen de 12
maanden: 1773 = 1781:10; 1774 = 4124:7; 1775 = 1707:8; 1776 = 2481:11; 1777 =
4669:19; 1778 = 4348:10. Bedragende den voornoemden ontfangst volgens de 72
maandelijkse staten de somma van 19113:9:1
Opbrengst Zeeland (beperkt) 44281:14
Opbrengst Zeeland (ruim) 226804:11; 1773 = 12500; 1774 = 14445; 1775 = 13622; 1776 =
13144; 1777 = 15049; 1778 = 17140
Commiezen: Gerhard Herman Lanferman; Jan de Groot.
Folio 354-355: Aan de drie commizen te Lillo, de somma van acht ponden vls. tot inkoop
van turf ter brandinge in het wintersaizoen over de jaren: 1773, 1774, 1775, 1776, 1777,
1778. Totaal: 48 ponden vls.
Folio 355: Aan Nicolaas Schuttel, chalouproeijer in de vloot voor Lillo, de somma van 24
ponden vls. over 12 maanden traktement in voorschreven functie in den jaaren: 1773, 1774,
1775, 1776, 1777, 1778. Totaal: 144 ponden vls.
Folio 355-356: Aan den zelven, de somma van 54:12 vls. over gelijke tijd traktement tot
onderhoud van twee mannen op ’slands chaloup aldaar over den jaaren 1773, 1774, 1775,
1776, 1777, 1778. Totaal: 327:12 vls.
Folio 363: Aan Leopold Joseph Boucher, chirurgijn op ’slands wagtschip “Ter Hooge”, in
de vloot voor Lillo, de somma van 16:13:4 over 12 maanden traktement over den jaren:
1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778. Totaal: 99:18:24 vls.
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Periode: 1779 en 1780
Inv. nr. RKK-C 8040
Ontvanger: Jacobus Hofman
Opbrengst Lillo: 1779 = 5318:7:5; 1780 = 6205:5: -; totaal = 11523:12:5
Opbrengst Zeeland (beperkt) 19983:8
Opbrengst Zeeland (ruim) 88218:11
1779 = 19234; 1780 = 22920
Commiezen: Gerard Herman Lanfferman; Jan de Groot
Folio 228: Aan de volgende licentmeesters ontfangers, en commisen ter Recherche onder
desen Resorte, over en tot Inkoop van Comptoirbehoeftens, ten dienste van derzelver
Comptoiren, ingevolge de Resolutie dato 06-12-1773.
Aan Jac. Hoffman, de somma van twaalf ponden vls. tijde als voren, bij 2 quitantien à 6
ponden vls. ’s Jaars dus 12 ponden vls. (fol. 230).
Folio 251: Aan de drie Commisen te Lillo, de somma van 16 ponden vls. ter zaak, en bij 2
ordonnanties, van gelijke tijd als voren [van dato 3 mai 1779: 8 ponden vls. en 1 mai 1780:
8 ponden vls.].
Folio 251: Aan Nicolaas Schuttel, chalouproeijer in de vloot voor Lillo, de somma van 48
ponden vls. over 24 maanden traktement in voors. functie van primo januarij 1779 tot
ultimo december 1780, bij 4 quitantien à 12 ponden vls. ieder.
Folio 251: Aan den zelven, de somma van 109:4 vls. over gelijke tijd traktement tot
onderhoud van twee mannen op ’slands chaloup, ten dienst van de cherchers in de vloot
voor Lillo, van primo januarij 1779 tot ultimo december 1780, bij 4 quitantien à 27:6 vls.
ieder.
Folio 255: Aan Leopold Joseph Boucher, chirurgijn op ‘slands wagtschip “Den Dolphijn”
geposteert in de vloot voor Lillo, de somma van 33:6:8 vls. over 24 maanden traktement in
gem. qualiteit van primo januarij 1779 tot ultimo december 1780, bij 2 ordonnantien als
over anno 1779: 16:13:4 vls.
anno 1780: 16:13:4 vls.
Periode: 1781-1784
Inv. nr. RKK-C 8050
Ontvanger: Jacobus Hofman
Opbrengst Lillo:
1781 = 3635:2:7; 1782 = 6918:1:9½; 1783 = 7546:5:7½; 1784 = 4465:1:3; totaal =
22564:11:3
Opbrengst Zeeland (beperkt) 27567:10
Opbrengst Zeeland (ruim) 108815:2
1781 = 22753; 1782 = 20052; 1783 = 18569; 1784 = 13718
Commiezen: Gerard Herman Lanfferman; Jan de Groot
Folio 416: Aan de drie Commisen ter Recherche te Lillo de somma van 32 ponden vls. ter
zaak tijde en bij 4 quitantien van gelijke datums als voren à 8 ponden vls. (inkoop van turf
ter branding in het aanstaande wintersaizoen voor de jaren 1781 à 1784 red.)
Folio 416: Aan Nicolaas Schuttel, chalouproeijer in de vloot voor Lillo, de somma van 60
ponden vls. over 30 maanden traktement in voors. functie van primo januarij 1781 tot
ultimo junij 1783. Bij vijf quitantien à 12 ponden vls. ieder.
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Folio 416: Aan F.C. Bodmer, chalouproeijer als voren, de somma van 36 ponden vls. over
18 maanden als voors. van primo julij 1783 tot ultimo december 1784. Bij 3 quitantien à 12
ponden vls. ieder.
Folio 416: Aan Nicolaas Schuttel, de somma van 136:10 vls. over 30 maanden traktement
tot onderhoud van twee mannen op ‘slands chaloup ten dienste van de cherchers in de vloot
voor Lillo van primo januarij 1781 tot ultimo junij 1783. Bij vijf quitantien à 27:6 vls.
ieder.
Folio 416-417: Aan F.C. Bodmer, de somma van 81:18 vls. over 18 maanden als voren, van
primo julij 1783 tot ultimo december 1784. Bij 3 quitantien à 27:6 vls. ieder.
Folio 421: Aan Paul en P. Coignon, kooplieden te Rotterdam, de somma van 6:17:8 vls.
over restitutie van betaalde Regten ten Comptoire van Lillo, door hun gedaan voor 4
Baalties pepernoten, Caneel en 1 Vaatie Indigo den 11-03-1784 p: Schipper Adam van Gaal
naar Brussel gesonden. Dog welke goederen weder terug zijn gezonden, bij request en
Authorisatie dato 06-09-1784.
Folio 421: Aan Leopold Joseph Boucher, chirurgijn op ‘slands Wagtschip “Den Dolphijn”,
geposteert in de vloot voor Lillo, de somma van 65:4:5 vls. over 47 maanden traktement in
gem. qualiteit van primo januarij 1781 tot ultimo november 1784. Bij 4 ordonnanties als
van:
14 januarij 1782
16:13:4
16 januarij 1783
16:13:4
12 januarij 1784
16:13:4
28 februarij 1785
15: 5: 5
---------Totaal
65: 4: 5 vls.
Periode: 1785, 1786, 1787
Inv. nr. RKK-C 8060
Ontvanger: J. Hofman (1)
Opbrengst Bats: 1785 = 3282:12:9; 1786 = 11909:12:8; 1787 = 7538:8:8½; totaal =
22730:14:1½
Opbrengst Zeeland (beperkt) 16181:9
Opbrengst Zeeland (ruim) 90974:11
1785 = 12509; 1786 = 20855; 1787 = 16710
(1) In de rekening is geen lijst meer opgenomen met opbrengsten van de Convoijen en
Licenten te Lillo. Deze heeft plaats gemaakt voor opbrengsten te Bath, welke hierboven
zijn vermeld. In deze lijst wordt als Ontvanger te Bath, J. Hofman vermeld.
Het volgende valt af te lezen van de lijst met betaalde traktementen te Lillo:
Aan Jacobus Hofman, Licentmeester te Lillo, de somma van 225 ponden vls. over 36
maanden traktement van primo januarij 1785 tot ultimo december 1787, bij 3 quitantien à
75 ponden vls. ieder.
Aan Gerard Herman Lanfferman, Commis ter Recherche voorschr. de somma van 165
ponden vls. ter zaak vervallen en bewaarheid als voren bij 3 quitantien à 55 ponden vls.
ieder.
Aan Jan de Groot, Commis voorschreve, gelijke somma ter zaak, vervallen en bewaarheid
als voren bij 3 quitantien à 55 ponden vls. ieder.

223

Aan Jacob Hofman, fungeerende als 3e Commis ter Recherche aan de Batte kade, de
somma van 25 ponden vls. over een jaar toeleg in gem. functie van 24-04-1786 tot 24-041787, bij ordonnantie.
Folio 261: Aan de drie Commizen ter Recherche te Lillo en vervolgens aan de Batse kade,
de somma van 24 ponden vls. ter zaak en tijde als voren (= inkoop van turf), bij 3
ordonnanties à 8 ponden vls. ieder.
Folio 261: Aan F.C. Bodmer, chaloup roeijer in de Vloot voor Lillo en nadien te Bats, de
somma van 72 ponden vls. voor 36 maanden traktement in voors. functie van primo januarij
1785 tot ultimo december 1787, bij 6 quitantien à 12 ponden vls. ieder.
Folio 261: Aan denzelven, de somma van 163:16 vls. over 36 maanden traktement tot
onderhoud van twee mannen op ’slands chaloup ten dienste van de Cherchers in de Vloot
voor Lillo en Bads van primo januarij 1785 tot ultimo december 1787 bij 6 quitantien à
27:6 ieder.
Folio 268-269: Aan Conrad Kaijser, ’slands Fabriek, de somma van 258:15 vls. over
project tekenen, bestekken, geschreven Copien, Copietekeningen, Besognes, Memorien
voor de te bouwen woningen op Baths en Zijpe, bij ordonnantie dato 25-02-1788.
De opbrengst van de convooien en licenten te Lillo 1597-1787; samenvattende tabel
De rekeningen van de ontvanger van de convooien en licenten te Lillo zijn bewaard
gebleven vanaf 1597. 7 Enthoven publiceerde reeds over de ontvangsten te Lillo (en in de
andere Zeeuwse ontvangstkantoren, zowel in het gewest Zeeland als in Brabant,
Vlaanderen en Holland) betreffende de periode 1597 tot en met 1621. 8
In het navolgende overzicht worden de opbrengsten van de convooien en licenten te Lillo,
vermeld vanaf het jaar 1597 tot en met 1787, vergeleken met de opbrengsten van deze
belastingen in heel Zeeland. Daarbij is wat de licenten betreft geen onderscheid gemaakt
tussen de licenten betreffende de invoer van goederen (vanuit “vijandelijk”gebied, i.c. uit
de Spaanse respectievelijk de Oostenrijkse Nederlanden) en de uitvoer van goederen (naar
het “vijandelijk”gebied). In algemene zin kan daarover worden opgemerkt dat de
opbrengsten van de licenten op ingevoerde goederen steeds vele malen hoger waren dan de
opbrengsten van de belasting op uitgevoerde goederen. Dat had uiteraard te maken met het
nadrukkelijke streven om, in het belang van de economische positie van havens in de
Noordelijke Nederlanden, het handelsverkeer vanuit Antwerpen te bemoeilijken, al werd dit
niet volledig onmogelijk gemaakt. De concurrentiepositie van bevrachters van goederen die
vanuit de Zuidelijke Nederlanden, in het bijzonder vanuit de haven van Antwerpen werden
verscheept, met welke bestemming dan ook, werd door het heffen van convooien en
licenten nadelig beïnvloed.
In boekhoudkundig opzicht was het samenstellen van een overzicht van de opbrengst van
de convooien en licenten lastig. Teneinde de betreffende gegevens goed te kunnen
begrijpen volgt eerst een technische toelichting op de navolgende tabel.

7

En wel in het archief van de Rekenkamer van Zeeland C: rekeningen en bijbehorende stukken
betreffende de administratie te water.
8
V. Enthoven, Zeeland en de opkomst van de Republiek; handel en strijd in de Scheldedelta, c.
1550-1621, Leiden, 1996, p. 391-392.
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De eerste kolom betreft het inventarisnummer van de geraadpleegde rekening in het archief
van de Rekenkamer van Zeeland. De boekjaren van deze administratie liepen aan het eind
van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw van 1 april tot en met 30 september
van hetzelfde jaar. Hierna startte een nieuwe rekening op 1 oktober welke werd afgesloten
op 31 maart van het opvolgende jaar. Hierop komen enkele uitzonderingen voor,
bijvoorbeeld omdat vanwege het overlijden van een ontvanger-generaal het boekjaar eerder
werd afgesloten. Vanaf 1600 lopen de boekjaren van 1 oktober tot en met 30 september van
het daaropvolgende jaar. De boekhouding van 1633 werd reeds op 31 december van dat jaar
afgesloten. In de hieropvolgende periode tot en met 1787 lopen de boekjaren van 1 januari
tot en met 31 december daaropvolgend. Een uitzondering vormt de rekening over 16491650.
De kolom “opbrengst Lillo” bestaat uit de som van de opbrengsten van de convooien en
licenten, welke werden ontvangen op het kantoor te Lillo. Deze bedragen zijn evenals alle
andere in de tabel opgenomen bedragen afgerond op ponden Vlaams.
De kolom “opbrengst Zeeland beperkt” omvat de som van de convooien en licenten,
ontvangen in de Zeeuwse havensteden. Gedurende de onderzochte periode (1597-1787)
veranderde de samenstelling van de hieronder begrepen steden licht als gevolg van
staatkundige veranderingen of het geheel verdwijnen van een stad zoals Reimerswaal. De
steden waarvan gedurende de gehele onderzochte periode vrijwel constant gegevens
beschikbaar waren zijn: Middelburg, Vlissingen, Veere, Zierikzee, Goes, Tholen,
Brouwershaven en Arnemuiden.
De opbrengst “Zeeland ruim” omvat de opbrengsten welke werden vermeld als het totaal
van de eerste grossa van de rekening van de ontvanger-generaal van Zeeland. In eerste
instantie omvatte deze grossa de som van de opbrengsten van de convooien en licenten
ontvangen in de Zeeuwse havensteden. Hierbij worden ook inbegrepen de opbrengsten van
de kantoren in Vlaanderen (= Staats-Vlaanderen). Daarnaast worden hierbij de opbrengsten
van een aantal plaatsen vermeld, waarvan de samenstelling gedurende de onderzochte
periode sterk wisselde. Hierbij moet gedacht worden aan Bergen op Zoom, Oostende en
Den Bosch, maar ook aan de steden in Holland waar namens het gewest Zeeland het
halflicent werd geheven. Daartoe behoorden Amsterdam, Rotterdam en Geertruidenberg.
Door deze wisselende samenstelling fluctueerden ook de uit deze steden gegenereerde
opbrengsten.
Ook de samenstelling van de eigenlijke boekhouding zelf bleek aan verandering
onderhevig. Zo worden bijvoorbeeld vanaf 1752 de opbrengsten van het dedomagement en
de lastgelden in het eerste hoofdstuk ondergebracht. Dit betekent automatisch een
verhoging van het totaal ten opzichte van voorgaande jaren. De dedomagementen betroffen
de inkomsten die het gewest Zeeland genereerde in het kader van een verrekening van
convooien en licenten met het gewest Holland. Daarnaast werden vanaf 1752 ook
opbrengsten uit de Verenigde Oost-Indische Compagnie geboekt. Om toch te kunnen
komen tot een zo zuiver mogelijke opbrengst van de convooien en licenten is een
rekenkundige ingreep toegepast. Het totaalbedrag van de eerste grossa is verminderd met de
bovengenoemde inkomstenposten. De jaren waarin deze ingrepen het sterkst tot uiting zijn
gekomen zijn: 1672, 1673, 1676, 1677, 1678, 1779, 1780, 1773-1778, 1781-1784, 17861787.
In het navolgende overzicht zijn de opbrengsten van de convooien en licenten bij elkaar
geteld. Eerder in dit hoofdstuk zijn deze twee belastingsoorten wél onderscheiden. Daaruit
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kan in algemene zin geconcludeerd worden dat de opbrengst van de licenten steeds vele
malen groter was dan die van de convooien.
Teneinde het belang van het ontvangstkantoor te Lillo in beeld te kunnen krijgen zijn de
opbrengsten te Lillo (A) vergeleken met de totale opbrengsten in andere Zeeuwse havens
(B) en met de totale opbrengsten van de convooien en licenten ten behoeve van het gewest
Zeeland, nu inclusief de opbrengsten van de (halve) licenten in Brabant en Holland en de
convooien en licenten te Vlaanderen (= Staats-Vlaanderen), met inbegrip van Lillo (C). De
vermelde bedragen zijn steeds afgerond in ponden Vlaams. In de voorlaatste kolom zijn de
ontvangsten te Lillo uitgedrukt als een percentage van de gezamenlijke ontvangsten in
Zeeuwse havens (D) en in de laatste kolom (E) worden de ontvangsten te Lillo gerelateerd
aan de totale Zeeuwse ontvangsten zoals deze vermeld in kolom C. De percentages die zijn
vermeld in kolom D zijn slechts bedoeld als indicator voor het relatieve belang van de
opbrengsten te Lillo, vergeleken met die in de Zeeuwse havens. Zij kunnen uitstijgen boven
de 100 % indien de inkomsten te Lillo die in de Zeeuwse havens overtroffen, hetgeen in
enkele jaren het geval bleek. In rekenkundig opzicht zijn de percentages die zijn vermeld in
kolom E zuiverder. Die percentages zijn berekend vanuit kolom C, waarin de inkomsten
van het kantoor te Lillo zijn inbegrepen.
Inv.
nr.

Jaar

6280

01-04-1597/
30-09-1597
01-10-1597/
31-03-1598
01-04-1598/
30-09-1598
01-10-1598/
31-03-1599
01-04-1599/
30-09-1599
01-10-1599/
31-03-1600
01-04-1600/
30-09-1600
01-10-1600/
30-09-1601
01-10-1601/
30-09-1602
01-10-1602/
30-09-1603
01-10-1603/
30-09-1604
01-10-1604/
30-09-1605

6290
6300
6310
6320
6330
6330
6340
6350
6360
6370
6380

Opbrengst
Lillo (A)

Opbrengst
Zeeland
beperkt (B)

Opbrengst Lillo %
Lillo %
Zeeland
Zeeland
Zeeland
ruim (C)
beperkt (D) ruim (E)

3147

56897

65903

5,53

4,78

3261

12599

137427

25,88

2,37

2699

50127

57119

5,38

4,73

1955

56198

63290

3,48

3,09

0

18803

19789

0

0

52

19435

20941

0,27

0,25

196

16445

17847

1,19

1,10

1010

27149

30855

3,72

3,27

2685

31303

51939

8,58

5,17

2584

52657

62081

4,91

4,16

1198

55959

60746

2,14

1,97

2353

65041

70611

3,62

3,33
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Inv.
nr.

Jaar

6390

01-10-1605/
30-09-1606
01-10-1606/
30-09-1607
01-10-1607/
30-09-1608
01-10-1608/
30-09-1609
01-10-1609/
30-09-1610
01-10-1610/
30-09-1611
01-10-1611/
30-09-1612
01-10-1612/
30-09-1613
01-10-1613/
30-09-1614
01-10-1614/
30-09-1615
01-10-1615/
30-09-1616
01-10-1616/
30-09-1617
01-10-1617/
30-09-1618
01-10-1618/
30-09-1619
01-10-1619/
30-09-1620
01-10-1620/
30-09-1621
01-10-1621/
30-09-1622
01-10-1622/
30-09-1623
01-10-1623/
30-09-1624
01-10-1624/
30-09-1625
01-10-1625/
30-09-1626

6400
6410
6420
6430
6440
6450
6460
6470
6480
6490
6500
6510
6520
6530
6540
6550
6560
6570
6580
6590

Opbrengst
Lillo (A)

Opbrengst
Zeeland
beperkt (B)

Opbrengst Lillo %
Lillo %
Zeeland
Zeeland
Zeeland
ruim (C)
beperkt (D) ruim (E)

1328

35081

49462

3,79

2,68

2364

48207

53816

4,90

4,39

2556

59240

66449

4,31

3,85

2390

62977

72256

3,80

3,31

1418

30667

33804

4,62

4,19

2446

32777

38881

7,46

6,29

2633

35469

42387

7,42

6,21

2414

33833

39623

7,14

6,09

2821

37886

43518

7,45

6,48

2926

39411

45380

7,42

6,45

2727

38741

44644

7,04

6,11

2431

25969

49178

9,36

4,94

2184

46213

52914

4,73

4,13

2284

39081

45374

5,84

5,03

2421

37702

42673

6,42

5,67

2384

42833

47814

5,57

4,99

3430

56939

63475

6,02

5,40

3521

53512

60781

6,58

5,79

3562

51234

58589

6,95

6,08

2592

39332

44886

6,59

5,77

0

36516

38319

0

0

227

Inv.
nr.

Jaar

6600

01-10-1626/
30-09-1627
01-10-1627/
30-09-1628
01-10-1628/
30-09-1629
01-10-1629/
30-09-1630
01-10-1630/
30-09-1631
01-10-1631/
01-09-1632
01-10-1632/
30-09-1633
01-10-1633/
31-12-1634
1635
1636 9
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650 10
1651
1652

6610
6620
6630
6640
6650
6660
6670
6680
6690
6700
6710
6720
6730
6740
6750
6760
6770
6780
6790
6800
6810
6820
6830
6840
6850

Opbrengst
Lillo (A)

Opbrengst
Zeeland
beperkt (B)

Opbrengst Lillo %
Lillo %
Zeeland
Zeeland
Zeeland
ruim (C)
beperkt (D) ruim (E)

139

40192

42417

0,35

0,33

653

47895

54057

1,36

1,21

2822

61277

68873

4,61

4,10

4501

61081

72635

7,37

6,20

5154

58422

69748

8,82

7,39

6565

53593

66931

12,25

9,81

6588

53131

67489

12,40

9,76

6813

75997

95459

8,96

7,14

5393
4406
3931
4038
3739
4208
3624
3492
3437
3187
4634
2641
2725
3887
3236
6877
6586
2641

74357
73744
85190
83886
80378
86443
90112
89949
89356
81682
70355
73527
84934
91373
44887
87799
53756
43441

92808
92445
104492
101677
101400
112188
118179
108130
105000
97984
85909
88413
102607
112197
49342
105840
67723
52082

7,25
5,97
4,61
4,81
4,65
4,87
4,02
3,88
3,85
3,90
6,59
3,59
3,21
4,25
7,21
7,83
12,25
6,08

5,81
4,77
3,76
3,97
3,69
3,75
3,07
3,23
3,27
3,25
5,39
2,99
2,66
3,46
6,56
6,50
9,72
5,07

9
Kluiver maakt melding van een “sluiting van de licenten” in het jaar 1636, waartoe was besloten in
verband met een veldtocht in dat jaar (J.H. Kluiver, De Souvereine en Independente Staat Zeeland; de
politiek van de provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige
Oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek, Middelburg, 1998, p. 95).
Over die sluiting ontstond onenigheid tussen Holland en Zeeland. Uit de cijfers betreffende de
opbrengst van de convooien en licenten in Lillo en geheel Zeeland in 1636 kan een “sluiting” echter
niet worden afgeleid.
10
Betreft de periode 1-10-1649 tot en met 31-12 1650.
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Inv.
nr.

Jaar

6860
6870
6880
6890
6900
6910
6920
6930
6940
6950
6960
6970
6980
6990
7000
7010
7020
7030
7040
8350
8350
7050
7060
7070
7070
7070
7080
7090
7100
7110
7120
7130
7140
7150
7160
7170
7180
7190
7200
7210
7220
7230
7240

1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695

Opbrengst
Lillo (A)
3061
3447
2232
3686
2681
3099
3720
4551
3430
3782
2833
2091
1970
2972
2745
3654
1515
1417
2007
2119
3397
5161
3278
4087
4858
2559
2137
2538
2472
4706
3839
2391
2424
3057
2278
3387
5948
5162
6151
5287
4031
5351
6246

Opbrengst
Zeeland
beperkt (B)
28889
34033
37514
55967
51223
50103
50889
50127
39592
38954
41354
40822
32762
28722
21005
54925
33697
33316
29499
30548
31317
22145
32861
39984
45263
41349
36487
27410
20799
15248
14591
14137
22895
19241
23054
35609
36020
33089
38217
36403
35737
35734
44384
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Opbrengst Lillo %
Lillo %
Zeeland
Zeeland
Zeeland
ruim (C)
beperkt (D) ruim (E)
37909
42990
46172
70817
62870
61445
63738
63207
49813
49735
50238
48678
41184
38942
29472
67914
40055
40104
35046
37539
40487
33506
43650
52689
59785
55571
19852
38319
31087
25713
23856
21514
30780
27818
31208
54654
55811
47965
56025
52972
49045
50659
59319

10,60
10,13
5,95
6,59
5,23
6,19
7,31
9,09
8,66
9,71
6,85
5,12
6,01
10,35
13,07
6,65
4,50
4,25
6,80
6,94
10,85
23,31
9,98
10,22
10,73
6,19
5,86
9,26
11,89
30,86
26,31
16,91
10,59
15,89
9,88
9,51
16,51
15,60
16,09
14,52
11,28
14,97
14,07

8,07
8,02
4,83
5,20
4,26
5,04
5,84
7,20
6,89
7,60
5,64
4,30
4,78
7,63
9,31
5,38
3,78
3,53
5,73
5,64
8,39
15,40
7,51
7,76
8,13
4,60
10,76
6,62
7,95
18,30
16,09
11,11
7,88
10,99
7,30
6,20
10,66
10,76
10,98
9,98
8,22
10,56
10,53

Inv.
nr.

Jaar

Opbrengst
Lillo (A)

Opbrengst
Zeeland
beperkt (B)

7260
7270
7280
7290
7300
7310
7320
7330
7340
7350
7360
7370
7380
7390
7400
7410
7420
7430
7440
7450
7460
7470
7480
7490
7500
7510
7520
7530
7540
7550
7560
7570
7580
7590
7600
7610
7620
7630
7640
7650
7660
7670
7680

1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738

4481
3500
2487
2016
2920
2481
758
293
1438
2658
1631
1791
1303
1132
1776
1767
1905
1861
2705
4045
6129
8963
8365
6717
6628
7962
5577
5571
5049
2832
3972
5940
5254
4573
4811
4220
5436
7626
9866
8703
11618
13255
7034

39115
30160
33820
27339
22294
24838
12581
13129
8499
13573
22048
20991
18192
21746
18543
20717
18846
18481
17223
15419
15090
14292
12919
11300
11712
12384
12790
12873
12930
13436
11620
10320
10626
10094
11029
9999
10925
11331
11137
10667
10428
11239
10812

230

Opbrengst Lillo %
Lillo %
Zeeland
Zeeland
Zeeland
ruim (C)
beperkt (D) ruim (E)
54729
43100
46168
35570
30763
34234
18489
19070
15978
24586
33889
32123
25900
32708
32007
37487
35517
32105
31768
30412
33751
37929
36120
31650
29945
36304
32294
30381
30050
26286
24227
24367
23979
22350
22981
22438
24957
29541
30274
27768
31654
33298
24900

11,46
11,60
7,35
7,37
13,10
9,99
6,02
2,23
16,92
19,58
7,40
8,53
7,16
5,21
9,58
8,53
10,11
10,07
15,71
26,23
40,62
62,71
64,75
59,44
56,59
64,29
43,60
43,28
39,05
21,08
34,18
57,56
49,44
45,30
43,62
42,20
49,76
67,30
88,59
81,59
111,41
117,94
65,06

8,19
8,12
5,39
5,67
9,49
7,25
4,10
1,54
9,00
10,81
4,81
5,58
5,03
3,46
5,55
4,71
5,36
5,80
8,51
13,30
18,16
23,63
23,16
21,22
22,13
21,93
17,27
18,34
16,80
10,77
16,39
24,38
21,91
20,46
20,93
18,81
21,78
25,81
32,59
31,34
36,70
39,81
28,25

Inv.
nr.

Jaar

Opbrengst
Lillo (A)

Opbrengst
Zeeland
beperkt (B)

7690
7700
7710
7720
7730
7740
7750
7760
7770
7780
7790
7800
7810
7820
7830
7840
7850
7860
7870
7880
7890
7900
7910
7920
7930
7940
7950
7960
7970
7980
7990
8000
8010
8020
8030
8030
8030
8030
8030
8030
8040
8040
8050

1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781

5508
1771
3109
3963
9491
6794
5492
4190
965
2573
6793
5576
5283
4598
3688
4642
4887
5806
3346
6667
7431
4849
7622
7066
8741
9727
10111
11513
8457
1826
7352
3275
1590
1645
1781
4124
1707
2482
4670
4348
5318
6205
3635

10732
9964
10516
8815
10532
11819
14047
13198
9489
18927
14511
11693
11848
11810
10466
8901
8007
9317
8469
9764
9112
11573
12022
11652
11168
10376
11080
9344
8708
7641
6883
7524
6791
6773
7183
6949
8052
6985
6654
8454
9652
10331
8926
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Opbrengst Lillo %
Lillo %
Zeeland
Zeeland
Zeeland
ruim (C)
beperkt (D) ruim (E)
23294
19009
19339
20042
28992
28080
29555
26785
13051
26170
29074
24859
25263
23613
18381
18627
17391
19461
16639
20798
21164
20938
24174
23362
24139
25392
27160
26656
22330
14087
19114
15094
12262
12431
12500
14445
13622
13144
15049
17140
19234
22920
22753

51,32
17,77
29,56
44,96
90,12
57,48
39,10
31,75
10,17
13,59
46,81
47,69
44,59
38,93
35,24
52,15
61,03
62,32
39,51
68,28
81,55
41,90
63,40
60,64
78,27
93,75
91,25
123,21
97,12
23,90
106,81
43,53
23,41
24,29
24,79
59,35
21,20
35,53
70,18
51,43
55,10
60,06
40,72

23,65
9,32
16,08
19,77
32,74
24,20
18,58
15,64
7,39
9,83
23,36
22,43
20,91
19,47
20,06
24,92
28,10
29,83
20,11
32,06
35,11
23,16
31,53
30,25
36,21
38,31
37,23
43,19
37,87
12,96
38,46
21,70
12,97
13,23
14,25
28,55
12,53
18,88
31,03
26,37
27,65
27,07
15,98

Inv.
nr.

Jaar

Opbrengst
Lillo (A)

Opbrengst
Zeeland
beperkt (B)

8050
8050
8050
8060
8060
8060

1782
1783
1784
1785
1786
1787

6918
7546
4465
3283
11910
7538

6155
6721
5470
5423
5397
5361

Opbrengst Lillo %
Lillo %
Zeeland
Zeeland
Zeeland
ruim (C)
beperkt (D) ruim (E)
20052
18569
13718
12509
20855
16710

112,40
112,27
81,63
60,54
220,68
140,61

34,50
40,64
32,55
26,25
57,11
45,11

Voor de conclusies die uit deze tabel kunnen worden getrokken wordt verwezen naar
hoofdstuk 11 in deel 1.
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Personenindex bij hoofdstuk 2
Boucher, 218, 219, 220, 221, 222, 223
Braems, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165
Bras, 137, 138, 139, 140, 151, 152, 154
Broucx, 146
Brouwersput, 159
Buijs, 175
Burgt, van der, 179, 180, 181, 183, 184,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195
Carels, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174
Carlier, 122, 123, 124, 126, 127
Carre, 164, 165
Caspers, 204
Casteele, van, 130
Chombach, 220
Claessen, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169
Claesson, 163
Claijssen, 126
Clarisse, 162
Clayssen, 123
Clayssens, 124
Cleewaart, 148
Clerq, de, 181
Cocq, de, 170, 176, 177, 178, 179, 184,
185, 186, 187, 188
Coignon, 223
Cok, 180
Cok, de, 180, 182
Collonna, 184
Coninck, de, 170, 173, 174, 176
Cool, 168, 169
Coolhem, van, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128
Coorne, 144, 145, 146, 147, 148
Copin, 128
Coppins, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138

Adolphus, 178, 179, 180, 181
Adriaens, 124, 125, 142, 143
Adriaensen, 157, 159, 161, 164
Adriaensse, 142
Adriaenssen, 125, 132, 134, 144, 145,
146, 147, 149, 150, 151, 152, 153,
155, 156, 158, 163, 164, 166
Aertssen, 127, 128, 129, 130
Aertssens, 129
Alphen, van, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161
Ameren, van, 169, 170, 171, 172, 173,
174
Apers, 124
Assen, van, 126, 127
Badoux, de, 178, 179
Balen, van, 191, 192, 193
Bax, 178, 179
Becq, de le, 123, 124, 126
Bedloo, 178, 179, 180, 181
Beecke, de la, 122
Beijdals, 129, 130, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165
Benthem, van, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177
Bergen, van, 193, 194, 195, 196, 197
Berkemeijer, 220
Beverlandt, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 159, 160, 161, 162
Bie (Bije), de, 212, 213, 214, 215, 216,
217
Bleu, le, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215
Bodmer, 223, 224
Boecke, de la, 123
Boone, 184
Borsselaer, 146, 147, 148, 149, 150
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Hattinga, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217
Haultain, 133
Heijlinck, 173, 174, 175
Heijndricx, 153
Heijndricxsen, 148, 155, 156, 158
Hendricx, 159, 165, 176
Hendrixsen, 157, 160
Heuvel, van den, 167, 168, 170, 171,
172, 173, 174, 175
Heylinck, 176
Hildernisse, 196
Hoffman, 220, 221, 222, 223
Hollaer, 130, 131, 132, 133, 134
Hollander, 207
Hollard, 140
Hooft, 't, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211
Horn, 197, 198, 199, 200, 201, 202
Houcke, van, 168
Huls, van, 184
Hulshout, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205
Ingelssen, 157
Jans, 123, 124
Jansen, 155
Janssen, 123, 135, 136, 156, 157
Jansz, 122
Jansz., 122
Joos, 124
Joosen, 123
Joossen, 122, 123
Jorissen, 159, 160, 164, 165, 170, 171,
172, 173, 175, 176
Kaijser, 224
Keijser, de, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194
Ketelaer, 150, 151, 153, 154, 155, 156,
157, 158
Kluiver, 228
Kok, de, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 189, 190, 191
Konink, de, 190, 191
Kramer, 207, 209

Coq, 171
Coq, de, 180, 183
Costerius, 122, 123, 124, 126, 127
Costerus, 126, 127
Coutrij, 217
Covin, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 136, 137, 138, 139, 140,
142, 143
Cramer, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211
Cuypers, 165
D’uwaert, 162
Daelen, van, 194
Dalen, van, 194, 195, 196
Deijnse, 162
Delzenne, 221
Dijk, van, 201, 202, 203, 204
Domijs, 143, 144, 176, 180, 181, 182,
183
Duwaert, 159, 160, 162, 163, 165, 166,
167, 169, 170, 171, 173, 174, 176,
178
Eijcken, van der, 159, 160, 161, 163,
165, 166, 167, 168, 175
Elsbergen, van, 184, 185
Engelsen, 158
Enthoven, 224
Ermerins, 201
Essen, van, 160, 172, 175
Evertsen, 131, 132
Exter, den, 145, 147, 148, 149
Faber, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193
Fanckel, 127
Fiue, 122
Franckel, 126
Gaal, van, 223
Gebhart, 212
Gillissen, 142, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 152, 153, 154
Gomme, de, 142, 143, 144, 146
Gravenhage, ‘s, 183, 184
Groot, de, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223
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Noord, van de, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208
Oilliaerts, 170
Oosdorp, van, 207, 208
Oostdijck, 169, 170, 171, 172, 175, 176
Oostwalt, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 191, 192, 193, 194, 195,
196
Oude, d', 179, 180, 181, 182
Panneel, 134, 135, 136
Paulier, 179, 182
Pauwelsen, 164
Perre, van de, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 143, 144, 145
Pieters, 142
Poulier, 177
Pouwelsen, 164, 165, 166
Pril, de, 134, 146
Quist, 209
Raes, 152
Rechteren van Hemert, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195
Rennerus, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
Ribbers, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195
Rochel, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163
Rombouts, 145, 147, 148, 150, 153, 154,
157
Rontvisch, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
168, 169, 170, 171, 172
Ruijter, de, 207
Rycke, de, 122
Saligen, van, 152
Sattler, 217, 218
Scheutel, 208, 209
Schillemans, 142
Schoor, 196, 197, 198
Schorer, 196, 197, 198
Schot, 123, 124, 126
Schotte, 126
Schravenhage, 183

Kuijser, de, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199
Kwist, 207, 208, 209
Lande, van de, 166, 167, 168, 169, 171,
172, 173, 174, 177, 178
Lanfferman, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223
Lanschot, van, 140
Latum, van, 175, 176
Leune, 132
Leunisse, 129, 130, 131
Lier, la, 138, 139, 140, 141
Linden, van der, 156, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191
Louwe, 123, 124
Maertens, 143, 144
Maertenssen, 146, 148, 151, 152, 153,
154, 155, 158, 159, 160
Maertsen, 146
Maes, 160
Marijnissen, 150, 151
Martenss, 145
Martenssen, 145, 146, 148
Meertenssen, 149, 156, 157
Meese, 172, 173, 174, 177
Meesen, 175
Meeussen, 167, 169, 176, 178
Meijres, 123
Mertenssen, 149, 150, 154
Montenacq, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201
Moor, 171
Moorman, 204, 210
Munck, de, 210
Nebbens, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220
Nepveu, le, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
137, 138, 139, 140, 141, 143
Nes, van, 123, 125
Nicolai, 127, 128, 129
Nier, van, 182, 183, 184
Nijs, de, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Noom, 122, 123, 124, 126
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Veron, 131
Verwilde, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 139, 140, 141
Vos, de, 156
Vrient, de, 179, 181
Vrijman, 218
Waert, de, 159
Warlenaer, 180
Weelde, van, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211
Wierd, van, 210, 211
Willemsen, 134, 135, 136
Wint, de, 126
Witte, 154
Witte, de, 122, 123, 124, 125, 126, 129,
130, 131, 132, 133, 135, 136, 137,
138, 154, 155, 156, 157, 160
Wood, 184, 185, 189, 190, 191
Wossen, 123
Zoete, de, 134

Schuttel, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223
Seijs, 189
Simons, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Smidt, 140
Smijtegelt, 162, 163, 164
Somer, 142
Stellenaar, 200
Stevens, 127, 128
Thiel, van, 166, 167, 169, 176, 177, 178
Thijssen, 174
Tijssen, 172
Tombe, van der, 163
Twist, van, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191
Uffelen, van, 176, 177, 178
Valk, de, 186, 187
Verboon, 143
Vercouteren, 202
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Kerkelijke aangelegenheden
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3.

H. Uil en J. Padmos
Acta van de classis Tholen en Bergen op Zoom
betreffende Lillo en Liefkenshoek

Vooraf
Dit zijn aantekeningen uit het archief van de classis Tholen en Bergen op Zoom betreffende
personen en gebeurtenissen in de forten Lillo, Liefkenshoek, Frederik Hendrik en
Kruisschans in de periode 1624-1804. Dit archief wordt bewaard in het Zeeuws Archief.
Achterin dit hoofdstuk is een index opgenomen van personen die in dit hoofdstuk
voorkomen.
Inv. nr. 2, Acta, 1624-1637 (aantekeningen van H. Uil)
1.10.1624 – Namens Lillo verschijnen ds. Bosschart en ouderling Willem Symonsz..
Jacobus Bosschart verzoekt aanneming als proponent.
19.11.1624 – Jacobus Buschardus proponeert over Gal. 6:14. Hij overlegt zijn attestaties
waaronder die van de kerk van Leiden. De preses neemt hem examen af waarna hij wordt
toegelaten als proponent.
3.7.1625 – Lillo heeft voorheen de hulp van de classis ingeroepen voor het verkrijgen van
een predikant te Liefkenshoek. Besloten, nu Lillo opnieuw een verzoek indient, dit
eveneens te ondersteunen en daarvoor aangewezen ds. Jacobus Burs ter assistentie van die
van Lillo.
21.10.1625 – Ds. Jacobus Bursius rapporteert dat nog geen gunstig besluit werd verkregen
bij Gec. Raden. Hij zal daarin voortgaan.
31.3.1626 – Een poging bij de Raad van State is alleen zinvol indien een brief van
voorschrijving kan worden verkregen van Gec. Raden. Besloten die van Lillo daarvoor te
ondersteunen met een aanbevelingsbrief van de classis.
Op verzoek van ds. Bosschard wordt aan zijn zoon Jacob een testimonium uitgereikt ten
aanzien van zijn aanneming als proponent.
7.7.1626, Bergen op Zoom – Ds. Burs wordt opnieuw toegevoegd aan de gedeputeerden
van Lillo om bij Gec. Raden aan te houden in de zaak van het beroepen van een predikant
te Liefkenshoek.
29.7.1627 – Ingebracht het beroep van St. Annaland op Jacobi Buschardi, predikant ‘ter
Heyden’ [zie voor hem deel 2 a, p. 279]. Dit wordt toegestaan.
17.8.1627 – De classis Breda weigert de loslating van ds. Bosschaerdt. De predikanten
Baselius en Van den Broecke zullen alsnog de instemming vragen van deze classis.
5.10.1627 – Zij rapporteren dat ze de classis Breda niet konden bewegen tot het ontslag.
Sint Annaland wenst echter vast te houden aan het uitgebrachte beroep. [Uiteindelijk vindt
dit doorgang].
21.3.1630, Tholen – Goes brengt in het beroep op Jacobus Bosschart, predikant te Sint
Annaland.
2.4.1630 – Namens Lillo verschijnen mr. Cornelius Boschardus en Jacob Laurensen.
7.5.1630 – Gedeputeerden van Goes verzoeken de spoedige overkomst van Bosschard.
Besloten dat zodra Sint Annaland heeft beroepen en dit beroep is goedgekeurd Bosschard
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bevestigd mag worden te Goes mits hij in Sint Annaland komt preken ‘by forme van
leeninghe’.
30.3.1632 – Namens Lillo verschijnen ds. Boschardus en Adriaen Metten Eije.
Zij vernieuwen het verzoek om een predikant te Liefkenshoek te mogen hebben. Besloten
alle middelen daartoe aan te wenden. Dit wordt opgedragen aan de predikanten Boschardus
en Burs.
6.7.1632 – De classis Walcheren heeft enkele dienaars des Woords gezonden naar de
Kruisschans om aldaar te prediken. Besloten hen aan te schrijven met verzoek de
verzorging van die plaats over te laten aan te Classis Tholen omdat dit onder hun ressort
valt. Een van de predikanten is aldaar reeds geweest. Tevens zal Walcheren worden
verzocht op te sturen de brief van Gec. Raden over deze zaak.
27.7.1632 – Walcheren heeft geschreven dat zij de zorg voor Kruisschans overlaten aan
Tholen. Besloten een rooster vast te stellen voor de predikbeurten. Gec. Raden zullen
daarvan in kennis worden gesteld met verzoek een ‘behoorlijcke subsidie’ daarvoor
beschikbaar te willen stellen. De vijftien predikanten zullen elk op donderdag van huis gaan
om zijn voorganger aldaar af te lossen, die zo doende op tijd terug kan zijn in zijn eigen
gemeente. Dit afgezien van storm en ziekte. Ds. Bursius zal Gec. Raden schrijven ten
aanzien van te maken onkosten ter zake.
5.8.1632 – Gelezen een brief van Gec. Raden met de autorisatie om op de Kruisschans te
gaan prediken
30.11.1632, Tholen – Deze vergadering is belegd om te horen het rapport van Cornelio
Busschardo en Jacobo Bursio ten aanzien van het verkrijgen van een predikant te
Liefkenshoek. Zij hebben een akte verkregen d.d. 25.10.1632 waarbij de classis wordt
gemachtigd om nog [naast die van Lillo] een predikant te beroepen, die zal wonen in het
fort van Namen, die tevens zal bedienen de forten op het Leuis, Stoofgat en Hoogerwerff op
een nader te bepalen traktement. Wat echter te doen ten aanzien van de Classis ZuidBeveland die de verzorging van deze forten aan zich kan trekken? Gec. Raden antwoorden
dat zij daarin niet hebben te treden, maar dat hierin de besluiten van de Raad van State
gevolgd moeten worden. Dit werd bevestigd in een memorie voor ds. Bursius, hem
overhandigd door de heer van Tienhoven bij afwezigheid van de secretaris waaruit blijkt
dat Gec. Raden ermee instemmen dat een predikant op Sint Anna wordt beroepen.
Staan binnen de predikanten Samuel van Laren en Esdras Vlasman namens de Classis
Zuid-Beveland die de predikanten in kennis stellen van een apostille van de Raad van State
waarbij de Classis Zuid-Beveland wordt gemachtigd een predikant te beroepen voor de
Polder van Namen. Hoewel de komst van gedeputeerden bijzonder verheugend is, kan de
classis niet goedvinden hier meteen mee in te stemmen. Zij verzoeken twee of drie
gedeputeerden te zenden om samen met de Classis Tholen dit beroep te doen. Deze
vergadering bepaald op 7.12.1632.
6.12.1632, Tholen – Desgevraagd antwoordt de classis Tholen dat zij blijft bij het genomen
besluit, maar wel is zij bereid tot het beroepen van een lid van de Classis Zuid-Beveland.
Desgewenst zijn zij bereid om gedeputeerden af te vaardigen om met vertegenwoordigers
van de Classis Zuid-Beveland dit naar voren te brengen bij de Raad van State en ermee in te
stemmen dat de beroepen predikant zal ressorteren onder de Classis Tholen. Vervolgens
wordt met de gedeputeerden van Zuid-Beveland een tweetal geformeerd: Samuel Schepens,
voorheen predikant te Reimerswaal, en Johannes Bosschaert, proponent van de Classis
Zuid-Beveland. Door middel van een schriftelijke geheime stemming wordt Bosschart
gekozen. Preses en scriba zullen met ds. Samuel van Laren dit mededelen aan de
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beroepene. Hij zal worden geëxamineerd in de Classis Zuid-Beveland in aanwezigheid van
ds. Arondeaux, preses; Jacobus Bursius, assessor en Petrus Doornyck.
5.1.1633 – Een schriftelijk verzoek zal worden ingediend bij de Raad van State om een
predikant voor de veroverde forten Kruisschans en St. Jacob.
Johannes Bosschart heeft het beroep aangenomen. Conform het genomen besluit zal hem
examen worden afgenomen door de Classis Zuid-Beveland, maar zijn traktement zal
worden aangevraagd bij de Raad van State door de Classis Tholen waaronder hij zal blijven
ressorteren tot anders zal worden besloten door de Raad van State.
15.2.1633, Bergen op Zoom – Ds. Baselius die namens Bergen op Zoom was afgevaardigd
naar Den Haag heeft die gelegenheid benut om een traktement te verzoeken voor ds.
Johannes Bosschard en toestemming om een predikant te mogen beroepen voor het fort St.
Anna met bijbehorende forten. Hij overlegt een akte van de Raad van State waaruit blijkt
dat dit is toegestaan. Ook heeft hij verzocht om een machtiging om een predikant te
Kruisschans te mogen beroepen. Ook daarvan heeft hij een positief besluit verkregen van
de Raad van State. Ds. Baselius wordt ‘daerover sonderlinge’ bedankt. Ds. Bosschard zal
van deze beslissing in kennis worden gesteld met verzoek zich na zijn examen bij de classis
Tholen te vervoegen op de op 5 april te houden vergadering.
Daarna volgt in afschrift het besluit van de Raad van State d.d. 28.1.1633 om een predikant
te Kruisschans, het fort St. Jacob en Frederik Hendrik te mogen beroepen, die zal wonen op
het laatstgenoemde fort. Vervolgens wordt een drietal geformeerd: de predikanten Samuel
Schepens, Carolus Schulerus [oud-proponent van de Classis Tholen] en Abraham Dousens,
proponent van de classis Walcheren. Wegens het late uur het beroep uitgesteld.
16.2.1633 – Met de meeste stemmen gekozen Carolus Schulerus, predikant te Kerkwerve.
5.4.1633 – N.a.v. de vraag of Schulerus in de Classis of op de Kruisschans zal worden
bevestigd, wordt besloten hem in de classis te bevestigen als predikant.
5.7.1633 – Ds. Schulerus overlegt een attestatie van de classis Schouwen en wordt
aangenomen als predikant van de Kruisschans en de daaraan geannexeerde forten en als lid
van de classis geaccepteerd.
De eerstvolgende gedeputeerden van Zeeland zullen bij de Staten van Zeeland brieven van
voorschrijving verzoeken voor de Staten-Generaal of de Raad van State om een predikant te
verkrijgen voor Liefkenshoek.
3.1.1634 – De weduwe van de voorlezer van Liefkenshoek verzoekt nog drie maanden gage
boven die waarin haar man is overleden. Besloten haar een brief van voorschrijving te
geven aan Gec. Raden.
4.7.1634 – Omdat tot dusverre tevergeefs diverse malen is verzocht om een predikant voor
Liefkenshoek zal deze aangelegenheid worden ingebracht in de ‘classe correspondentum’
(het overleg tussen de vier Zeeuwse classes].
16.1.1635 – Ds. Bursius doet rapport van hetgeen hij gedaan heeft in de zaak van een
predikant voor Liefkenshoek. Hij deelt mede dat deze nog niet verkregen is en zal daarom
daarin voortgaan.
3.6.1635, St. Annaland – Ingebracht het beroep van Prinsenland, classis Breda, op ds.
Carolus Schulerus, die dit aanneemt. Opdat de kerk van Kruisschans zal mogen worden
voorzien van een nieuwe predikant zal de classis op 17 juli a.s. een beroep uitbrengen.
17.7.1635, Bergen op Zoom – Drietal geformeerd: N. Damman, predikant onder het kruis,
aanbevolen door de classis Walcheren; Johannes Rogiers, predikant te Kerkwerve;
Alleman, proponent classis Walcheren en Henricus Swerius [Boxhornius]. Deze laatste
wordt ’s middags examen afgenomen en toegelaten als proponent. Met meerderheid van
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stemmen wordt vervolgens Henricus Swerius beroepen, die dit aanneemt. Besloten hem te
bevestigen met oplegging der handen in de classisvergadering en door ds. Schulerus.
28.7.1637 – Gelezen een brief van de kerk van Lillo die assistentie verzoekt in verband met
de ziekte van hun predikant. Besloten ds. Schepens erheen te zenden gedurende drie weken.
[dit is de predikant van Reimerswaal, woonachtig te Schakerloo].
3.9.1637, Tholen – Gelezen een brief van de kerk van Lillo, ingediend door ouderling
Adriaen Metten Eye, die assistentie verzoekt wegens de ernstige ziekte van ds. Cornelius
Busschart en dat voor beide kerken Lillo en Liefkenshoek. Naast de hulp die ds. Schepens
al heeft geboden wordt nu een rooster vastgesteld om in deze te helpen. Dit rooster loopt tot
en met december.
5.10.1637 – Omdat Cornelius Busschardt is overleden wordt besloten dat een classis mag
worden bijeengeroepen als Lillo wil overgaan tot het beroepen van een opvolger.
Ondertussen zal Marcus Swerius de kerk van Lillo met die van Liefkenshoek bedienen
27.10.1637 – Ingekomen een brief van de kerk van Lillo om een extraordinaire vergadering
uit te schrijven om een beroep in te brengen. Zij overleggen een akte waaruit blijkt dat zij
hebben beroepen conform de kerkorde ds. Joannes Busschard waarover zij het advies van
de classis vragen. Ds. Bursius, die de vergadering heeft voorgezeten aldaar, geeft een
nadere toelichting. Het beroep wordt toegestaan.
Inv. nr. 3, Acta, 1638-1658 (aantekeningen van J. Padmos)
17.3.1638 – Dominee Johannes Boschart is beroepen en bevestigd te Lillo. Boschart
verschijnt voor de classis en verzoekt als lid te worden opgenomen. Alvorens hiertoe over
te gaan worden diens attestaties van de classis Zuid-Beveland en de gemeente van het fort
Sint Anna, in de polder van Namen, gelezen (waar Boschart van afkomstig is).
Met meerderheid van stemmen wordt besloten de volgende deputatie naar de synode af te
zenden: Jacobus Bursus, predikant te Tholen; Nathan Vains, predikant te Bergen op Zoom;
Jacob de Vriese, ouderling te Tholen en Michael Clarisse, ouderling te Lillo.
01.10.1638 – Dominee Bursius laat zich excuseren door dominee Johannes Boschart omdat
hij wegens ziekte niet ter vergadering kan verschijnen.
13.5.1639 – Henricus Swerus, dominee van Cruijsschans en Fredrik Hendrik, is beroepen
tot Terneuzen en verzoekt daarom om ontslag. Dit ontslag wordt hem door de classis
verleend. Besloten wordt om tijdens de eerstvolgende vergadering een voorziening te
treffen ten behoeve van het waarnemen van de predikdienst te Cruijsschans en Fredrik
Hendrik.
27.4.1639 – (NB: deze datum moet fout zijn omdat deze vergadering dan eigenlijk voor de
vorige vergadering van 13.5.1639 zou zijn gehouden. Dit kan niet gezien de opeenvolgende
onderwerpen die besproken worden).
Besloten wordt dat dominee Samuel Schepens de bediening van de kerken van Cruijsschans
en Fredrik Hendrik zal waarnemen voor de periode van een maand tot zes weken.
17.5.1639 – Dominee Henricus Swerius deelt ter vergadering mee dat de lidmaten van zijn
gemeente de classis verzoeken om een nieuwe predikant te beroepen. Besloten wordt om
hierop terug te komen tijdens de eerstvolgende vergadering. Swerius verzoekt de classis om
een classikale attestatie, die hem verleend zal worden.
Besloten wordt om de ambachtsheer van Sint Annaland aan te schrijven in verband met het
profane voornemen om aldaar een zondagsmarkt te introduceren. Hiermee worden de
dominees Doornijck en Busschart belast.
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31.5.1639 – De predikanten van Bergen op Zoom alsmede de dominees Juardus,
Schepenius en Buschardus melden dat het beroepen van een predikant tot Cruijsschans een
‘Brabantse saecke’ is en dat zij daarom ‘syn absent gebleven’. De broeders wordt verzocht
om tijdens de volgende vergadering te verschijnen.
5.7.1639 – Besloten wordt verder te gaan met de beroeping van een predikant ten behoeve
van de kerken te Cruijsschans en Fredrik Hendrik. Met meerderheid van stemmen is hiertoe
aangenomen dominee Hermannus Meeuwis, proponent van deze classis. Besloten wordt om
Meeuwis binnen de termijn van zes weken te examineren en hiervan bericht te doen aan de
classis.
Nu definitief een opvolger van dominee Henricus Suerius is beroepen verzoekt dezelve om
een volledig testimonium, hetgeen getoond moet worden aan de classis Walcheren. Dit
testimonium wordt hem verleend.
16.8.1639 – Dominee H. Mevius heeft ‘geproponeert’ uit Joh. 3. ver. 16. Besloten wordt
Mevius aan te nemen als lid van de classis en dominee Boschardum aan te schrijven om
hem ‘sonder proclamatien’ te bevestigen.
3.1.1640 – Besloten wordt dat op de eerste dinsdag in april 1640 de classe ordinair
gehouden zal worden te Lillo. Verzocht wordt om de vergadering te houden binnen Tholen,
hetgeen wordt aangenomen.
2.8.1640 – Naar aanleiding van het verzoek van de synode van Cleef, Gullik en het
graafschap Mark, wordt besloten om deze hulpbehoevende gemeenten een extra-ordinaire
subsidie toe te kennen. Hiertoe zal door de gemeente van Lillo 20 en door Cruijsschans 6
Carolus guldens worden betaald.
9.10.1640 – Naar aanleiding van het verzoek van de kerken van Kleef en Gulik om een
extra-ordinaire subsidie, hebben alle kerken aan de classis te kennen gegeven naar ieders
vermogen te willen contribueren.
18.10.1640 – Besloten wordt om op 8 januari 1641 een extra-ordinaire classicale
vergadering te houden te Tholen ten behoeve van de verkiezing van een nieuwe predikant
te Cruijsschans.
3.1.1641 – De beroeping tot Sint Maartensdijk van dominee Mevij (voordien te
Cruijsschans) wordt door de classis goedgevonden. De classis stelt als predikant te
Cruijsschans dominee Marinus Huygens aan. Huygens examen zal afgenomen worden
tijdens een classis extra-ordinair op 5 februari 1641.
5.2.1641 – Gehoord wordt de propositie over Rom. 5:1 door Marinus Huygens, beroepen
predikant tot Cruijsschans en Fredrik Hendrik. Besloten wordt de kandidaat aldaar te
bevestigen.
2.7.1641 – Dominee Marinus Huijge is voor het eerst ter vergadering verschenen en als lid
aangenomen. Huijgens verzoekt om een kerkenraad te mogen formeren te Cruijsschans en
Fredrik Hendrik. Dit wordt door de classis goedgevonden.
1.10.1641 – Gelezen wordt een brief van de commandeur van de Cruijsschans en Fredrik
Hendrik. De commandeur beklaagt zich dat hij niet gekend wordt bij de verkiezing van
ouderlingen en diakenen aldaar. Besloten wordt om de reeds gedane verkiezingen te
approberen en de predikant aldaar te manen de commandeur bij volgende verkiezingen te
betrekken. Voorts wordt besloten het rapport af te wachten van de gedeputeerden Stuart en
Heijnsberge.
1.4.1642 – Stuart en Heijnsberge doen rapport van het geschil tussen de commandeur en de
predikant van Cruijsschans.
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10.2.1643 – Dominee Boschart wordt samen met dominee Middelhove afgezonden naar de
classis synodaal om te protesteren tegen het voornemen van de Hoge Raad in Brazilië, om
het de papisten in Mauritsstad toe te staan publiekelijk hun godsdienst te belijden. Volgens
het opgestelde rooster ten behoeve van het waarnemen van de predikdienst in Poortvliet, zal
deze op 3 mei worden waargenomen door de dominee van Lillo en op 10 mei door de
dominee van Cruijsschans.
14.4.1643 – Bosschart en Middelhove doen rapport van hun commissie naar Walcheren.
Gelezen wordt de ingekomen brief van de classis Walcheren over de ‘droevigen staet van
de kercken van Engelant’. De classis wordt door de heren Staten van Zeeland verzocht een
(financiële) contributie te doen. Hiertoe zijn tien artikelen kerkelijk ingebracht welke
gehoord worden. Besloten wordt om de gedeputeerden Boschart en Manteau met jurisdictie
te zenden (naar Walcheren?). Alsnog geeft gedeputeerde Boschart de resoluties over van de
drie andere Classes.
25.6.1643 – De gedeputeerden tot het ‘conventum Zeelandia’ doen rapport van het
schrijven van troostbrieven aan de kerken van Engeland.
10.7.1646 – De classis buigt zich over een zaak betreffende een soldaat te Hoogerwerve die
in ‘volle vergadering’ preekt, Gods woord leest en Bijbelteksten verklaart. Besloten wordt
om de classis Goes hierover aan te schrijven.
9.10.1646 – Gelezen wordt een ingekomen brief van de classis Walcheren. De classis van
Walcheren heeft verzoeken om assistentie vanuit de ‘frontieren van Vlaenderen’ ontvangen
tegen de zich daar verbreidende invloed van het pausdom en de wederdopers. De classis is
genegen dit verzoek in te willigen, maar merkt op dat de assistentie dan niet beperkt moet
blijven tot Aardenburg.
20.11.l646 – Dominee Joannes Busschart, ouderling Cornelis Simonsz. van Loeff en diaken
Hans Carelsz. melden dat zij de Staten van Zeeland verzocht hebben om akte van gage om
een predikant te kunnen aanstellen te Liefkenshoek. Hiertoe werd autorisatie verleend.
Vervolgens is dominee Marinus Huigens verkoren als predikant te Liefkenshoek. Besloten
wordt om deze verkiezing te approberen. Huigens verzoekt de classis om te voorzien in de
door zijn beroep vrijkomende predikantplaats te Cruijsschans. Ook dit verzoek wordt
toegestaan waarbij de classis de kerkenraad van Cruijsschans verzoekt om haar proponent
‘bysonderlyck in consideratie te nemen’.
4.12.1646 – Dominee Huijgens en de ouderling jonker Hania verzoeken om approbatie van
de door hen verkozen predikant te Cruijsschans en Fredrik Hendrik. De keuze is gevallen
op dominee Franciscus Manteau de Jonge. De approbatie wordt verleend en bepaald wordt
dat het examen van Manteau zal worden afgenomen op 18-12-1646. Hiertoe dient hij de
tekst van Paul. Rom. 1 vers 16 te verklaren.
18.12.1646 – Dominee Franciscus Manteau is nog niet teruggekeerd uit Holland waardoor
diens examen niet kan worden afgenomen. Besloten wordt om diens thuiskomst af te
wachten en dan een classis extra-ordinair uit te schrijven.
13.5.1647 – Een rooster wordt samengesteld voor de bediening van de kerk van Tholen om
zo te assisteren in verband met de zwakte van de eigen predikant. Als waarnemer wordt ook
de predikant van Liefkenshoek aangemerkt.
1.10.1647 – Opnieuw worden de leden van de classis verzocht te contribueren in de
wederopbouw van de kerk in Den Bommel. Alleen Lillo en Sint Maartensdijk hebben dit
reeds gedaan.
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Dominee Bursius van Tholen verklaart nog altijd niet in staat te zijn de predikdienst te
kunnen houden. Besloten wordt om opnieuw een rooster samen te stellen ten behoeve van
de waarneming. Op deze lijst komt de naam voor van dominee Manteau (de Jonge?)
..-04-1648 – Ingekomen verzoek van de classis van Zuid-Beveland om assistentie in een
zaak over ‘jus patronatus’ door de heer Van Brederode in zijn heerlijkheid Kloetinge.
Besloten wordt om twee gedeputeerden af te zenden waaronder dominee Boschartus.
7.7.1648 – Classis ordinair gehouden binnen Lillo, voorgezeten door ds. Boschartus
17.11.1648 – Besloten wordt om dominee Busschart te deputeren naar de heren StatenGeneraal om daar te bedingen dat de classis predikanten mag benoemen ten behoeve van de
gemeenten in Brabant.
8.12.1648 – Ingekomen missive van ’s-Hertogenbosch over het beroepen van predikanten
in Brabant. Besloten wordt om dominee Joannes Busschart in Den Haag aan te schrijven
om een autorisatie te bevorderen ten behoeve van het beroepen van predikanten in het
markizaat Bergen op Zoom.
2.2.1649 – Dominee Bosschart doet rapport van zijn commissie naar Den Haag. De StatenGeneraal hebben autorisatie verleend zodat de classes voortaan predikanten kunnen
benoemen ten behoeve van de kerken in het markiezaat Bergen op Zoom (i.c. te Gastel,
Hoeven en Rucphen). Daarnaast wordt de classis gelijke autorisatie verleend in het
beroepen van predikanten in de kerken van Huijbergen, Putte, Halsteren en
Standdaarbuiten.
2.3.1649 – Dominee Stuart maakt aan de classis bekend dat hij de predikantsplaats te
Wouw en Hoeven wil aanvaarden. De classis besluit dit te approberen en formeert een
deputatie, bestaande uit de dominees Vains en Bosschardt (assessor) om Stuart los te maken
van de kerk in Ossendrecht.
7.4.1649 – Besloten wordt om dominee Bosschart in commissie te sturen naar de Hoog.
Mog. Heren. Doel van deze commissie is hen om approbatie van de beroeping van de
dominees te Hoeven, Halsteren, Putten, Huijbergen, Standdaarbuiten en Rucphen te
verzoeken.
27.4.1649 – De gedeputeerden namens de kerken van Liefkenshoek en Cruijsschans
verschijnen pas ’s middags ter vergadering.
15.6.1649 – Dominee Boschart doet rapport van de aan hem op 7-4-1649 verleende
commissie.
16.6.1649 – Dominee Bosschart zal dominee Finson als predikant te Putte en Huijbergen
bevestigen.
6.6.1649 – Classis ordinair gehouden te Liefkenshoek. Dominee Bosschart is scriba. Ten
behoeve van de opbouw van de kerk te Ossendrecht dienen de kerken van o.a.
Liefkenshoek en Cruijsfort nog een bijdrage te doen.
5.7.1650 – De kerk verzoekt dat een van haar lidmaten ook van het Avondmaal uitgesloten
mag worden bij de predikanten Finson en Doornic. Het verzoek wordt toegewezen.
4.10.1650 – ‘Gravamen’ van de kerk van Lillo tegen dominee Finson. De kerk van Lillo
heeft geoordeeld dat Finson onvoorzichtig is geweest door Braems toe te laten tot het
Avondmaal (hetgeen Braems door de kerk van Lillo was ontzegd). Opnieuw verzoekt de
kerk van Lillo de leden van de classis deze Braems niet toe te laten tot het Avondmaal,
noch om hem attestatie te verlenen ergens anders ten Avondmaal te gaan.
De kerkenraad van Lillo dient een klacht in tegen dominee Doornic. Deze aanklacht wordt
gesteund door de kerken van Liefkenshoek, Sint Annaland, Steenbergen en Bergen op
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Zoom. Omdat dominee Doornic niet present is wordt besloten dit uit te stellen tot de
eerstvolgende ordinaire vergadering.
31.1.1650 – Ter vergadering wordt de klacht van de kerk van Lillo tegen dominee Doornic
behandelt. De kerk van Lillo beschuldigt Doornic ‘dat hij aengedaen en uijtgesproken heeft
tegens haren predicant D. Boschard hem ten laste leggende te syn een ontrou herder’.
Doornick antwoord hierop dat hij dit heeft gezegd naar aanleiding van een brief van de
predikant van Sas ‘sulks hem heeft geschreven uijt name vande kercke’. Doornic kan de
brief thans niet overleggen maar zegt de vergadering een kopie toe, mits hij deze kan
vinden. Voorts verklaart Doornic Boschard een eerlijk man te vinden. Doornic wordt
verzocht zich hieraan te houden.
9.8.1650 – Ter vergadering staat Rochus Bruynvisch, student in de heilige theologie, welke
verzoekt geadmitteerd te mogen worden tot het examen praeparatoir, waartoe hij zijn
attestaties ‘soo academica als ecclographia’ overlegt. Besloten wordt dat het examen zal
worden afgenomen te Tholen op 06-09-1650 over Pauli. Rom. 8 vers 1.
6.9.1650 – Na het examen praeparetoir voldoende te hebben afgelegd wordt Rochus
Bruinvis als proponent van de classis aangenomen.
17.2.1751 – ‘Ende is D. Doornick af gevordert den brief vande kercke van t’Zas, ijet
inhoudende tot nadeel van D. Boschard. D. Doornijck weijgert het versouck des Classis te
voldoen, en den brief over te leveren. Ende heeft vertoont den last sijner kercke te sijn,
wanneer van eenige querellen en twestinge inde Classis gerept werde, op te staen en te
vertrecken. Is omgevraegt, wat inden nu dese saecke tegens D. Doonick sal handelen: en na
dat de presente broederen droufheijt vertoont hebben, over dese groote ontsteltenissen en
..ergevertatien die geduijrichlijc D. Doornijck aenricht en alsoo de Classicale resolutien
…leideert is met de meeste stemmen geresolveert, hem in classe sessie te weijgeren, tot den
tijt en wijle hij sich selven aende Classe overdient … vertoonen den brief sal exhiberen.’
Nadat de vergadering uiteen is gegaan wordt deze als volgt hervat:
‘heeft d. Preses voorgestelt of niet een bequaem middel soude connen uijtgevonden werden
waer door desen twistappel, geworpen in dese vergaderinge, op het aldergevoegelijcste, en
met de minste crenkinge van deene of dandere mochte wechgenomen ende bij geleijt
werden. De broederen des Classis int lange en brede gedelibereert hebbende, om dese
questieuse saecke af te handelen hebben met pluraliteijt van stemmen geconcludeert dat de
partijen D. Doornijck en D. Boschardus in brede en liefde, met den anderen sullen in facie
Classis vertouven, en een vergetenheijt, en begravinge van dese gepasseerde aunurien (?),
sullen met hant tastinge belooven. En wat belagt de Censure die Classis heeft geoessen
tegens D. Doornijck; alsoo de Classis van meijninge is en vast stelt een ijegelijc sich selven
te moeten reguleren; wert dienvolgende de selvige censure gehouden als niet gestelt’.
Dominee Bosschard zal de plaats van assesor vervullen bij het visiteren van de kerken in
het markizaat.
19.4.1651 – De kerk van Fredrik Hendrik verzoekt vanwege de ziekte van haar dominee
Manteus, bediend te mogen worden door de classis. Besloten wordt om proponent
Bruijnvisch aan te schrijven.
30.5.1651 – Dominee-preses deelt aan de vergadering mede dat dominee Manteus junior
van Cruijsschans en Fredrik Hendrik is overleden. Besloten wordt om over te gaan tot een
verkiezing van een nieuwe dominee onder directie van dominee Bosschard. Gedurende het
vaceren van de predikantsplaats zal deze worden waargenomen door de predikanten van
Lillo en Liefkenshoek alsmede door de proponent Bruijnvisch.
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4.7.1651 – De beroeping van Rochus Bruijnvisch als predikant van Cruijsschans en Fredrik
Hendrik wordt door de classis geapprobeerd. Besloten wordt de datum van diens examen te
stellen op 15-07-1651 te Bergen op Zoom. Tijdens dit examen zal hij het eerste vers van
Jesaja 53 moeten verklaren.
25.7.1651 – Naar aanleiding van de klacht van majoor Berkenbos te Liefkenshoek tegen
dominee Huijgens en de kerkenraad aldaar, wordt besloten om dominee Huijgens te zijner
tijd hierover te horen.
26.7.1651 – Het afgenomen examen van dominee Bruijnvisch wordt door de classis
geapprobeerd.
10.10.1651 – Dominee Bruijnvisch wordt als lid van de classis aangenomen mits hij de
confessie zal ondertekenen en vier ponden Vlaams zal betalen aan de fiscus.
Gelezen wordt de brief van Nicolaes Berckenbos welke zich excuseert niet te zijn
verschenen ter vergadering wegens zijn ‘indispositie’. Berckenbos verzoekt om een
deputatie om alsnog gehoord te kunnen worden. Besloten wordt om hiertoe de dominees
Bosschard en Ketelaer te deputeren. Daarnaast wordt dominee Bosschart samen met
dominee Dorselaer gedeputeerd om ter vergadering van de heren Staten van Zeeland te
verschijnen in de zaak met Benjamin van Steene.
2.1.1652 – De gedeputeerden melden dat de zaak van Berckenbos is bijgelegd.
Folio 146v-148r: Vermeld worden de wetten van de classis Tholen en het markizaat van
Bergen op Zoom.
4.2.1653 – Naar aanleiding van het verzoek van de kerken van Ossendrecht en Woendrecht
wordt besloten deze als volgt te bedienen. De eerste reis dominee Ketelaar, de tweede reis
dominee Stuart, de derde reis dominee Bruijnvisch, de vierde reis dominee Heinsbergius,
de vijfde reis dominee Finson, de zesde reis dominee Bosschart en de zevende reis dominee
Huijgens.
1.7.1653 – Naar aanleiding van de door de classis afgedane zaak tussen burgmeester en
ouderling Brouwers en dominee Doornick wordt besloten dat namens de classis de
dominees Stuart, Bosschart en Mevium de sententie voor de kerk van Poortvliet zullen
executeren.
22.7.1653 – Adriaen Bruijnvisch, thans predikant te Elkerzee, maar beroepen tot Zierikzee,
en ouderling Jan Stoffelsen delen aan de classis mede dat zij als nieuwe predikant te
Elkerzee dominee Rochus Bruijnvisch hebben verkoren. Hiertoe overleggen zij een
credentie van approbatie van de classis van Schouwen. De classis besluit Bruijnvisch te
ontslaan en de beroeping van een nieuw predikant in zijn plaats toe te staan. Tot de
verkiezing van een nieuwe predikant te Cruijsfort en Frederik Hendrik worden de dominees
Bosschart en Fabritius gedeputeerd.
2.9.1653 – De gecommitteerde van de gemeente van Colijnsplaat deelt aan de classis mede
dat zij tot hun predikant hebben verkozen dominee Marinus Huijgens. Hiertoe wordt
credentie overlegd van het collegium qualificatum van Colijnsplaat en de approbatie van de
classis van Walcheren.
Wanneer de classis Huijgens ondervraagt hoe hij denkt over de aangeboden verplaatsing
geeft hij te kennen dat hij liever in zijn huidige gemeente zou blijven, maar dat hij zich zal
onderwerpen aan het oordeel van de classis. Vervolgens worden twee ouderlingen van
Liefkenshoek binnengeroepen welke reeds schriftelijk namens de gemeente van
Liefkenshoek te kennen gegeven dat zij Huijgens liever zouden laten blijven. Nadat de
classis alles heeft overwogen komt zij tot het oordeel dat zij met geen wettelijke redenen
Huijgens kan verplaatsen en dat daarom het verzoek van de gemeente van Colijnsplaat
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moet worden afgewezen. De gedeputeerden van Colijnsplaat verzoeken vervolgens aan de
classis ‘de saecke te mogen in state gehouden te werden’ zodat zij met hun principalen
kunnen overleggen hoe verder te handelen. Dit verzoek wordt hen toegestaan.
16.9.1653 – Dominee Bruijnvisch, geassisteerd door een ouderling, meldt de vergadering
dat zij tot predikant te Cruijsschans en Fredrik Hendrik hebben verkoren dominee Jacobus
Coninck, proponent. De classis besluit de verkiezing te approberen en Coninck op 07-101653 te examineren over Pauli: Rom 8 vers 28.
Voorts verzoekt dominee Bruijnvisch om de ‘behoorlijcke attestatie, om sijne E te dienen,
daer het behoort’. De classis stemt hier mee in.
14.10.1653 – Gehoord wordt de propositie van dominee Bruijnvisch, als assessor en hoofd
der vergadering, over de verklaring van twee broeders ‘inden Catechismo’.
Dominee De Coninck wordt het examen afgenomen, hetgeen met ‘contentement’ wordt
aangenomen. Besloten wordt dat dominee Bruijnvisch hem zal bevestigen met het derde
gebod.
De predikanten Franc. Manteau, Stuart en Huijgens worden gedeputeerd om dominee
Doornic aan te zeggen dat hij zich voor de classis moet komen ‘purgeren’.
3.3.1654 – De kerk van Vlissingen heeft dominee Joannis Bosschaert verkoren tot haar
nieuwe predikant. Hiertoe zijn ter vergadering binnen gekomen burgemeester Caspar
Engelsen, ouderling Jacob Schoor en dominee Cornelis Somer. Zij overleggen credentie
van hun verkiezing en approbatie daarvan door de classis Walcheren. De classis gaat
eveneens over tot approbatie van de gedane verkiezing. Besloten wordt om Bosschaert te
‘diminiseren’ hetgeen ook van de kerkenraad van Lillo wordt verwacht. Hiertoe zullen
naast Bosschaert de predikanten Heijnsbergius en Huijgens gedeputeerd worden.
7.4.1654 – De kerk van Lillo verzoekt aan de classis een verkiezing ten behoeve van een
nieuwe predikant te mogen houden. Het verzoek wordt door de classis ingewilligd.
De kerk van Lillo deelt aan de vergadering mede dat dominee Levi Engelsen door haar is
verkoren tot haar nieuwe predikant. Besloten wordt om deze verkiezing te approberen.
Besloten wordt dat domminee Bosschaerdum niet van Lillo mag vertrekken eer hij
Engelsen aldaar heeft bevestigd. Ten behoeve van diens vertrek naar Vlissingen wordt een
schriftelijke dimmissie verleend aan dominee Bosschard.
7.7.1654 – Dominee Levi Ingelsen wordt onder de ordinaire condities aangenomen als lid
van de classis.
6.7.1655 – Dominee Huijgens vraagt aan de classis of er geen bekwaam middel gevonden
zou kunnen worden om het ‘loopen’ van gereformeerden naar de papen en andere
‘afgodische superstitien’ tegen te gaan. Besloten wordt om dergelijke overlopers de toegang
tot het Avondmaal te ontzeggen.
5.10.1655 – Classis ordinaria gehouden te Liefkenshoek. Besloten wordt om de predikanten
Maevius en Huijgens te deputeren tot de classis-synodaal die op 7 oktober 1655 wordt
gehouden.
26.10.1655 – De predikanten Maevius en Huijgens doen rapport van hun commissie.
2.1.1657 – De kerken van Sint Annaland, Scherpenisse, Sint Maartensdijk, Kruijsland,
Lillo en Liefkenshoek hebben particuliere instructies en protesten ingeleverd tegen de
sessie van Samuel Panneel tot de tijd waarop hij zichzelf en de ‘sententie condemnatoire’
van de magistraat van Middelburg zal hebben ‘gepurgeert’.
Daarnaast voegen de kerken van Sint Maartensdijk en Lillo daarbij een protest tegen de
kerk van Poortvliet zo lang die niet tot overeenstemming met de classis is gekomen over
haar predikant die zij ‘ongepurgeert in sijnen dienst mainteneren’.
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In de zaak tegen de kerk van Poortvliet wordt besloten dat de classis dominee Keetelaer als
beroepen zal opdragen.
Ten behoeve van de zaak tegen Panneel worden de overgedragen stukken van de magistraat
van Middelburg gelezen. Besloten wordt dat Samuel Panneel ernstig belast zal worden en
zijn appel tijdens de eerste volgende classicale vergadering zal ‘hebben te vervorderen’ en
dat hem ondertussen sessie in deze classicale vergadering zal worden ontzegd. Daarnaast
zal Panneel gemaand worden om vrijwillig zijn dienst tot die tijd toe te ‘abstineren’. De
classis zal enkele predikanten committeren om de heren van het Hof te verzoeken het
proces zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden.
2.10.1657 – De kerk van Lillo heeft middels haar credentie aangegeven dat zij tegen het
verzoek van de kerk van Antwerpen is. De kerk van Antwerpen wil dat predikant Ketelaer
van Putte zich met zijn woning ‘transporteert’ onder haar kerk. Besloten wordt het verzoek
van Antwerpen af te wijzen. Daarnaast verzoekt de kerk van Lillo dat er zorg gedragen zal
worden voor de ledematen van Antwerpen tijdens de absentie van Ketelaer. Ook dit
verzoek zal worden ingewilligd.
Verzoek van de gedeputeerden Mevius en Huijgens om het instellen van een vast
traktement van predikanten in steden, dorpen en forten. De gedeputeerden worden verzocht
hun last uit te voeren en dat voor de predikanten in de steden en de predikanten welke
steeds op Staatse wijze getrakteerd werden ‘niet minder sal versocht werden als twaelf
hondert guldens jaerlijcks en voor de predikanten op durpen, niet minder als duijsent
guldens’.
8.1.1658 – Rapport wordt gedaan van de visitatie aan de kerk van Lillo waarvoor de
visiteurs worden bedankt.
22.1.1658 – Besloten wordt om de predikanten Marinus Huijgens en Guillelmus
Stamperius te deputeren tot de classis-synodaal ten behoeve van de door de kerk van
Poortvliet verzochte predikantsplaats en de zaak tegen dominee Panneel.
9.4.1658 – De dominees Huijgens en Stamperius doen rapport van hun deputatie ter classissynodaal.
28.5.1658 – De predikanten Huijgens en Stamperius worden gedeputeerd tot de classissynodaal ten behoeve van het inwinnen van advies in de zaak tegen dominee Panneel.
De kerkenraad van Liefkenshoek verzoekt de vergadering dat de beschuldigingen tegen
haar predikant, door Willem Loelens nader worden onderzocht. Het gedaan verzoek wordt
toegewezen.
De gedeputeerden van de kerk van Lillo verzoeken de vergadering ‘handt openingh’ om te
kunnen komen tot de beroeping van een nieuwe predikant. Het verzoek wordt toegestaan.
2.7.1658 – De broeders van Lillo, geassisteerd door majoor Suvrain de Hubert,
gedeputeerde namens de magistraat aldaar, verzoeken de classis om de door het collegium
qualificatum gedane beroeping te approberen. Verkoren tot nieuwe predikant, in plaats van
Levi Ingelsen, ‘saliger’, is Joannes van Ceulen. Besloten wordt om Van Ceulen op 13
augustus 1658 te examineren over Heb. 5 vers 4.
3.7.1658 – De kerk van Liefkenshoek eist genoegdoening van Willem Loele, ouderling te
Poortvliet wegens belediging, door hem gedaan op 08-01-1658. Loele ontkent de
beschuldiging, maar kan het tegendeel niet bewijzen.
De predikanten Huijgens en Stamperius doen rapport van hun commissie te Poortvliet in de
zaak Panneel.
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De kerk van Liefkenshoek verzoekt dat Willem Loele ‘geciteert’ mag worden om ter
vergadering te compareren om zo diens beschuldigingen te bewijzen. Besloten wordt het
verzoek toe te staan.
13.8.1658 – Het examen van dominee Van Ceulen wordt door de classis voldoende geacht.
Besloten wordt dat Van Ceulen door dominee Hugens te Lillo bevestigd zal worden.
De kerk van Liefkenshoek levert een stuk over waaruit blijkt dat de predikant van
Liefkenshoek door ouderling Willem Loele vals is beschuldigd. De gedeputeerden
verzoeken dat Willem Loele ter vergadering binnen geroepen mag worden om hierover
gehoord te worden. Willem Loele heeft met ‘hevige woorden de gantsche vergaderinge
gelastert ende getroubleert’. Loele verklaard dat dominee Huijgens zelf het schandaal zou
hebben veroorzaakt, wat hij niet kan bewijzen. Door deze uitspraken wordt dominee
Huijgens in het gelijk gesteld. Besloten wordt dat de predikanten Middelhoven, Ketelaer en
Meevius de kerk van Poortvliet morgen in de voormiddag zullen visiteren.
De predikanten Huygens en Stamperius doen rapport van hun laatste commissie naar
Poortvliet.
Inv. nr. 4, Acta, 1659-1675 (aantekeningen van J. Padmos)
7.1.1659 – Classis ordinair gehouden te Bergen op Zoom onder presidium van dominee
Jacobo Regio. De kerk van Liefkenshoek verzoekt om weigering van sessie van de kerk van
Poortvliet gedurende de periode dat zij de ‘scandaleuse’ akte uit het kerkenboek van
Poortvliet niet hebben overgeleverd. Deze akte staat ten laste van dominee Huijgens en
werd eerder door de classis bij resolutie afgevorderd.
Besloten wordt om een deputatie naar Poortvliet te zenden om deze akte op te halen. De
deputatie bestaat uit de predikanten Corn. Heijnsbergius, Daniel Middelhoven en Guil.
Stamperius. Ondertussen zal de kerkenraad van Poortvliet sessie geweigerd worden.
De kerkenraad van Liefkenshoek verzoekt handopening van de vergadering om een nieuwe
predikant te mogen beroepen in de plaats van dominee Huijgens. Het verzoek wordt
toegestaan.
5.2.1659 – Classis extra-ordinair gehouden te Tholen. Wegens absentie van dominee
Regius wordt het presidium waargenomen door dominee Middelhoven. Dominee Panneel
deelt aan de vergadering mee dat de baljuw van Poortvliet het kerkenboek van de gemeente
is komen afhalen. Panneel heeft geweigerd dit boek af te geven en verzoekt de classis aan te
geven hoe nu verder te handelen. De classis besluit het kerkenboek en andere stukken over
te nemen.
11.2.1659 – Classis extra-ordinair gehouden te Bergen op Zoom onder presidium van
dominee Regius. De gedeputeerden tot Poortvliet doen rapport van hun bevindingen
aangaande de verzoening van dominee Panneel en de verandering van de kerkenraad aldaar.
Besloten wordt om de zaak van dominee Huijgens uit te stellen tot de volgende
vergadering.
4.3.1659 – Classis extra-ordinair onder presidium van dominee Regius. Op last van de
Gecommitteerde Raden en de pensionaris wordt een verzoening tot stand gebracht tussen
de classis en de kerkenraad van Poortvliet. Uiteindelijk wordt besloten dat zij een nieuwe
predikant mogen beroepen en dat de kerkenraad mag worden veranderd. Willem Loelen,
ouderling te Poortvliet, verschijnt in de classicale vergadering. Na een reprimande wordt
hem gelast zich voortaan voorzichtiger uit te drukken (vermoedelijk is hierbij gedoeld op
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het geschil met dominee Huijgens). In het classisboek zijn diverse extracten van de
Gecommitteerde Raden opgenomen ten behoeve van deze zaak.
1.4.1659 – Gehoord worden dominee Marinus Huijgens, tegenwoordig predikant te Veere,
en Robbert de Ridder, diaken in de kerk van Liefkenshoek en gedeputeerde van het
collegium qualificatum aldaar. Huijgens en De Ridder delen aan de vergadering mee dat tot
nieuwe predikant te Liefkenshoek Petrus Smijtegelt is verkoren. Verzocht wordt om een
nadere autorisatie om de verkiezing uit te werken en om een datum waarop het examen kan
worden afgenomen. De classis hoort de nadere rapporten waaruit blijkt dat het tijdens de
verkiezing ‘niet alles devite in de selve verkiesinge mochte sijn toegegaen’. Besloten wordt
om enkele gedeputeerden af te zenden om deze verkiezing nader te onderzoeken. Hiertoe
worden gedeputeerd Cornelius Heijnsbergius, Daniel van Middelhoven en Arnoldus
Fabricius, respectivelijk predikanten te Bergen op Zoom, Tholen en Ossendrecht. Besloten
wordt dat deze gedeputeerden rapport zullen doen op de classicale vergadering op ‘den
vierden paesdach binnen Tolen’.
2.4.1659 – Dominee Huygens verzoekt de vergadering om aan de gedeputeerden tot
Liefkenshoek een autorisatie te verlenen, om indien de verkiezing van de nieuwe predikant
wettelijk wordt bevonden, deze te approberen en een datum te stellen voor het examen.
Besloten wordt om de verzochte autorisatie te verlenen en de datum van het examen te
stellen op de eerste dinsdag in mei 1659.
Dominee Huijgens verzoekt de vergadering om bij gelegenheid hem de benodigde
attestaties te verlenen, welke hij nodig heeft ten behoeve van zijn vertrek naar Veere.
Besloten wordt de attestaties te verlenen.
Aangaande de royering van de ‘calumnieuse acte’ van Poortvliet ten laste van dominee
Huijgens heeft dominee Herm. Mevius besloten ‘het selve te besorgen’.
6.5.1659 – De gedeputeerden tot Liefkenshoek doen rapport van hun onderzoek naar de
verkiezing van een nieuwe predikant aldaar. Het is de predikanten gebleken dat tijdens de
verkiezingen geen onregelmatigheden zijn opgetreden en dat de verkiezing dus wetmatig is.
Binnen geroepen wordt dominee Petrus Smijtegelt, wiens testimonia worden afgevorderd
en geapprobeerd. Vervolgens wordt diens propositie gehoord over de woorden ‘vervatet in
het 8 vers van het derde Cap. des Evang. Joannis’. De propositie wordt als voldoende
aangenomen. Vervolgens wordt besloten om over te gaan tot het examen van Smijtegelt.
Smijtegelt krijgt diverse kwesties uit de theologie voorgelegd. De vergadering is over de
beantwoording zeer tevreden en besloten wordt om Smijtegelt te admitteren tot de dienst te
Liefkenshoek. Dominee Marinus Huijgens wordt geordonneerd Smijtegelt in Liefkenshoek
te bevestigen.
1.7.1659 – Dominee Smijtegelt te Liefkenshoek wordt als lid van de classis geadmitteerd.
6.4.1660 – Dominee Van Ceulen van Lillo houdt een vertoog waaruit blijkt dat het
kerkgebouw van Lillo te klein is geworden. Inmiddels is door de heren Staten van Zeeland
een subsidie verleend ten behoeve van de vergroting van deze kerk. Aangezien het ter
beschikking gestelde bedrag te laag is verzoekt Van Ceulen om een classicale credentie om
ook alle kerken buiten de classis afzonderlijk om een bijdrage te kunnen verzoeken.
Besloten wordt om de verzochte credentie te verlenen.
Besloten wordt om de eerstvolgende ordinaire classicale vergadering te houden binnen
Lillo onder presidium van dominee Colonio.
4.5.1660 – Dominee Drils, een van de visitatoren van de kerk van Lillo, rapporteert dat te
Lillo een conflict is gerezen over de verkiezing van een ouderling ‘van militeeren functie’.
De visitatoren hebben getracht het geschil bij te leggen, wat niet is gelukt. De kerk van
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Lillo wordt geordonneerd de bevestiging van haar ouderlingen door te voeren maar zeer
voorzichtig te werk te gaan. Daarnaast zal de kerk van Lillo opnieuw worden gevisiteerd
zodat getracht kan worden de onlusten alsnog weg te nemen.
6.7.1660 – Ordinaire classis vergadering gehouden binnen Lillo onder presidium van
dominee Colonio.
De gedeputeerden tot de kerk van Lillo, Liefkenshoek en Fredrik-Hendrik delen aan de
vergadering mede dat de gerezen conflicten inmiddels zijn bijgelegd.
Besloten wordt om aan de kerk van Fredrik-Hendrik crendentie te verlenen zodat zij bij
hoge en lage politieke en kerkelijke vergaderingen om subsidie ten behoeve van de opbouw
van haar kerk kan verzoeken.
Besloten wordt om de eerst volgende ordinaire classicale vergadering te houden binnen
Liefkenshoek onder presidium van dominee Petro Smeijtegelt.
14.6.1660 – Classis extra-ordinair gehouden binnen Bergen op Zoom onder presidium van
dominee Colonius.
17.8.1660 – Vanwege de afwezigheid van dominee Colonius wordt besloten om dominee
Middelhoven tot preses aan te stellen. Omdat Colonius geen wettig excuus heeft zal hij
gedwongen zijn de boete, welke staat op afwezigheid, te betalen. Besloten wordt dat de
ordinaire classis vergadering in oktober gehouden zal worden binnen Bergen op Zoom.
Deze vergadering zal onder presidium van Petrus Smijtegelt staan.
5.7.1660 – Classis ordinair gehouden binnen Bergen op Zoom onder presidium van
dominee Smijtegelt. (NB: de notulen zijn kennelijk niet chronologisch in het classisboek
opgenomen).
9.11.1660 – Classis ordinair en extra-ordinair gehouden te Tholen onder presidium van
dominee Smijtegelt.
23.11.1660 – Classis extra-ordinair gehouden binnen Tholen onder presidium van dominee
Smijtegelt en dominee Colonius als assessor.
14.12.1660 – Classis extra-ordinair gehouden te Tholen onder presidium van dominee
Smijtegelt.
21.12.1660 – Classis ordinair en extra-ordinair gehouden te Tholen onder presidium van
dominee Smijtegelt.
7.10.1664 – De classis eist de betaling van achterstallige gelden van de kerken die absent
zijn geweest. De kerken van Lillo en Liefkenshoek hebben volgens het reglement betaald.
14.11.1664 – Het ‘gravamen’ van de kerk van Liefkenshoek aangaande ‘de limijdt
schydinge’ wordt ad nota aangenomen.
7.4.1665 – De kerk van Lillo overlegt een zeker gravamen van jonkheer Francois van
Cabeliau over de kwestie tussen hem en de kerken van Lillo en Liefkenshoek. De classis
besluit om de visitatoren van de kerken te committeren om binnen veertien dagen tot een
oplossing te komen.
Naar aanleiding van het gravamen van de kerk van Lillo wordt door dominee Smijtegelt
verzocht dat de visitatoren alvorens iets te ondernemen eerst een ‘principalen visie’ geven
over de stukken en attestaties die in de classe zijn geproduceerd. Het verzoek wordt goed
gevonden.
8.4.1665 – Besloten wordt om de zaak tussen de kerk van Fredriksfort en de dominee van
Putte over enkele lidmaten, over te geven aan de visitatoren. Daarnaast wordt besloten dat
de ‘injurianten’, dominee Regius en dominee Ketelaer, zullen worden ‘gemuleert’ tot een
verzoening op last van de classis. Indien de gewenste verzoening niet tot stand komt zal
hierop een boete staan van dertig stuivers ieder.
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11.5.1665 – Besloten wordt om de kerken van Lillo, Liefkenshoek, Putte en Fredriksfort te
visiteren op donderdag 29 mei 1665.
6.7.1665 – Classis ordinair gehouden te Bergen op Zoom onder presidium van dominee
Jacobi Regii. Op last van de Staten van Zeeland wordt besloten dat de classis Tholen en
Bergen op Zoom dominee Van Eeden als predikant zullen bevestigen te Wolphaartsdijk. De
kerken van St. Philipsland en Liefkenshoek protesteren hiertegen.
De visitatoren doen rapport van de visite aan de kerken van Lillo, Cruijsschans en Putte.
Gebleken is dat de distributie van de middelen van de armen goed verloopt.
De visitatoren doen rapport van de visite aan de kerk van Liefkenshoek en verklaren dat
deze in goede orde is bevonden. Naar aanleiding van de zaak van kapitein Cabeljauw wordt
gemeld dat deze zijn censuur ‘submisselijck’ draagt. De visitatoren verzoeken daarom aan
dominee Smijtegelt om Cabeljauw weer op te nemen in de schoot der kerk. Smijtegelt
weigert dit. De visitatoren verzoeken daarop de classis tot een oplossing.
Na deliberatie wordt dominee Smijtegelt gelast om Cabeljauw zijn kerkelijke attestatie te
verlenen. Vervolgens wordt dominee Van Ceulen verzocht om Cabeljauw op te nemen in
de kerk van Lillo en toe te laten tot het Avondmaal. Tegen deze oplossing wordt door de
kerk van Liefkenshoek geprotesteerd en geappelleerd.
27.8.1665 – Classis extra-ordinair gehouden te Bergen op Zoom onder presidium van
dominee Regium.
22.2.1667 – Classis ordinair en extra-ordinair gehouden te Tholen onder presidium van
dominee Van Ceulen en als scriba dominee Smytegelt.
Door dominee Aelstius wordt een missive ingeleverd van jonkheer Francois Cabeliau,
commandeur op de Cruijsschans. Cabeliau klaagt dat hij bij zijn vertrek vanuit de kerk van
Lillo geen kerkelijke attestatie heeft ontvangen. De gedeputeerde van de kerk van Lillo
meldt dat Cabeliau inderdaad een attestatie geweigerd wordt omdat hij gedurende zijn
lidmaatschap te Lillo slechts eenmaal of hooguit tweemaal ten Avondmaal is gekomen.
Hierbij heeft hij zich onwaardig gedragen. Besloten wordt om de scriba te gelasten
Cabeliau aan te schrijven. Cabeliau dient zich ten behoeve van de attestatie te wenden tot
de kerkenraad van Lillo. Indien hij zich daartoe bezwaard voelt kan hij persoonlijk bij de
classis verschijnen om zijn zaak te bepleiten. Daarnaast wordt de scriba gelast Cabeliau
ernstig te vermanen om zich voortaan te onthouden van het beschuldigen van predikanten
en erop te letten zich voortaan te gedragen, zoals het een stichtelijk Christen betaamt.
12.4.1667 – Classis ordinair gehouden te Tholen onder presidium van dominee Smijtegelt.
Gelezen wordt een missive van de Gecommitteerde Raden van Zeeland aangaande de
classicale resolutie van 22 februari 1667. Francois Cabeliau heeft zich beklaagt bij GR over
de door de classis genomen beslissing. GR gelast de classis alsnog zorg te dragen voor de
verzochte attestatie. Ten eerste bestond er bij GR verwarring over welke kerk aan Cabeliau
diens attestatie moest verlenen. De classis wijst erop dat Cabeliau per 6 juli 1665 is
overgaan tot de kerk van Lillo. Ten tweede besluit de classis om een deputatie af te zenden
naar de kerk van Lillo. De gedeputeerden zijn de predikanten Finson, Dibbets, Stamperius
en Mevius. Wanneer het bericht de classis bereikt dat Cabeliau in persoon te Tholen is
gekomen wordt besloten dat de gedeputeerden een conferentie met hem zullen beleggen.
Alsnog wordt besloten dat de gedeputeerden zich naar Lillo zullen begeven.
Gelezen wordt een missive van de gedelegeerde rechters alsmede van de krijgsraad van
Lillo, onder directie van commandeur Zeijs. Middels de missive wordt gelast dat dominee
Van Ceulen zijn gemeente en kerk beter moet waarnemen. Besloten wordt om de missive
over te geven aan Van Ceulen. Vervolgens overleggen de gedeputeerden van de kerk van
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Lillo een attestatie, welke is ondertekend door alle leden van de kerkenraad aldaar, welke
strekt tot lof en eer van Van Ceulen. De classis bevreemdt het dat een werelds officie zich
met kerkelijke aangelegenheden bemoeit. Besloten wordt om de gedeputeerden tot Lillo
(Finson, Debits en Mevius) de opdracht te geven deze aangelegenheid met de gedelegeerde
rechters te bespreken.
10.5.1667 – Classis ordinair en extra-ordinair gehouden te Tholen onder presidium van
dominee Smijtegelt. De gedeputeerden tot de kerk, krijgsraad en het college van
gedelegeerde rechters te Lillo doen rapport van hun bevindingen.
Tijdens de vergadering van de kerkenraad heeft deze haar ongenoegen kenbaar gemaakt
jegens de beschuldigingen aan het adres van haar predikant. De kerkenraad geeft inderdaad
toe dat onlangs de kerk onbediend is gebleven, maar dat dit buiten de schuld van haar leraar
is geweest. Zij verzoekt de gedeputeerden dan ook om de gerezen kwestie te onderzoeken
conform de kerkorde en synodale wetten. Vervolgens worden de gedeputeerden in een
vergadering van de krijgsraad en van de gedelegeerde rechters ontvangen. Middels een
schriftelijk verbaal wordt getracht de onlusten weg te nemen. NB: een afschrift van dit
verbaal is in het classisboek opgenomen. Vanwege de gerezen onlusten hebben de
krijgsraad en de gedelegeerde rechters besloten om dominee Van Ceulen te verwijderen.
Gedeputeerden wijzen op het feit dat hierdoor de gehele kerk, gemeente en omringend land
in gevaar komen vanwege de invloed van de papisten. Na deliberatie besluiten krijgsraad en
gedelegeerde rechters de classicale resolutie te eerbiedigen en dominee Van Ceulen
wederom toe te laten.
Vervolgens wordt in de classicale vergadering gevraagd wat gedaan zou kunnen worden
om dergelijke onlusten in het vervolg te kunnen voorkomen. Besloten wordt om een
missive te zenden aan het college van gedelegeerde rechters en krijgsraad om hen te
gelasten zich voortaan te beperken tot zaken van politieke personen.
De gedeputeerden doen rapport van hun bevindingen in de zaak tussen jonkheer Francois
Cabeljauw en de kerk van Lillo. De kerk van Lillo is bereid gevonden de verzochte
attestatie aan Cabeljauw te verlenen mits deze zich schikt. Cabeljauw weigert dit en heeft
de gedeputeerden medegedeeld deze attestatie niet meer nodig te hebben omdat dominee
Regius van Cruijsschans hem inmiddels zonder attestatie heeft toegelaten aan ’s Heren
Tafel. De classis besluit een resolutie uit te vaardigen waarin het verboden wordt om
Cabeljauw aan ’s Heren Tafel toe te laten zonder behoorlijke attestatie. Aan dominee
Regius wordt gevraagd waarom hij dit heeft toegelaten. Hierop wordt door Regius
verklaard dat de toelating louter provisioneel is. Ook dit wordt door de classis verboden.
Aan de classis wordt het verlangen van enkele leden van de kerk van Fredriksfort kenbaar
gemaakt. De kerken van Cruijsschans en Fredrik Hendrik zouden gescheiden moeten
worden zodat de laatste zich bij de gemeente van Putte zou kunnen voegen. Besloten wordt
dat de leden zich moeten adresseren tot de Raad van State.
22.3.1667 – Het gravamen van de kerk van Liefkenshoek wordt gelezen, maar de
deliberaties hierop worden uitgesteld tot de eerstvolgende vergadering.
12.7.1667 – Nathan Vaij, kandidaat in de heilige theologie, verzoekt de classis een datum te
stellen waarop hij zijn examen preparatoir kan afleggen. Nadat diens attestaties zijn gelezen
wordt besloten dat hij op 23 augustus 1667 geëxamineerd zal worden over Cap. 5 ad Rom.
vers 1.
23.8.1667 – De propositie van Nathan Vaij over Rom. 5 vers 1 is verlopen naar
tevredenheid van de vergadering. Vervolgens wordt Vaij geëxamineerd waarna hij tot de
‘publiq. propositien’ wordt toegelaten.
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De kerkenraad verzoekt of de akten van de classis ordinair, gehouden op 6 juli 1665, mogen
worden ‘gealterneert’. Besloten wordt om ‘als noch tot geen alternatie te comen’. Tegen
deze resolutie wordt door de kerkenraad van Liefkenshoek geprotesteerd.
3.10.1667 – Overgeleverd wordt een rekest van de kerkenraad van Cruijsschans aan de
Raad van State. (NB: dit rekest is in het classisboek overgenomen).
Middels het rekest verzoekt de kerkenraad van Cruijsschans de Raad of zij mede bediend
zouden mogen worden door dominee Ketelaer die thans te Putte resideert. De reden van dit
verzoek is dat dominee Regius regelmatig, vanwege het slechte weer en ziekte, de
predikdienst niet kan waarnemen. De kerkenraad stelt dat er in Putte, naast de commies van
Zeeland en zijn huisvrouw, geen enkel gereformeerd lidmaat meer is. Het huisvesten van de
predikant te Cruijsschans zal volgens de kerkenraad niet meer dan 600 gulden bedragen,
waar dan ook om wordt verzocht. Het rekest werd geschreven door jonkheer Francois
Cabeljauw en ondertekend door H. Groot, Simon Bregal, ouderling, Jan Reinierse, diaken,
Jan Wagenaer, diaken en voorzien van het handmerk van Pieter Jacobse, ouderling.
De classis besluit dit verzoek te ondersteunen. Hierop wil Regius weten wat er met zijn
traktement gebeurt wanneer zijn gemeenten zullen worden gescheiden. Regius wordt
toegezegd dat hij zijn volledig traktement zal behouden en dat dominee Ketelaer hiervoor
garant zal staan.
17.1.1668 – De gedeputeerden Vaij en Finson worden verzocht om bij de Gecommitteerde
Raden krachtig aan te dringen om dominee Ketelaer te voorzien van een woning op de
Cruijsschans.
Verzoek van R. Woed, diaken te Lillo, om extracten uit de resoluties van de classis rakende
jonkheer Francois Cabeljau, commandeur van de Cruijsschans. Om de extracten wordt
verzocht inzake een ‘proces van injurien, van hem Cabeljau tegen hem geintendeert’.
Besloten wordt om het verzoek in te willigen.
14.2.1668 – De gedeputeerden Vaij en Finson doen rapport van hun commissie. Uit dit
rapport blijkt dat de Gecommitteerde Raden 200 Carolus guldens zullen bijdragen ten
behoeve van de woning van dominee Ketelaer op Cruijsschans. In dit bedrag is een
vergoeding inbegrepen voor het gedaan beroep.
22.5.1668 – Het presidium in handen van Joannes van Ceulen in plaats van mr. Joannes
Witkint.
Uit de vergadering worden de predikanten Stephanus Vaij en Johannes van Ceulen
gedeputeerd ter classis synodaal welke gehouden zal worden te Middelburg.
3.7.1668 – Dominee Ketelaer wordt gelast de gemeenten van Putte en Cruijsschans naar
behoren te bedienen.
2.10.1668 – Over de nalatigheid van dominee Ketelaer in de dienst te Putte zal tijdens de
eerst volgende vergadering worden gesproken.
Het gravamen van de kerk van Fredrik Hendrik zal tijdens de volgende classis-ordinair
nauwkeurig worden onderzocht.
De bediening van Nieuw-Vossemeer zal op oude voet verdergaan, met uitzondering van de
kerken van Lillo en Liefkenshoek.
Gelezen wordt een ‘apostil’ op het rekest van dominee Ketelaer. De akte is gedateerd 23
juli 1668. Hieruit blijkt dat de Raad [= verm. de Raad van State] heeft besloten om de
remonstrant te ontslaan uit de waarneming van de godsdienst binnen de Cruijsschans.
Daarnaast zal rentmeester Turq opdracht worden gegeven om de noodzakelijke reparaties
uit te voeren aan de pastorie te Putte.
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8.1.1669 – De kerk van Fredriksfort klaagt dat dominee Ketelaer gedurende zijn
predikambt aldaar nimmer de publieke godsdienst heeft gehouden. Dit tot groot
ongenoegen en gevaar voor de gemeente. De kerk verzoekt de classis om dominee Regius
wederom als haar ordinair predikant aan te stellen. Omdat de gedeputeerden van de kerk
van Fredrik Hendrik niet aanwezig zijn wordt besloten hen zo snel mogelijk aan te
schrijven met het verzoek ter classis te verschijnen. Eveneens zal dominee Ketelaer in deze
zaak gehoord worden, alsmede wegens zijn verzuim te Putte.
De predikanten Vaij en Van Ceulen doen rapport van hun commissie tot het Conventum
Zeelandicum.
Ordonnantie passeert ten behoeve van zekere declaraties van de dominees Smijtegelt en
Van Ceulen.
2.4.1669 – Dominee Simon Laets, gewezen predikant op de vloot, verzoekt om
‘recommandatus’ te mogen worden van de classis. Nadat diens classicale attestatie is
gelezen wordt het verzoek aangenomen.
3.4.1669 – Gelezen wordt de credentie van de kerk van Fredriksfort. De kerk beklaagt zich
over dominee Ketelaer die tijdens zijn dienst te Cruijsfort deze nimmer heeft waargenomen.
Dominee Regius, hoewel hiervan ontslagen, heeft de dienst onderhouden. De kerk verzoekt
aan de classis of zij dominee Regius wederom zouden willen aanstellen tot ordinair leraar
aldaar. Dominee Regius wordt door de vergadering voor zijn trouwe dienst bedankt.
Vervolgens wordt dominee Ketelaer gehoord. Ketelaer betuigt zijn leedwezen over de gang
van zaken. Hij verklaart dat het hem onmogelijk is geweest om een woning in Cruijsschans
te krijgen. Hierdoor heeft hij de predikdienst niet kunnen waarnemen. Inmiddels heeft hij
een woning te Putte gevonden. Besloten wordt om dominee Ketelaer te ontslaan uit zijn
dienst (te Kruisschans) en dominee Regius opnieuw hierin te bevestigen. Dominee Van
Ceulen wordt verzocht de bevestiging te doen.
30.4.1669 – Ten behoeve van de bediening van de kerk van Sint Annaland wordt een
rooster samengesteld. Hieruit blijkt dat dominee Smijtegelt de predikdienst op 26 mei en
dominee Van Ceulen op 23 juni 1669 zullen waarnemen.
Michael van Middelhoven en Nathan Vaij, beroepen te Haerle (= Heerle) en Wouw,
proponeren op de teksten 2 Cor. 5.20 en Tim. 4.2. Na ook het examen met voldoening te
hebben afgelegd wordt besloten dat beiden op 19 mei 1669 bevestigd zullen worden.
Nathan Vaij zal te Wouw door zijn vader, Stephanus Vaij, bevestigd worden.
De kosten die de beroeping van Van Middelhoven en Vaij met zich heeft meegebracht
zullen worden afgevorderd op de Raad van State.
2.7.1669 – Classis ordinair gehouden te Bergen op Zoom onder presidium van dominee
Turcq en met als scriba dominee Regius. De predikanten Michael van Middelhoven en
Nathan Vaij verzoeken sessie, hetgeen hen wordt toegestaan.
Ten behoeve van de waarneming van de bediening van de kerk van Oudenbos wordt een
rooster samengesteld. Hieruit blijkt dat dominee Regius de predikdienst op 1 september
1669 zal waarnemen.
5.12(?).1669 – Op het verzoek van de classis van Schouwen worden de predikanten Daniel
van Middelhoven en Petrus Smijtegelt gedeputeerd om de voornoemde classis te adviseren
in haar conflict met de ambachtsheer van Elkerzee.
5.6.1670 – De gedeputeerden Smijtegelt en Mevio worden verzocht aan het Conventum
Zeelandum het behoud te verzoeken van alle kerkelijke gebruiken en traktementen van de
broeders predikanten van Zeeland.
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1.7.1670 – Ter vergadering verschijnen Christianus Wittevrangel, predikant in Den Briel,
mr. Caspar Klotterbooke, burgemeester, en Pieter de Winter, schepen van Den Briel.
Comparanten delen aan de vergadering mede dat zij tot hun ordinair predikant dominee
Joannes Colonius hebben verkoren. Zij verzoeken de classis om diens dimmissie en
kerkelijk ontslag te Lillo.
Nadat dominee Van Ceulen hierover is ondervraagt en hij zijn ‘seer krachtige redenen’
heeft gegeven, besluit de vergadering het beroep te approberen.
Ter vergadering verschijnen de gedeputeerden van het collegium qualificatum te Lillo,
‘gewapent met brieven van volmacht’ om Van Ceulen absoluut te mogen ‘dimitteren’.
Nadat de gedeputeerden zijn gehoord wordt besloten om Van Ceulen alsnog uit zijn dienst
in Lillo te ontslaan. Daarnaast wordt besloten om snel aan te vangen met het beroep van een
nieuwe predikant te Lillo.
19.8.1670 – Ter vergadering verschijnen de gedeputeerden van het collegium qualificatum
van de kerk van Lillo. De gedeputeerden melden dat zij tijdens haar vergadering op 7
augustus 1670 Abraham Duvelaer tot hun ordinair leraar en herder hebben verkoren. Nadat
dominee Duvelaer hierover is gehoord, wordt besloten de verkiezing te approberen.
Besloten wordt dat Duvelaer op 9 september 1670 te Tholen geëxamineerd zal worden over
Ap: Johannis. Ep.1. cap. V.7.
9.9.1670 – Dominee Duvelaer proponeert over de woorden van 1 Joh: V.7 ‘Drij sijnder
inden Hemel die getuijgen etc.’ waarna hij wordt toegelaten tot het examen. Nadat het
examen eveneens met voldoening is afgelegd, wordt besloten Duvelaer te Lillo te
bevestigen.
De predikanten Mevius en Smijtegelt, gedeputeerden tot het Conventum Zeelandicum,
overleggen een brief van de classis-synodaal, aangaande de traktementen van
gedeputeerden.
7.10.1670 – De predikanten Mevius en Smijtgelt doen rapport van hun commisie, waarvoor
zij worden bedankt.
Besloten wordt dat dominee Van Ceulen gehouden zal worden om aan de classis 10 gulden
en 8 stuivers te restitueren, welke hij uit handen van dominee Mevius heeft ontvangen, ten
behoeve van zijn ontslag. Dominee Regius neemt de taak op zich om de penningen van Van
Ceulen te ontvangen en deze over te dragen aan Meevio. Indien Van Ceulen dit weigert
wordt het Meevius toegestaan hem te schrijven in Den Briel.
Besloten wordt dat de kerken van Fredriksfort, Philipsland, Lillo en Liefkenshoek
gevisiteerd zullen worden.
Ter vergadering verschijnt Samuel Mantall, sergeant op Fredriksfort. Mantall klaagt dat hij
door dominee Regius van de tafel des Heren wordt afgehouden zonder approbatie van de
kerkenraad. De visiteurs van de kerken worden verzocht deze zaak af te doen.
6.1.1671 – Dominee Duvelaer heeft sessie genomen in de classicale vergadering. Dit is
gebeurd op voorwaarde dat hij de ordinaire penningen die hierop staan zal voldoen en het
formulier van ‘Eenicheyt’ zal ondertekenen. Dominee Smijtegelt doet rapport van zijn
commissie ad Conventum, waarvoor hij wordt bedankt. Besloten wordt om de tien guldens
en acht stuivers in rekening te brengen, ten laste van dominee Van Ceulen en ten bate van
de questor. De predikanten Maevius en Smijtegeldt zullen gecontinueerd worden in hun
commissie ad Conventum Zeelandicum.
9.3.1671 – Dominee Colonius en leden van de magistraat en kerkenraad van Den Briel
verschijnen ter classis ten behoeve van de door hen gedane verkiezing op dominee Debits
als hun ordinair predikant.
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5.5.1671 – Ten behoeve van het waarnemen van de predikdienst te Fijnaart wordt een
rooster samengesteld. Hieruit blijkt dat dominee Regius op 26 juli 1671 de dienst zal
waarnemen.
De predikanten Mevius en Smijtegelt doen rapport van hun commissie, waarvoor zij
worden bedankt.
7.7.1671 – Classis ordiniar gehouden te Bergen op Zoom onder presidium van dominee
Godschalk en met als scriba dominee Regius. De predikanten Mevius en Smijtegelt doen
rapport van hun commissie, waarvoor zij worden bedankt.
6.10.1671 – Classis ordinair gehouden te Bergen op Zoom onder presidium van dominee
Regius.
3.11.1671 – Classis ordinair als extra-ordinair gehouden te Cruijsfort onder presidium van
dominee Regius.
5.1.1672 – Classis ordinair gehouden te Bergen op Zoom onder presidium van dominee
Manteau, assessor dominee Godschalk en loco dominee Regij.
5.4.1672 – Gelezen wordt een missive van de kerk van Cruijsschans en Fredrik Hendrik.
Middels de missive verzoekt de kerk om bijstand in het onderhouden van de armen te
Cruijsschans. Besloten wordt dat tijdens de eerstvolgende classis door iedere predikant of
diens vertegenwoordiger een pond Vlaams zal worden toegelegd ten behoeve van het
onderhoud van de armen.
12.7.1672 – Classis ordinair gehouden te Tholen onder presidium van dominee Dibbets en
als scriba dominee Smijtegelt. De tijdens de vorige classis absent geweest zijnde kerken
worden verzocht hun bijdrage te leveren aan de subsidie ten behoeve van de Cruijsschans.
11.10.1672 – Andermaal wordt de zaak van de armen te Cruijsschans behandeld. Besloten
wordt dat de kerken die het kunnen ‘vervallen’ dit zullen doen na ontvangst van de
penningen uit het legaat van Agatha Porrenaers.
10.1.1673 – Dominee Regius heeft de classis bekend gemaakt dat nog niet alle kerken het
geld ten behoeve van de armen van de Cruijsschans hebben afgedragen. De vergadering
deelt hem mede dat het geld uit het legaat van Agatha Porrenaers nog niet door alle kerken
is ontvangen. Zodra dit geld beschikbaar is zal het worden overgedragen aan de kerk van
Cruijsschans.
11.4.1673 – Classis ordinair gehouden te Tholen onder presidium van dominee Smijtegelt.
23.5.1673 – Classis ordinair gehouden te Tholen tijdens welke het presidium wegens de
absentie van dominee Smijtegelt in handen is van dominee Dibbets.
8.8.1673 – Assessor Smijtegelt neemt het presidiumschap waar.
De kerk van Liefkenshoek brengt een zaak in. Zij vragen de vergadering of het een lidmaat
geoorloofd is, hetzij een commandeur, lid van de magistraat of een ambachtsheer van die
plaats, om de handelingen van de kerkenraad en de jaarlijkse vermaking van de kerkenraad,
met twee gedeputeerden bij te wonen, ondanks dat dit tegen de kerkenordening en de oude
gewoonte strekt. Besloten wordt dat de kerk de ordening en de oude voet dient te volgen.
10.10.1673 – De predikanten Smijtegelt en Middelhoven worden gecommitteerd om aan de
Staten van Zeeland het standpunt van de classis kenbaar te maken in de zaak van Cornelis
Liens, heer van Westkerke.
9.1.1674 – Dominee Middelhoven doet, wegens de absentie van dominee Smijtegelt,
rapport van hun gezamenlijke commissie inzake de heer van Westkerke, waarvoor
Middelhoven wordt bedankt.
17.1.1675 – Ter vergadering compareren mr. Thijsse, burgemeester van Veere, dominee
Bischop, Jacob van Hildernisse en N. Paulus, gedeputeerden van de kerk te Veere. De
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comparanten delen aan de vergadering mede dat zij tot hun ordinair predikant dominee
Abraham Duvelaer hebben verkoren. Desondanks dat dominee Duvelaer niet present is
wordt besloten om naar oude gewoonte een deputatie samen te stellen om zijn ontslag bij
de kerk van Lillo te bewerkstelligen. De deputatie bestaat uit de predikanten Fabritius, Van
Hattum, Turq en Van Middelhoven.
19.2.1675 – De kerk van Lillo verzoekt de vergadering om autorisatie tot het beroepen van
een nieuwe predikant omdat dominee Duvelaer tot Veere is beroepen.
Hierop wordt het rapport van de gedeputeerden tot Lillo gehoord. Uit dit rapport blijkt dat
dominee Duvelaer zijn ontslag van de kerk heeft ontvangen. Na deliberatie wordt besloten
om de kerk van Lillo te autoriseren tot het beroepen van een nieuwe predikant.
Dominee Duvelaer verzoekt de vergadering om zijn ‘testimonius classicale’ hetgeen hem
wordt verleend.
26.4.1675 – De kerk van Lillo deelt aan de vergadering mede dat zij tot haar ordinair
predikant Nathan Vaij, thans predikant te Harel (= Heerle), hebben verkoren. Nadat Vaij
hierop is gehoord wordt besloten de verkiezing te approberen. Omdat de kerken van Harel
en Wouw volgens resolutie van 26 mei 1670 worden gecombineerd, wordt besloten om
dominee Van Middelhoven, predikant te Wouw, te autoriseren om voortaan beide kerken te
bedienen.
8.7.1675 – Besloten wordt dat de eerstvolgende classis ordinair gehouden zal worden op 8
oktober 1675 binnen Lillo onder presidium van dominee Nathan Vaij junior.
8.10.1675 – Classis ordinair gehouden te Lillo onder presidium van dominee Nathan Vaij.
Wegens de absentie van dominee Josephus le Gouche wordt dominee Petrus Smijtegelt tot
scriba verkoren.
Dominee Nathan Vaij heeft een obligatie van de diaconie van Harel (= Heerle), van
tweehonderd Carolus guldens, overhandigd aan questor Turq.
Inv. nr. 5, Acta, 1676-1697 (aantekeningen van H. Uil)
22.9.1676 – Ds. Stamperius, predikant te Scherpenisse, brengt in een zeker huwelijksgeval
betreffende de ondertrouw van de schoolmeester van Liefkenshoek [= Cornelis Smytegelt]
met de dochter van de schoolmeester van Scherpenisse [= Pieternelle de Buf]; de vader van
de bruidegom heeft schorsing van de geboden verzocht omdat hij geen voldoende
toestemming heeft gegeven. Dit is evenwel niet gebeurd vanwege een eerder geschreven
brief van de vader aan de predikant. Deze vraagt hoe nu te handelen. De classis raadt aan
niet verder te gaan met het afkondigen totdat de vader duidelijkheid heeft gegeven. Hem
tevens aangeraden de vader over te halen zijn toestemming te geven waartoe hem wordt
bijgevoegd ds. Adr. Ketelaer, die namens de classis de vader zal bewegen zijn
medewerking te geven en daarmee de zaak bij te leggen.
13.4.1677 – Petrus Domcelius, predikant in de Engelse gemeente te Bergen op Zoom, thans
beroepen te Ruckveen, en Nathan Vaij, predikant te Lillo, aangewezen als legerpredikanten.
Zulks naar aanleiding van een aanschrijving van Gec. Raden van de Staten van Zeeland.
13.7.1677 – Brief van ds. Nathan Vaij, in de legerdienst te IJperen (Vlaanderen), om hulp
tot zijn ontslag en tot het prompt waarnemen van de predikdienst te Lillo [door de andere
predikanten van de classis]. Vanwege het slecht bedienen van Lillo wordt ds. Vaij
teruggeroepen en in zijn plaats Abraham van Dorselaer, Sint Annaland, benoemd voor de
legerdienst. Deze wordt op zijn verzoek daarvan ontheven mits diens broer, die proponent
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is, de kerk van Lillo met vier beurten zal bedienen. Vervolgens wordt het rooster van
predikbeurten voor Lillo vastgesteld dat loopt tot en met 10 oktober.
23.10.1677 – Gelezen het rekest van enige lidmaten van de gemeente van Liefkenshoek,
hetgeen de vergadering met droefheid aanhoort. Besloten die kerk te visiteren. Preses en
scriba met ds. Adr. Ketelaar daarvoor aangewezen. Zij zullen onderzoek doen naar de
beschuldigingen.
7.12.1677 – Verslag van de kerkvisitatie te Liefkenshoek. De klachten aldaar richten zich
tegen ds. Petrus Smijtegelt, predikant aldaar. Hij zou lidmaten onjuist en onheus hebben
behandeld. Ook de visitatoren beklagen zich over de behandeling hen aangedaan door ds.
Smijtegelt. Uit het uitvoerige relaas blijkt dat hij lidmaat Engel Jacobsz. Block uitschold
voor 'een bock, een grimmer, die in duijvels naam huijsgehouden hadd'. Ook Paulus
Sijwert klaagt over de behandeling die zijn vrouw ondervond van de predikant. De weduwe
van sergeant De Buff (toen ds. Smijtegelt te Liefkenshoek beroepen werd, was hij
ouderling aldaar), genaamd Martijntje Goemans, 70 jaar oud, werd door de predikant
uitgescholden voor 'eene vechtster, een oudecoppelersse'. Ook de kapitein en commandeur
Francois Cabeljauw werd door de predikant onder censuur gesteld ondanks het feit dat deze
onschuldig bleek te zijn. Verwezen wordt naar een besluit van 6 juli 1665. Op zijn sterfbed
zei Cabeljauw tegen ds. Regius: 'seght tegen Smijtegeld dat hij de oorzake is dat mijn
vrouw weduwe ende mijne kinderen weesen werden'. Ook zeggen de visitatoren dat over de
gecensureerden weinig stond aangetekend in het 'kerkenboek'. Ook wordt geklaagd dat de
predikant de mensen uit de kerk preekt door zijn onhebbelijk en lasterlijk schelden. Anna
Snoup klaagt daarover dat ds. Smijtegelt haar in verscheidene predikaties heeft beledigd en
zijn ogen vast op haar hield en haar met hand en vinger aanwees. Haar man, Paulus Sijwert,
klaagt dat de predikant zijn vrouw uitmaakte voor schijnheilige vanaf de kansel, die
'Machiavels streken hadd', huijshoudens in den bloede settede, den duijvel tot een vader
hadde, daarbijvoegende: en wat moveert mij dat ik se niet en noem, daar sit sij'. De
luitenant Uijtrecht, die thans in garnizoen te Liefkenshoek is, zegt dat de predikant schold
dat er valse monsteringen, valse handtekeningen, valse eden werden gedaan, geplaatst en
afgelegd waardoor hij persoonlijk beledigd werd omdat er geen andere compagnie aldaar
was gelegerd.
De predikant wordt er ook van beschuldigd dat door zijn toedoen de lieden van de religie
afvallen. Als voorbeeld wordt genoemd Lijsebeth, de huisvrouw van Claas Arij Gijse, die
klaagt dat zij 'door de opmakinge van ds. Smijtegelt' door haar man bijna was
doodgeslagen. Om die reden heeft zij de religie verlaten. Ook N. Rose verklaarde de religie
te hebben verlaten omdat ds. Smijtegelt haar niet wilde bezoeken toen zij ziek was. Andere
klachten hebben betrekking op zijn niet of slecht ziekenbezoek. In het huis van Wouter
Foppen wilde hij voor hem, hoewel doodziek, aanvankelijk niet bidden tenzij de vrouw, die
hoogzwanger was, uit het huis ging. Toen zij daartoe niet genegen was, bidde de predikant
meer tegen de vrouw dan voor de man. Met de officieren lag ds. Smijtegelt overhoop zowel
de kapiteins, luitenanten als vaandrigs. Zelfs met de vader waarvan de dochter 'hij geseght
werdt ten huwelick te pretenderen’. Naburige predikanten werden door ds. Smijtegelt
uitgescholden. Zo zijn er nog talrijke klachten meer. Alles wordt ondersteund door talrijke
schriftelijke verklaringen waarnaar wordt verwezen. De classis besluit ds. Smijtegelt een
scherpe brief te zenden waarin hij ernstig wordt terecht gewezen over zijn handelingen.
Alle opgelegde censuren dient hij aan te houden en daarmee niet verder te gaan. De
klagende lidmaten krijgen een attestatie waarmee zij te Liefkenshoek of elders mogen
deelnemen aan het Avondmaal. Tevens wordt de predikant opgedragen de lidmaten met
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zachtmoedigheid te onderwijzen en geen heerschappij te voeren. Hij zal wederom geciteerd
worden tegen de eerste dinsdag na de maandelijkse biddag in januari 1678.
11.1.1678, Bergen op Zoom – Gelezen de beschuldigingen en gravamina van verscheidene
leden tegen ds. Smijtegelt. Ds. Smijtegelt en twee leden van zijn kerkenraad verzoeken een
kopie te mogen hebben om zich hierop te beraden. Dit verzoek wordt afgewezen en ds.
Smijtegelt opgedragen zich morgen te verantwoorden.
12.1.1678 – Ds. Smijtegelt en de twee kerkenraadsleden verzoeken schriftelijk een kopie te
mogen hebben. Bij weigering kondigen zij aan van dat besluit in appel te willen gaan. De
classis besluit nogmaals de beschuldigingen voor te lezen zodat ds. Smijtegelt daarop een
voorlopig antwoord kan geven. Dit doet hij vervolgens waarna de classis een besluit neemt.
Allereerst wordt hij voorlopig gecensureerd wegens kleinachting van de gedeputeerden van
de classis. Ten tweede besluit de classis nog drie gedeputeerden aan de andere toe te
voegen voor het doen van nader onderzoek in Liefkenshoek en al datgene wat kan dienen
tot vrede en rust in de gemeente. Ten derde zal hij een kopie van de gravamina ten zijnen
laste ontvangen zodat hij zich kan verantwoorden wanneer de gedeputeerden te
Liefkenshoek zijn gekomen. Als aanvullende gedeputeerden aangewezen de predikanten
Manteau, Turcq en Vaij. Tenslotte zal ds. Smijtegelt de gemaakte onkosten van de
gedeputeerden vergoeden en zorg dragen dat zij op behoorlijke wijze worden ontvangen
zonder enige reden tot klacht te geven.
15.3.1678, Bergen op Zoom – De preses doet verslag van de visitatie te Liefkenshoek
waarvan acta zijn opgesteld. Ds. Smijtegelt zal opgeroepen worden tegen de volgende
vergadering te Scherpenisse. Indien hij niet verschijnt zal met hem worden gehandeld
overeenkomstig de synodale wetten.
12.4.1678, Scherpenisse – Vanwege 'wint en weder' werd ds. Smijtegelt belet om te komen.
7.7.1678 – Ds. Regius en Vayus junior worden gemachtigd om de geschillen te
Liefkenshoek weg te nemen.
12.7.1678, Bergen op Zoom – Zij brengen rapport uit. Alle geschillen te Liefkenshoek zijn
bijgelegd tijdens een bijeenkomst aldaar op 15 juni. De classis keurt een en ander goed en
bedankt de beide predikanten.
7.11.1679, Bergen op Zoom – Gedeputeerden van Middelburg brengen in het beroep op ds.
Petrus Smijtegelt, predikant te Liefkenshoek. Toestemming verleend voor diens ontslag
waartoe gedeputeerd worden de predikanten Regius en Nathan Vaij, die Liefkenshoek
tevens handopening mogen verlenen voor het uitbrengen van een beroep.
2.4.1680, BoZ – Staan binnen ds. Petrus Smijtegelt, predikant te Middelburg, Adriaen
Verpoorte, ouderling; Jacob Lijens, diaken, van de gemeente Liefkenshoek die mededelen
dat op 31 maart 1680 met eenparigheid van stemmen aldaar is gekozen tot hun predikant
Cornelius Bruynvisch, proponent van de Classis Schouwen. Zij overleggen een uittreksel
uit het actaboek dat in extenso volgt. Daaruit blijkt dat de vergadering op 31 maart werd
bijgewoond door de raadsheren Ant. Hoffer en Pr. Carel de Bils namens Gecommitteerde
Raden van Zeeland, die daartoe op 27 maart waren gemachtigd. Op de nominatie waren
geplaatst predikanten en proponenten, uit elke Zeeuwse classis. Dit teruggebracht tot een
voordracht met daarop: Daniel Beuckelaer, Gort (voornaam niet ingevuld) en Bruynvisch.
Hieruit werd met eenparigheid van stemmen de laatste gekozen. Het uittreksel was
ondertekend door de beide raadsheren, de predikant alsmede door de ouderlingen Johan
Blockeel, Adriaen Verpoorte, Arij Willemsen en de diakenen Niclaes Welle, Jacob
Jacobsen en Jacob Lijens.
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De predikanten Regius en Vaij brengen een uitvoerig rapport uit waaruit blijkt dat beiden
niet erkend werden als gedeputeerden. De classis besluit daarop ds. Smijtegelt aan te
zeggen dat, omdat hij al een geruime tijd te Middelburg staat, hem niet te erkennen als
director. Tevens wordt besloten ds. Vaij te Lillo als zodanig aan te stellen. Niettemin wordt
het uitgebrachte beroep aangehouden. Besloten wordt dat de gedeputeerden Regius en Vaij
nader zullen informeren naar het leven en gedrag van Bruynvisch. Op 23 april zullen zij
rapport uitbrengen en zal de zaak worden behandeld. Daarop wordt ds. Smijtegelt
binnengeroepen. Hem wordt medegedeeld dat hij, gelet op het feit dat hij begin januari
1680 is bevestigd te Middelburg en inmiddels een lid van die gemeente en van de classis
Walcheren is, geen director kan zijn en dat hij daarenboven deze classis oneerbiedig heeft
bejegend en daarmee 'menigerley preuven gegeven [heeft] van een ondiscreet gemoet
hoewel met een gemaeckten schijn van godtsaligheijt geverwt'. Dit blijkt te meer nu hij de
ouderling en diaken min of meer dwingt met hem mee te gaan tegen het verlangen van de
classis. Daarom kon hun het besluit van de classis niet worden medegedeeld. Tevens order
gesteld op het bedienen van Liefkenshoek.
23.4.1680 – Ds. Nathan Vay doet rapport van zijn wederwaardigheden nadat hij door Gec.
Raden was ontboden naar Middelburg om hen in te lichten over de handelingen van de
classis inzake het beroep van Liefkenshoek. Hij overlegt een schriftelijke samenvatting van
zijn betoog. Het blijkt dat niettegenstaande ds. Smijtegelt belooft had in Liefkenshoek te
blijven totdat een ander in zijn plaats was beroepen, hij toch naar Middelburg was gegaan
hetgeen niet alleen in strijd was met zijn belofte maar ook met de kerkorde en de opdracht
van de classis. Ds. Regius en ds. Vaij hebben toen de predikdienst te Liefkenshoek
waargenomen hoewel dit geenszins de bedoeling was. Ds. Smijtegelt wordt in de acta
omschreven als 'leugenaar en opstoker' van Gec. Raden tegen de classis. Bovendien hadden
Gec. Raden de commandant last gegeven desnoods met de wapens de predikanten uit de
kerk te drijven indien zij daar willen preken. Tevens overlegt hij een in scherpe
bewoordingen gestelde brief van Gec. Raden d.d. 10 april 1680, die in extenso volgt. De
classis is 'ontstelt en verbaast' over een en ander. Ds. Vaij wordt bedankt voor zijn moeite
en krijgt een vergoeding gebaseerd op vijf vacatiedagen.
Twee afgevaardigden van Liefkenshoek, ouderling Johan Blokkeel en diaken Jacob
Jacobsz., verzoeken de goedkeuring van het beroep. Zij hebben evenwel geen credentie bij
zich. De classis wil haar medewerking verlenen, maar vraagt wel binnen 14 dagen een
credentie te overleggen. Vervolgens wordt de proponent Bruijnvisch binnengeroepen en
nader ondervraagd. De classis wenst een bewijs dat zijn censuur is afgedaan door de Classis
Schouwen. Hij moet dit over 14 dagen overleggen met zijn attestaties. De classis spreekt
nogmaals zijn ergernis uit over de handelingen van ds. Smijtegelt 'volgens sijn vinnig en
vindicatif humeur door sijne kerk-verdervende opstokerije . ende door sijnen schonen
schijn en gladde tonge'. De classis besluit een brief met klachten in te zenden aan de classis
Walcheren. Ook uit de overige tekst blijkt het ernstig misnoegen.
7.5.1680 Bergen op Zoom – Bruynvisch overlegt zijn attestaties waaruit blijkt dat zijn zaak
geheel is afgedaan door de Classis. De stukken worden in orde bevonden. Daaruit blijkt dat
hij door de Classis op 24 augustus 1678 opnieuw als proponent is aangenomen. Na
uitvoerige beraadslagingen wordt besloten het beroep van Liefkenshoek goed te keuren.
Het examen wordt vastgesteld op 4 juni 1680. Bruynvisch zal preken over 1 Joh. 5. Ds.
Beens van Putte zal de komende zondag te Liefkenshoek prediken en de beroepene de
daarop volgende drie zondagen. De kerk van Liefkenshoek zal het misnoegen van de classis

263

worden kenbaar gemaakt dat ze niet zijn verschenen. Gec. Raden zullen schriftelijk worden
geïnformeerd over de voortgang, met een klacht over ds. Smijtegelt.
4.6.1680 – Namens de kerk van Liefkenshoek verschijnen met een credentie ouderling
Adriaan Willemsz. en diaken Jacob Jacobsz. Op de vraag waarom zij niet verschenen op de
vorige vergadering en bovendien niet voorzien waren van een behoorlijke credentie,
antwoorden beiden eenstemmig dat dit niet hun schuld, maar die van Smijtegelt was, die
hen daarin misleid heeft. Hij zei onder meer 'dat hare kerke qualik daarbij varen soude
indien sij den last des classis volgden'. Nadat zij voorgelicht zijn hoe te handelen, worden
beiden toegelaten in deze vergadering. Ds. Beens, predikant te Putte, zegt dat hij,
overeenkomstig zijn last, de eerstvolgende zondag te Liefkenshoek was om aldaar te
prediken. Hij werd door ds. Smijtegelt met veel kleinachtig, bitterheid en geveinsheid
behandeld. De commandant Du Vassy ontving hem beleefd en vriendelijk. Deze had last
van Gec. Raden om niemand tot de predikdienst toe te laten dan degenen die daartoe
namens het 'Collegium Qualificatum door den directeur ds. Smijtegelt daartoe bevoegt is',
en dit tot er een nieuwe predikant bevestigd wordt. Vervolgens worden drie brieven
voorgelezen, opgesteld door scriba Aalstius, namelijk twee aan Gec. Raden, die reeds zijn
verzonden, en een aan de classis Walcheren. De classis besluit ook de laatste te verzenden.
De classis hekelt in scherpe bewoordingen de handelingen van ds. Smijtegelt, in het
bijzonder zijn ophitsende handelingen tegen de classis bij Gec. Raden. Tegen enkele
predikanten van de classis Walcheren had hij gezegd: 'Mijne Heeren, het komt nu op het
point d'honneur aan'. De classis besluit ds. Joannes Aalstius af te vaardigen naar
Middelburg om Gec. Raden in te lichten over de ware toedracht, met tevens het verzoek om
de kerk van Liefkenshoek voor hen te openen omdat ze anders de nieuwe predikant niet kan
bevestigen. 'Doch sal hetselve versocht werden met gematigtheit ende op de gevoegelikste
wijse'. De proponent Bruijnvisch zal meegaan om te bevestigen dat de classis al het nodige
heeft gedaan ter bevordering van zijn zaak. Deze verklaart zich desgevraagd daartoe bereid.
Na uitvoerige debatten wordt besloten, ondanks het gevorderde uur, toch over te gaan tot
het examen van Bruynvisch om daardoor aan te tonen de welwillendheid van de classis. Hij
legt dit op uitstekende wijze af en wordt met algemene stemmen toegelaten tot het tweede
deel over 14 dagen. Dit onder voorwaarde dat de scriba te Middelburg een 'redelijke
vergenoeginge' zal ontvangen. De verschuldigde leges, die Bruynvisch wil betalen,
accepteert de classis voorshands niet. De brieven aan Gec. Raden volgen hierna in afschrift.
Aan het eind van de brief aan Gec. Raden schrijft ds. Aalstius onder meer het verzoek om
'de kerke van Liefkenshoeck voor ons wederom te doen openen, P. Smijt de gelde te
bedwingen dat hij die kerke niet meer en beroere gelijk hij eenige jaren herwaarts gedaan
heeft, niet meer en bedroeve, noch sich daar mede en bemoeije'. Deze schrijfwijze en
onderstreping is bewust geplaatst. Elders in de brief wordt de schrijfwijze Smijtegelt
gebezigd. De brief aan de classis Walcheren heeft ds. Aalstius ondanks de herhaalde
opdracht niet verzonden.
18.6.1680 – Ds. Aalstius doet rapport. Hij heeft de raden Van Coppendamme te Tholen en
Hoffer te Zonnemaire en Zierikzee uitvoerig gesproken, die hun medewerking hebben
toegezegd. Zij hebben ook aanwijzingen gegeven hoe de zaak verder aan te pakken. Dat
alles geeft ds. Aalstius ook op papier over. Bij besluit van 12 juni 1680 hebben Gec. Raden
de classis gemachtigd voort te gaan met het examen en bevestigen van Bruynvisch als
predikant te Liefkenshoek. De commandant is aangeschreven om zijn medewerking te
verlenen. De scriba wordt bedankt te meer daar hij door storm met zwaar onweer op een
zandplaat tussen Zierikzee en Veere heeft vastgezeten. Vervolgens wordt het tweede deel
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van het examen van Bruynvisch afgenomen. Ook nu geeft hij genoegen en wordt tot de
bevestiging toegelaten. Ds. Ketelaar zal de bevestiging verrichten. De leges worden door
Bruynvisch betaald.
2.7.1680 – De classis besluit de brief over ds. Smijtegelt aan de classis Walcheren niet te
verzenden, maar wel in te schrijven in de acta om zo nodig te kunnen nalezen. Er volgen
een aantal lege bladzijden waaruit geconcludeerd kan worden dat het voornemen om de
brief af te schrijven niet is uitgevoerd.
1.10.1680 – Zitting verleend aan ds. Bruynvisch als bevestigd predikant te Liefkenshoek.
Order zal worden gesteld op het aanvragen van zijn traktement.
26.8.1681 – Voorgelezen worden de klachten van de kerk van Liefkenshoek over de
stoutigheden van de Roomsgezinden alsmede de paap van Callo. De predikant aldaar wordt
bedreigd. Zij vragen de hulp van de classis. Besloten wordt onder andere deze zaak naar
voren te brengen bij Gec. Raden met verzoek om maatregelen te nemen.
7.4.1682 – Ds. Bruijnvis namens de kerk van Liefkenshoek brengt een gravamen in. Gec.
Raden laten de jaarlijkse vermaking van de kerkenraad bijwonen door twee gedeputeerden
tegen het oude gebruik en de praktijk. Zij vragen het oordeel van de classis. Besloten wordt
dat ds. Nathan Vaij, predikant te Lillo, daarover raadsheer Hoffer zal aanspreken.
6.10.1682 – Ds. Nathan Vaij, predikant te Lillo, deelt mede dat het Collegium Qualificatum
in het vacerende school- en voorzangersambt heeft aangesteld Cornelis van Schetsen. Dit
beroep wordt goedgekeurd. Daarop de beroepene ontboden en examen afgenomen. Het
nader examen van lezen en schrijven op het goed getuigenis van verscheidene broeders
wordt beschouwd als te zijn gedaan.
4.7.1684 – Ds. Mevius doet verslag van de kerkvisitatie te Lillo. Alles werd in goede orde
bevonden.
Ds. Nathan Vaij deelt mede dat de kerk van Frederiksfort is ontbloot van hun predikant ds.
Jac. Regius. Besloten daarvan kennis te geven aan Gec. Raden met verzoek om autorisatie
een ander predikant te beroepen. Tevens deelt ds. Vaij mede dat de gelden van de diaconie,
berustend bij de weduwe van de predikant, in handen van de majoor zijn gesteld na
verzegeling en het opmaken van een verbaal. De zoon van de overledene, ds. Joh. Regius
[predikant te Stavenisse], zal rekening doen ten overstaan van gedeputeerden van de classis.
31.10.1684 – De Staten van Zeeland hebben de kerk van Frederiksfort en Kruisschans
opgeheven. De classis besluit die kerk te visiteren met het oog op de diaconiegelden.
Daartoe aangewezen de predikanten Regius uit Stavenisse en Nathan Vaij.
3.7.1685 – Ds. Stephanus Vaij overlegt de kerkenboeken van Frederiksfort en Kruisschans,
twee zilveren bekers en een obligatie ten voordele van de Armen aldaar ten bedrage van
207 Carolusguldens en 9 stuivers. Besloten wordt dit ter bewaring te geven aan de
kerkenraad van Lillo met last de zilveren bekers te verkopen alsmede de opbrengsten van
de Armenmiddelen in ontvangst te nemen om daarmee, in voorkomend geval, de Armen
van Frederiksfort en Kruisschans te bedelen. De armbezorgers van Lillo moeten om de
twee jaar rekening en verantwoording afleggen van deze middelen ten overstaan van de
classis. Zij dienen goede zorg te dragen voor deze middelen. De Raad van State zal op de
hoogte worden gesteld, met verzoek met een en ander in te stemmen en hun medewerking
te vragen om ook de andere obligaties te bemachtigen. De weduwe van ds. Regius woont
thans bij haar zoon, de predikant van Stavenisse. Deze zoon komt in een netelige kwestie
terecht doordat zijn vroegere dienstmaagd, Elisabet la Couriere, beweert dat hij haar
trouwbeloften gaf. Zij stelt zich nu te weer omdat de predikant met een ander wenst te
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huwen. Uit de acta van 11.9.1685 blijkt dat ds. Regius is beroepen als professor in de
filosofie te Franeker.
7.10.1687 – Ds. Nathan Vaij, predikant te Lillo, deelt mede dat zijn schoolmeester verdacht
wordt besmet te zijn met de gevoelens van Pontiaan van Hattem. De predikant heeft hem
daarover aangesproken voor de kerkenraad, maar de schoolmeester gaf onvoldoende
genoegdoening. Hij vraagt van de classis advies in deze zaak. Besloten de schoolmeester
aan te schrijven om voor de classis te verschijnen te Bergen op Zoom op 4 november om
hem zelf te horen en alsdan verder te handelen.
4.11.1687 – Deze zaak wordt aangehouden.
6.1.1688 – De classis hoort het rapport van ds. Nathan Vaij met het antwoord van Cornelis
van Schetsen, schoolmeester te Lillo, over de stellingen betreffende de leer van Van
Hattem. Hij heeft daarvan een kopie gehad om die te bestuderen. Hij verklaarde dat die niet
overeen kwamen met zijn gevoelen, maar ook dat hij zich niet conformeerde aan de
Heidelbergse catechismus, de Nederlandse confessie en de Dordtse synode. Ook beloofde
hij in de toekomst niet te zullen corresponderen met Van Hattem over diens leer en met
anderen over die leer te spreken. De classis neemt hiermee geen genoegen en besluit de
schoolmeester te ontbieden op hun vergadering van 17.2.1688 om hem in persoon te horen.
17.2.1688 – Ds. Nathan Vaij deelt mede dat schoolmeester Van Schetsen zich voor de
kerkenraad nader en beter heeft verklaard. Conform zijn advies worden de procedures tegen
hem opgeschort.
6.4.1688 – De Armenrekening van Frederiksfort zal gedaan [= gecontroleerd] worden te
Lillo voor de predikanten Ketelaer, Nathan Vaij en Bruijnvisch.
26.7.1689 – Staat binnen Anthonius Vercouteren, theologisch student, die preparatoir
examen verzoekt. Hij overlegt zijn kerkelijke en academische attestaties, die in orde
worden bevonden. Als te verklaren tekst opgegeven Matth. 13: 52.
23.8.1689 – Na zijn proefpreek en examen eenstemmig aangenomen als proponent.
4.7.1690 – Ds. Bruinvis, predikant te Liefkenshoek, brengt in het beroep van een
schoolmeester en voorlezer door het Collegium qualificatum aldaar op 12 maart; dit is
gevallen op Gillis Deurwaerder. Dit beroep wordt goedgekeurd. De scriba zal een uittreksel
uit de acta overhandigen zodat de beroepene daarmee zijn traktement kan aanvragen bij
Gec. Raden.
3.4.1691 – Voorgelezen het rekest van Leendert Willemsen van Oostdorp, landman,
wonende in de Lillopolder, wegens het schorten van de huwelijksgeboden van zijn neef
Pieter Reijniersen, die in ondertrouw is opgenomen door de kerkenraad te Scherpenisse,
met een aldaar wonende jongedochter. Daartegen wordt bezwaar gemaakt door een vrouw,
die verklaard verloofd te zijn met Pieter Reijniersen. Besloten wordt de vrouw te verwijzen
naar de magistraat van Scherpenisse om hen de redenen op te geven van het schorten van
de geboden. Indien zij dit niet doet of de magistraat het opschorten niet goedkeurt, mag de
predikant voortgaan met de geboden.
15.7.1692 – Anth. Vercouteren blijkt door de Classis Schouwen te zijn aangemeld voor de
legerdienst.
19.8.1692 – Door gedeputeerden van het Collegium qualificatum te Hulst wordt ingebracht
het beroep op ds. Nathan Vaij. Dit wordt toegestaan.
23.9.1692 – Handopening verleend aan de kerk van Lillo om een nieuwe predikant te
beroepen.
7.10.1692 – De gedeputeerden van het Collegium qualificatum te Lillo, ds. Nathan Vaij,
ouderling Jan Andriese en diaken Adryaen Willemse Snol, delen mee het beroep op Joh.
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van Berlecum, predikant te Halsteren. Zij overleggen een door de leden van het collegium
ondertekend uittreksel uit de acta. Dit beroep wordt goedgekeurd. Ds. Vaij wordt een
attestatie van de classis verleend.
1694 – Ds. Van Berlicum is legerpredikant. Zijn beurten worden waargenomen door de
andere predikanten in de classis. In de vergadering van 5.4.1695 doet hij verslag. Hij kan
een loffelijke attestatie van zijn werkzaamheden overleggen.
14.8.1696 – Ds. Joh. van Berlecom, predikant te Lillo, dringt aan op betaling van de 200
gulden die hem door de classis beloofd was voor het op zich nemen van de legerdienst. Dit
vooral omdat hij een lening moet afbetalen aan de kerk van Putte van hetzelfde bedrag. De
classis neemt deze lening over.
Inv. nr. 6, Acta, 1699-1723 (aantekeningen van H. Uil)
2.1.1703 – De kerk van Lillo verzoekt predikbeurten in verband met het overlijden van ds.
Berlecom, hun herder en leraar.
6.2.1703 – De classis heeft er ernstig bezwaar tegen dat Lillo per brief verzoekt om
predikbeurten en zich niet verwaardigd om afgevaardigden te zenden naar de classikale
vergaderingen. Dit schijnt te strekken tot bewuste kleinachting. Daarom zal een
buitengewone vergadering worden belegd op 20 februari in Tholen om speciaal over hun
zaak te handelen.
20.2.1703 – Gelezen een brief van de kerkenraad van Lillo waarin zij mededelen waarom
geen afgevaardigden kunnen worden gezonden. De redenen zijn dat de oudste ouderling
'niet wel te pas is', de andere is het oorlogsgevaar. De classis neemt daarmee geen genoegen
en besluit een brief te schrijven waarin het misnoegen wordt geuit en wordt aangedrongen
op respect voor de classis. Tevens besloten geen predikbeurten aan Lillo te geven zo lang
deze kerk de classis met disrespect behandeld. Hen tevens vermaand tot het doen van hun
plicht omdat anders naar andere middelen zal moeten worden omgezien.
6.3.1703 – Gelezen een brief van de kerk van Lillo met verzoek om hun kerk te willen
verzorgen. Zij hebben Jan Faber en Willem de Grand afgevaardigd naar deze vergadering.
Besloten hen te voorzien van predikbeurten en tevens de gevraagde toestemming verleend
dat ook proponenten van buiten de classis mogen voorgaan.
10.5.1703 – Ds. Reijgersman, predikant te Bergen op Zoom, verzoekt namens de kerk van
Lillo om een classikale vergadering te beleggen op 15 mei tot het geven van handopening
om een beroep uit te mogen brengen. Toegestaan.
15.5.1703, Bergen op Zoom – Ds. Corn. Bruynvis, predikant te Liefkenshoek en monsieur
Wilhem de Grande, ouderling van Lillo, gedeputeerden van het collegium qualificatum,
met een credentie d.d. 11 mei 1703. Ds. Bruynvis is gekozen tot director. Verzocht wordt
de approbatie daarvan en handopening. Daartoe unaniem besloten en tevens beloofd om te
voorzien in de predikbeurten. Tevens vragen de gedeputeerden advies hoe te handelen door
het collegium qualificatum nu monsieur Jan Faber, ouderling te Lillo, is vertrokken naar
Sas van Gent. Aangezien deze geen lidmaat meer is van Lillo moet zijn plaats volgens
gebruik worden ingenomen door de oudste, laatst afgetreden ouderling.
3.7.1703 – Ten aanzien van het bezorgen van de predikbeurten te Lillo wordt besloten
daarvoor een proponent te zoeken, die dit tegen een traktement van 300 gulden per jaar wil
doen. Ds. Van Houte, predikant te Gastel, belast zich hiermede. Het verzoek gedaan
namens de weduwe van ds. Berlicom om het traktement te mogen ontvangen gedurende de
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vacature te Lillo onder voorwaarde dat zij de predikanten en proponenten zal ontvangen,
wordt afgewezen.
14.8.1703 – Ds. Reijgersman deelt mede dat ds. Van Houte er niet in geslaagd is een
proponent te vinden. Aangezien er geen nieuw verzoek van Lillo ligt om waarneming wordt
dit niet verder behandeld. De weduwe Van Berlicom herhaalt haar verzoek, dat thans wordt
toegestaan, doch alles zonder consequentie.
28.8.1703 – Staan binnen de gedeputeerden van het collegium qualificatum van Lillo. Bij
monde van ds. Bruynvis wordt medegedeeld dat met algemene stemmen is beroepen Jan
Cantzius J.U.D. en proponent van de Classis van Zuid-Holland. Na onderzoek onder andere
van de classikale en kerkelijke attestaties van de beroepene, die ook binnenstaat, wordt het
beroep goedgekeurd. Als datum voor het examen wordt bepaald 2 oktober te Bergen op
Zoom. Als tekst opgegeven Jeremia 23:6. De leges worden voldaan.
2.10.1703 – Joh. Kansius en Hubertus Seegers doen hun proposities en worden tot het
examen toegelaten. Dit wordt afgenomen door preses Henrico van Hout. Beiden worden
toegelaten en aangenomen nadat zij de leges hebben voldaan. Het eerste gebod zal worden
gedaan door ds. Bruynvis, het tweede door ds. Bor, die het Avondmaal zal bedienen. Het
derde door ds. Bruynvis, die Canzius meteen zal bevestigen of door degene die deze
daartoe aanwijst.
1.7.1704 – Ds. Johannes Cantsius zal worden aangeschreven over zijn afwezigheid op de
classikale vergaderingen tot dusverre.
7.10.1704 – Gelezen een brief van ds. Canzius, predikant te Lillo, geschreven aan ds. De
Goijer over zijn afwezigheid. Zowel de brief van de scriba als die van Canzius worden
afgeschreven in de acta omdat de brief van laatstgenoemde vol 'van ongemeene expressien'
zijn. De brief van Canzius getuigt van weinig respect. Als redenen verwijst hij naar de
ziekte en zwakte van zijn vrouw, waardoor hij genoodzaakt was haar naar Holland te
brengen. Ds. Canzius zal worden aangeschreven om op de komende vergadering te
verschijnen en de redenen van zijn afwezigheid mondeling toe te lichten.
7.4.1705 – Ds. Joh. Cantzius verzoekt binnen te staan. Hoewel de classis oordeelt recht te
hebben hem dit te weigeren omdat hij weigert het verschuldigde inkomstgeld te betalen,
wordt besloten hem te horen. Nadat hij is aangehoord blijkt hij vooralsnog niet genegen te
zijn het verschuldigde bedrag voor zijn aanneming als lid te willen voldoen. De classis
slaagt er echter in hem alsnog te bewegen tot het doen van de toezegging dat hij dit zal
voldoen. Daarna zitting verleend en aangenomen als lid.
7.7.1705 – Ds. Cantius heeft de verschuldigde tien pond voldaan aan de quaestor.
28.7.1705 – Het beroep van Colijnsplaat op ds. Abr. Vercouteren, predikant te NieuwVossemeer, wordt goedgekeurd.
6.10.1705 – Gelezen een brief van de kerkenraad van Lillo waarin zij het overlijden van
hun predikant ds. Cantzius bekendmaken. Zij vragen order te stellen op het waarnemen van
de predikbeurten. Dit zal voorlopig geschieden door de predikanten van Liefkenshoek,
Putte en Ossendrecht.
NB: Hierna ontbreken acta uit de periode eind 1705 begin 1706.
6.4.1706 – Ds. Bruinvis en de overige gedeputeerden van het Collegium Qualificatum te
Lillo brengen in het op 12 maart 1706 uitgebrachte beroep op Lambertus Schlicher,
proponent van de classis Walcheren. Na onderzoek onder andere van de attestaties van de
beroepene wordt het beroep goedgekeurd. De leges van 3 pond worden voldaan. Het
examen bepaald op 4 mei te Tholen. De opgegeven tekst is Hosea 6:7.
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11.5.1706 – Na zijn propositie wordt Lambertus Schlicher examen afgenomen door de
preses en enige andere predikanten. Toegelaten. Ds. Bruinvis zal hem bevestigen. De leges
ad 8 pond voor het examen worden voldaan door Schlicher.
6.7.1706 – Ds. Schlicher wordt sessie verleend mits hij ondertekent de formulieren van
enigheid en het inkomstgeld van tien pond voldoet.
5.10.1706 – Ds. Schlicher, predikant te Lillo, verzoekt approbatie van het beroep van een
voorzanger en schoolmeester gevallen op Andries de Jager in plaats van mr. Cornelis van
Schetzen, die zijn dienst heeft neergelegd. Toegestaan.
3.4.1708 – De predikanten te Standaardbuiten en te Lillo delen mee dat in elk van deze
gemeenten zij een diaken hebben, die ondanks daartoe aangewende pogingen weigert dit
ambt aan te nemen. Besloten wordt dat de classis hen per brief zal manen dit op zich te
nemen of dat anders maatregelen zullen volgen.
5.7.1712 – Ingekomen een brief van Gec. Raden d.d. 23 juni 1712 waarin de classis wordt
bericht dat hen van meerdere zijde is medegedeeld dat ds. Schlicher zijn dienst te Lillo
heeft verlaten en naar elders is vertrokken. Zij delen dit aan de classis mede met verzoek
het nodige en wenselijke te doen in het belang van de gemeente van Lillo. Daarop legt ds.
Bruinvis namens de kerkenraad van Lillo, in aanwezigheid van twee kerkenraadsleden (de
namen zijn niet ingevuld) een verklaring af. Ds. Lambertus Schlicher is sedert 25 april uit
zijn gemeente 'stil . weggegaen' en tot op heden weggebleven, zonder iemand daarvan
kennis te geven. Het vermoeden bestaat dat dit vanwege grote schulden is en de
onmogelijkheid om die te voldoen. De magistraat heeft op verzoek van enige schuldeisers
de goederen, die nog in zijn huis waren, in het openbaar verkocht aannemend dat hij
voortvluchtig is. Er is geen verwachting dat hij ooit terugkomt. Hij vraagt voorziening in de
predikdienst en advies van de classis. De classis stelt een rooster samen voor de
predikbeurten. Voor iedere predikbeurt zal de betreffende predikant 8 gulden ontvangen uit
het traktement van de kerk van Lillo. De classis geeft de kerkenraad het advies bij de
familie of elders waar men dat goeddunkt te informeren waar ds. Schlicher is en hem te
vermanen zo spoedig mogelijk terug te keren. De classis zal dit zelf doen door een brief te
zenden aan de zwager van ds. Schlicher, ds Ossewaarde, predikant te Barendrecht. Indien
hij binnen zes weken niet terugkeert of iets van zich laat horen wordt het collegium
qualificatum geadviseerd de gemeente vacant te verklaren, zulks na overleg met de preses
en scriba van de classis of er wellicht bij de classis een reactie is ingekomen. De verzonden
brief aan ds. Ossewaarde d.d. 9 juli 1712 volgt na de acta.
16.8.1712, Tholen – Namens de kerkenraad van Lillo overlegt ds. Bruinvis een brief van
Lambertus Schlicher, geschreven uit 'Duren in Guilykerland' van 2 augustus 1712 waarin
deze zijn schuld belijdt over hetgeen hij gedaan heeft. Hij verliet Lillo uit vrees voor zijn
schuldeisers. Hij vraagt medelijden met hem te hebben. De kerkenraad vraagt advies aan de
classis. Daarna wordt Lambertus Schlicher binnengeroepen, die zijn ootmoedige
schuldbelijdenis herhaalt 'betuigende met traenen daervan te hebben een waragtig berouw,
versoekende dat de classis ontrend syn persoon met betrekkinge op syn ampt en bedieninge
alle sagtmoedigheid, liefde en hulpe wilde bewysen'. Na zijn vertrek besluit de kerkenraad
zijn advies om ds. Schlicher van zijn dienst te deporteren in te trekken nu hij in persoon is
verschenen. Gelet op zijn oprechte schuldbelijdenis wordt de kerkenraad in overweging
gegeven om hem op zodanige wijze en tijd tot de predikdienst toe te laten 'als met de
meeste stigting harer gemeinte bestaen kan'. De kerkenraad zal daartoe een uittreksel uit de
acta ontvangen. De scriba zal Gec. Raden per brief nader informeren met verzoek om
gedeputeerden af te vaardigen naar het collegium qualificatum te Lillo om deze zaak te
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behandelen. Ds. Schlicher zegt desgevraagd toe zich te zullen onthouden van de
predikdienst te Lillo. Na de acta volgt in afschrift de brief aan Gec. Raden d.d. 18.8.1712.
4.10.1712 – Adriaen Willemse, ouderling te Lillo, overlegt een instructie van zijn kerk
waarin zij informatie verschaft over hun predikant. Zij hebben geschreven aan Gec. Raden.
Bij gelegenheid van de verpachting deelden de gedeputeerden van Gec. Raden mede dat bij
hen was ingekomen een 'schriftuur' ten laste van ds. Schlicher getekend door 40 a 50
lidmaten en ingezetenen. Tevens vragen zij voorziening in de predikbeurten met verzoek
dat de predikanten de diensten in persoon zullen doen en niet overlaten aan een collega. De
ouderling geeft een toelichting. De predikbeurten worden wel toegestaan, maar het tweede
deel van het verzoek niet.
13.1.1713, Bergen op Zoom – Ingekomen een brief van de kerkenraad van Lillo waarin zij
de redenen opgeven waarom zij niet kunnen komen en tevens ernstig verzoeken om
waarneming van de predikbeurten. Daarvoor worden de predikanten van Ossendrecht,
Halsteren, Liefkenshoek en Putte aangewezen. Zij zullen met z'n vieren het traktement
verdelen beginnend met 8 januari 1713. Vervolgens wordt een rooster vastgesteld voor de
maanden januari tot en met 2 april.
Ds. H. van Essen, predikant te Ossendrecht, gemachtigd om van de ontvanger De Kuyser te
Lillo het traktement te ontvangen vanaf 1 juli tot en met 31 december 1712 voor de
predikanten die aldaar hebben gepredikt.
4.4.1713, Tholen – Ingekomen een brief van Lambertus Schlicher, die mededeelt dat de
pogingen van de classis om hem hersteld te krijgen als predikant te Lillo niet zijn geslaagd.
Daarom heeft hij besloten ontslag te vragen aan het collegium qualificatum aldaar. Hij
vraagt dit ontslag thans ook van de classis, met een attestatie tot bevordering op een andere
plaats.
Ds. Bruinvis, met twee gedeputeerden van de kerk van Lillo, S. van Koten en Anth. de
Kuyser, overleggen een akte van het collegium qualificatum, gehouden te Lillo, waaruit
blijkt dat zij ds. Bruinvis hebben verkozen tot director. Ds. Schlicher heeft per brief zowel
aan de gedeputeerden van Gec. Raden als aan de kerkenraad wegens 'de animositeiten van
verscheijden in de gemeinte van Lillo tegens hem' zijn ontslag verzocht met verzoek om
een attestatie te mogen ontvangen om elders de predikdienst te bekleden. Het collegium
qualificatum constateert dat niets tegen hem is ingebracht dan alleen zijn absentie uit de
gemeente. Evenwel vanwege de animositeit, die daaruit was voortgekomen, constateren zij
dat hij niet langer zijn dienst met vrucht of stichting kan vervullen als wel gewenst is.
Daarom is zijn verzoek ingewilligd en is hem ontslag verleend 'met vrijheit om sijn talent
elders en tot meerder stigtingh aan te leggen'. Zij leggen dit thans ter goedkeuring aan de
classis voor. Tevens verzoeken zij om handopening voor het beroepen van een nieuw
predikant. Het verstrekken van een attestatie wordt aangehouden tot de volgende
vergadering om af te wachten wat het collegium qualificatum met het soortgelijke verzoek
van ds. Schlicher heeft gedaan. De handelingen van het collegium worden goedgekeurd en
het verzoek om handopening toegestaan.
4.7.1713, Bergen op Zoom – Ds. Schlicher verzocht nogmaals per brief om een akte van
zijn beroepbaarheid en een attestatie van zijn gedrag in leer en leven, met een aanbeveling.
Tevens vraagt hij het overschot van het bedrag van het traktement tot de datum van zijn
ontslag. Het verzoek van ds. Schlicher wordt toegestaan, echter nadat eerst zal worden
nagegaan wat voor een attestatie de kerkenraad van Lillo hem heeft gegeven om die van de
classis daarnaar te reguleren. Tevens zal daarin de reden van zijn ontslag worden vermeld
en het feit dat hij gedurende zijn verblijf nimmer onder de classikale censuur heeft gestaan.
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Ook dat er, behoudens de verlating van zijn gemeente, er geen klachten over hem zijn
ingekomen. Het verzoek ten aanzien van het restant van zijn traktement wordt toegestaan
onder aftrek van het aandeel uit het legaat Porrenaer.
De gedeputeerden van het collegium qualificatum te Lillo, ds. Bruinvis en de
kerkenraadsleden Adriaen Willemse en de heer Willem Ferleman, delen mede dat met
meerderheid van stemmen beroepen is David Coetri, predikant in Hoek, classis Walcheren.
Dit beroep wordt na onderzoek goedgekeurd.
3.4.1714 – Aan ds. Coutrij wordt desgevraagd sessie verleend.
Voorgelezen wordt een brief van de heer Slichers, gewezen predikant van Lillo, waarbij hij
verzoekt enige wijzigingen aan te brengen in het testimonium van de classis. Tevens vraagt
hij om het toegezegde overschot van het traktement. Het tweede wordt toegestaan, het
andere afgewezen.
17.4.1714 – Ds. Bruynvisch, predikant te Liefkenshoek, en Willem van Oostland [moet
zijn: Oosdorp], ouderling, namens het collegium qualificatum overleggen een verklaring
ten aanzien van de zwakheid van de predikant waardoor hij niet langer de predikdienst en
wat daarbij behoort kan waarnemen. Zij verzoeken de medewerking van de classis om
emeritaat aan te vragen bij de Staten van Zeeland. Toegestaan en de scriba opgedragen een
verzoekschrift in te zenden aan de Staten.
6.11.1714 – Ds. Bruynvisch overlegt een akte waarbij de Staten van Zeeland hem een
rustgage toekennen. Tevens wordt Liefkenshoek handopening verleend voor het beroepen
van een andere predikant.
8.1.1715 – Ds. David Coutrij namens het collegium qualificatum van Liefkenshoek in
plaats van ds. Bruynvisch, in leven emeritus-predikant en director, brengt in het beroep op
Cornelis Gentman Leijdecker, kandidaat. Na onderzoek wordt dit goedgekeurd. Het
examen vastgesteld op 12 februari 1715 en als tekst opgegeven Romeinen 8:2.
12.2.1715 – Na het houden van de propositie wordt het examen afgenomen door de preses
ds. Herman van Essen. Toegelaten met een zegenwens.
1.10.1715 – Ds. Leydecker, te Liefkenshoek bevestigd op 10 maart 1715, neemt sessie.
3.12.1715 – Namens het collegium qualificatum te Ritthem wordt ingebracht het beroep op
Cornelis Gentman Leijdekker. De classis Walcheren keurde dit op 7.11 goed en de Staten
verleenden op 11.11 de vereiste dispensatie omdat de voorgeschreven twee jaar nog niet
vervuld waren mits de beroepingskosten aan Liefkenshoek worden vergoed. Het gevraagde
ontslag wordt vervolgens toegestaan. Tevens handopening verleend. De verschuldigde
leges ad 130 gulden worden door ds. Gentman Leijdekker voldaan.
21.4.1716 – Ds. Coutrij, predikant te Lillo, en Adriaen van Overbeeke, gedeputeerden van
het collegium qualificatum te Liefkenshoek, brengen in het beroep op Eko Ekoma,
voorheen predikant te Brussel. Hij is voorzien van een loffelijke attestatie van de gemeente
te Brussel. Na onderzoek wordt dit goedgekeurd en de verschuldigde 30 gulden aan leges
betaald.
6.10.1716 – Ds. David Coutrij verzoekt namens Eco Ecoma, thans bevestigd predikant te
Liefkenshoek, sessie. Dit wordt verleend.
Ds. Eco Ecoma brengt in een klacht over hetgeen de gereformeerde ingezetenen van het
dorp den Doel, zijn lidmaten, wordt aangedaan door de stadhouder en het gerecht van den
Doel. Hij leest daartoe voor een ingediend rekest aan de Staten van Zeeland. Hij vraagt de
hulp van de classis. Te meer omdat de Staten-Generaal in onderhandeling zijn met de
Keizer over het barrièretraktaat. Als gedeputeerden, die namens de classis ds. Ecoma zullen
bijstaan, worden aangewezen de predikanten Jacobus Bolwerk, Bergen op Zoom en David
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Coutrij, Lillo. Zij zullen ds. Ecoma vergezellen naar Middelburg of desgewenst ook naar
Den Haag. De Raden namen daarop op 13 oktober een daartoe strekkend besluit.
6.4.1717 – De predikanten Bolwerk en Coutrij, die zich zo spoedig als dit kon naar
Middelburg hebben begeven, doen verslag en hebben daar gesproken met Gec. Raden
omdat de Staten niet vergaderden. Zij hebben in het bijzonder gesproken met de raadsheren
De Mauregnault en De Beaufort alsmede met secretaris C. van Citters. Deze zegden hun
medewerking toe om te zorgen dat op het rekest van ds. Ecoma een zo krachtig mogelijk
besluit zal worden genomen. In het bijzonder secretaris Van Citters zegde zijn hulp toe.
Gec. Raden namen daarop op 13 oktober een daartoe strekkend besluit om dit via de
gedeputeerden van Zeeland bij de generaliteit op de krachtigste wijze in te brengen. Op
aanraden van in het bijzonder Van Citters hebben zij zich naar Den Haag begeven. Van
Citters schreef een persoonlijke brief om hen aan te bevelen, bestemd voor de
gedeputeerden in Den Haag. Zij arriveerden op 20 maart aldaar. Zij hebben er de volgende
vier dagen diverse leden van de Staten-Generaal gesproken en hun krachtig de zaak
voorgelegd. Op 21 maart hebben zij in het bijzonder gesproken met de griffier van de
Staten-Generaal, F. Fagel, en op 22 maart met de heer Van Hoorn uit Vlissingen,
gedeputeerde namens Zeeland. Deze zegde hun toe nog diezelfde dag de zaak in de StatenGeneraal aan de orde te zullen stellen. Ook hebben zij diezelfde dag de pensionaris Baute
uit Middelburg, eveneens gedeputeerde namens Zeeland, gesproken. Op 23 maart voerden
zij opnieuw een gesprek met de heer Van Hoorn, die aanraadde om een kort en bondig
rekest bij de Staten-Generaal in te dienen. Dit volgt in afschrift in de acta. Uit dat rekest
blijken ook de bijzonderheden van de overlast. De gewone toegang tot de gezamenlijke
begraafplaats werd voor de Gereformeerden gesloten waardoor zij een in de winter
onbruikbaar bijpad moeten gebruiken terwijl zij bespot en uitgejouwd worden door de
Roomsen. Ook krijgen de Gereformeerden brieven waarin hun boeten worden opgelegd
wegens het werken op de Roomse heilige dagen. Dat terwijl zij vanaf de bedijking in 1614
tot 1690 en later steeds de vrijheid hebben gehad om dit tenminste in de zaai- en oogsttijd
te doen. Zelfs heeft men het bestaan om de vorige maand het lijk van een Gereformeerde
onder een vals voorwendsel en zelfs tegen het protest van de paapse chirurgijn die hem had
behandeld, op het moment dat dit zou worden begraven uit de doodkist te nemen en te
onderzoeken, alleen om de Gereformeerden smaadheid aan te doen. Dit rekest hebben zij
op 24 maart ingeleverd bij de heer Wiggers, gedeputeerde bij de Staten-Generaal namens
Groningen, en toen president van de vergadering. Diezelfde dag spraken zij nogmaals Van
Hoorn, die zijn steun toezegde. Het was volgens hem niet nodig langer te wachten want hij
verwachtte stellig dat deze zaak zou worden meegegeven bij de onderhandelingen over het
traktaat. Tenslotte hebben zij begroet de heer Van Borsele tot Geldermalsen als
gedeputeerde van de Raad van State, die eveneens zijn steun toezegde. Diezelfde dag zijn
zij vertrokken en op 29 maart teruggekeerd. Voor hun moeite en ijver worden zij bedankt.
6.7.1717 – Over de zaak van den Doel is ook geschreven aan de Classis Walcheren als
onderdeel van een lange lijst van klachten, mede vanwege de inbreuk op de leer.
2.4.1720 – Ds. Ecomo, predikant van Liefkenshoek en ouderling N.N. brengen een
uitvoerig vertoog in ten aanzien van den Doel dat nu onder de Staat is gebracht. Zij willen
aldaar een kerk of plaats om hun godsdienst te kunnen houden alsmede een predikant, een
voorlezer en voorzanger alsmede een schoolmeester om de kinderen te leren lezen,
schrijven en de gronden der waarheid van onze godsdienst in te planten. Hen wordt
vanwege de classis ds. Coutrij toegevoegd om deze zaak te bevorderen. Hen daarbij de
zegen des Allerhoogsten toegewenst 'om so niet alles egter yts te verkrijgen ten nutte en
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opbouw van Gods dierbaare kerk en uijtbreijding van Sijn Koninkrijk en voortplanting en
aanwas der waare Gereformeerde godsdienst'.
Gelezen een brief van ds. Cantzius, predikant te Zierikzee. Doch die blijkt zeer duister te
zijn. Men zal nadere inlichtingen vragen over het gedrag van N.N. van Wijk en eerst daarna
advies geven.
2.7.1720 – De predikanten Ecoma en Coutrij doen verslag van hun pogingen om een kerk
en school te verkrijgen voor de Gereformeerden in den Doel. De gedeputeerden van de
Raad van State bij de verpachtingen, de heren Lyclama en Gerlarrus, hebben hen
aangeraden een rekest in te dienen bij de Raad van State. Zij beloofden hun steun daaraan te
zullen geven.
1.10.1720 – Zij doen opnieuw verslag. Nu gesproken over het verkrijgen van een kerk, een
predikant en schoolmeester in den Doel, St. Anna en Ketenisse. Gec. Raden hebben een
aanbevelingsbrief geschreven voor hun gedeputeerden bij de Staten-Generaal en in de Raad
van State. Nadat ds. Coutrij die te Middelburg had verkregen, is ds. Ecoma daarmee naar
Den Haag gegaan waar hij een rekest heeft ingediend bij de Staten-Generaal. Dit werd in
handen gesteld van baron van Weelderen en overige gecommitteerden over de zaken van de
Barrière. Ook is een brief geschreven naar de Raad van State. Wegens ziekte en
afwezigheid van enige heren werd het gewenste resultaat nog niet bereikt. De quaestor van
de classis zal de onkosten van beide predikanten vergoeden.
1.4.1721 – Gedeputeerden van de magistraat en kerkenraad van Oosterhout brengen in het
beroep op ds. Eko Ekoma, predikant te Liefkenshoek. Dit wordt toegestaan. Vervolgens
vragen ds. Ecoma en Van Kouteren namens het collegium qualificatum te Liefkenshoek
handopening, die wordt verleend.
Ds. Bolwerk (Bergen op Zoom) deelt het besluit mede van de Raad van State over het
verzoek van de classis om een predikant en schoolmeester te mogen hebben in den Doel.
Dit werd, voor het moment, niet toegestaan.
1.7.1721 – Staan binnen ds. Ecoma, reeds bevestigd te Oosterhout, met Jacob Engelsche
Verkouteren, ouderling, als gedeputeerden van het collegium qualificatum. Zij brengen in
het beroep gedaan op 25 juni met eenparige stemmen op Theodorus Godefridus
Denninkhof, predikant van de heer Pesters, resident namens de Staten-Generaal te Brussel.
Na onderzoek wordt dit goedgekeurd. De gemeente en de beroepene Gods zegen
toegewenst. Ds. Ecoma neemt afscheid van de classis met een wederkerige zegenwens. Ds.
Ecoma is op 11 mei te Oosterhout bevestigd zonder dat hij zijn afscheidspredikatie te
Liefkenshoek had gedaan. De predikbeurten regelde hij zelf met enige proponenten en ds.
Jungius van Hulst. Op 22 en 29 juli preekte hij weer zelf [te Liefkenshoek]. Daaruit is
duidelijk gebleken dat hij twee traktementen tegelijk wilde trekken. Daartegen heeft de
classis ernstige bedenkingen, ook omdat dit tegen de gewoonte in is. Ds. Bolwerck voegde
daarbij dat hij als quaestor heeft geschreven aan de licentmeester Anthonius de Kuijser te
Lillo om ds. Ecoma niet meer te betalen dan tot 4 mei omdat vanaf die datum de gemeente
als vacant moest worden beschouwd en derhalve zijn traktement aan de classis moest
komen. Besloten te schrijven aan licentmeester De Kuijser om ds. Ecoma slechts te betalen
tot 11 mei om hem daarmee nog een week te geven. Vanaf die datum zullen de
vacaturepenningen in de kas van de classis komen. Desnoods zal men zich door middel van
een rekest wenden tot de Staten. De predikdienst te Liefkenshoek zal worden waargenomen
door de predikanten van Putte, Lillo en Ossendrecht.
26.8.1721 – Ds. Denninkhof sessie verleend. Het blijkt dat licentmeester De Kuijser,
ondanks het feit dat hem het besluit van de classis was bekend gemaakt, toch het traktement
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heeft uitbetaald aan ds. Ecoma nadat deze gedreigd had over hem te zullen klagen. Direct
daarop heeft ds. Coutrij een rekest ingezonden aan Gec. Raden. De brieven aan De Kuijser
en het rekest volgen in afschrift. Gec. Raden besloten op 7 juli het rekest te stellen in
handen van ds. Ecoma.
7.10.1721 – Besloten een rekest in te zenden aan Gec. Raden over het laten voorgaan van
predikanten door ds. Ecoma na zijn vertrek naar Oosterhout.
7.4.1722, Bergen op Zoom – Ds. Denninkhof voor de eerste maal aanwezig, betaalt de
leges en tekent de formulieren van enigheid. De schoolmeester van Liefkenshoek, Leonard
Katsman, verzoekt binnen te mogen staan. Hij brengt klachten in over de kerkenraad aldaar,
die hem zijn dienst hebben opgezegd, dit ondanks de omstandigheid dat ds. Denninkhof
namens de kerkenraad hem nog onlangs 'een kostelijk testimonium van sijn bequaamheden
en Christelijk gedrag' heeft gegeven, dat hij toont. Dit stuk blijkt tevens zijn ontslag in te
houden. De schoolmeester zegt dat dit echter slechts conditioneel was om daarmee elders
aan de slag te komen. Nu dit niet lukte, wil hij in zijn oude functie terugkeren nu de
attestatie uitwijst dat hij in alle delen capabel wordt geacht. Nadat ds. Denninkhof is
gehoord en de schoolmeester opnieuw verzocht om te worden gehandhaafd, besluit te
classis uit te spreken dat het ontslag 'voor informeel gerekent' moet worden omdat dit
gegeven moet worden door een collegium qualificatum. Tevens spreekt de kerkenraad uit
dat hij zijn ambt moet blijven vervullen en dat ds. Denninkhof hiervan verslag zal doen aan
de kerkenraad. Indien een collegium qualificatum het ontslag verleent, dan behoudt de
classis zich het recht van 'de visie der stukken'.
7.7.1722 – Ds. Slicher, voorheen predikant te Lillo, verzoekt een aanbeveling van de classis
en een attestatie van zijn goed gedrag af te geven aan de Classis Amsterdam of hun
gedeputeerden voor de Indische zaken. Besloten wordt dit verzoekt in te willigen op grond
van de attestatie van 1713 en de loffelijke attestatie van de kerkenraad van Kaap de Goede
Hoop waar hij zeven jaar verbleef en blijken gaf van zijn goede leer en leven en van zijn
predikdienst aldaar.
Staat binnen de schoolmeester van Liefkenshoek, Leendert Katsman, klaagt dat hij door het
Collegium qualificatum is ontslagen en dat reeds tijdelijk een ander in zijn plaats
waarneemt. Gec. Raden hebben bij hun besluit van 29 april van dit jaar besloten geen
aanmerking te maken op de handelingen van de kerkenraad, maar ook de restrictie gemaakt
dat het collegium qualificatum hem alleen ontslag mag verlenen indien hij daarvan
vrijwillig afstand deed. Gelet op dit standpunt van Gec. Raden wordt besloten het besluit
slechts als informeel aan te merken en dat dientengevolge Katsman zijn functie zal blijven
vervullen totdat er met minder reserve tot zijn ontslag of deportement zal worden
geprocedeerd.
Inv. nr. 7, Acta, 1723-1750 (aantekeningen van H. Uil)
4.7.1724 – Gehoord de beroepen schoolmeester te Liefkenshoek, Johannes van der Jagt, ten
aanzien van diens lezen en zingen. Het beroep goedgekeurd en des Heeren zegen
toegewenst.
3.7.1725 – Ingebracht het beroep van schoolmeester en voorlezer te Lillo, gevallen op
Jacobus Hugo, gewezen schoolmeester en voorlezer te Yerseke. Goedgekeurd.
1.10.1726 – Ds. Denninghof, predikant te Liefkenshoek, klaagt over ‘zeer zwaare en
hooghdravende stoutigheden der Roomsgesinden in den Doele, lezende daarvan voor
eenige onverdraaglijke, jaa hemeltergende stoutigheden’, zoals bijvoorbeeld: 1. dat ze hun
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kerk 20 voeten groter willen maken, waarvoor de stenen al gearriveerd zijn en waarmee ze
spoedig willen beginnen; 2. dat ze proberen een uurwerk en klok aan te brengen aan hun
kerk, die bijna reeds vervaardigd zijn. Voor de kosten hebben ze een schelling op ieder
gemet van alle gronden in de polders van den Doel opgelegd zodat zowel Gereformeerden
als Paapsen daaraan zouden moeten betalen; 3. dat ze een nieuwe Paapse schoolmeester
hebben aangesteld in de Oude Doel waar tevoren nooit een is geweest; 4. zij onttrekken
zich aan de gewoonte om de armen, die Gereformeerd zijn, te onderhouden. Ook hebben zij
goederen van Gereformeerden, die aan de Armen waren vermaakt, aan zich getrokken.
Bovendien collecteren zij jaarlijks diverse malen voor hun armen, ook bij de
Gereformeerden. Zij onttrekken zich nu geheel aan hun plicht zoals zes weken geleden
bleek toen zij een arme jongen, geboortig van Doel, die zijn ouders had verloren en door
hen van zijn jeugd af aan was onderhouden, naar Liefkenshoek hebben gezonden om die
daar te besteden en te onderhouden; 5. Onder de andere ‘onverdraagelijke kwellingen’
wordt nog genoemd het feit dat zij op ‘hunne gewaande Heijligedagen geslotene deuren en
vensteren zullen hebben en van alle werk hunnes beroeps afstand zullen doen en rusten’.
Ongeveer een half jaar geleden hebben zij de wreedheid gehad om bij gelegenheid van het
kappen en rooien van verkochte bomen op het Gereformeerde kerkhof de graven hebben
geopend, ‘de doodkisten van elkander geslagen, de lijken der verstorvene op een
Barbarijsche wijze hebben mishandelt; want de kneght van de Paap een lijk dat nogh niet
lange begraven was geweest, met de bijl het hoofd heeft afgekapt, gelijk hij zelvs over
straat heeft uijtgeroepen, en ten aanhooren van luijden van onze religie heeft vertelt’.
De vergadering neemt er met ‘een smertelijke aandoeninge’ kennis van. Ds. Denninghof zal
van een en ander attestaties laten opmaken waartoe hem de drie predikanten van Bergen op
Zoom worden toegevoegd. Daaruit zal een krachtige remonstrantie worden opgesteld en
naar Den Haag worden toegezonden’.
12.11.1726, Bergen op Zoom – Het rekest aan de Staten-Generaal volgt in extenso. Daaruit
blijken nog enkele aanvullende bijzonderheden.
6.4.1728, Tholen – Staan binnen de gedeputeerden van het collegium qualificatum te
Liefkenshoek: David Coutrij, predikant te Lillo, en Passchier Arijssen, ouderling, die
bekend maken dat zij Coutrij tot hun director met keurstem hebben gekozen. Zij verzoeken
handopening om een ander predikant te beroepen in plaats van de overledene. Toegestaan
en de verschuldigde leges van 5 pond voldaan.
Ds. Coutrij en ds. Loopwijk delen mee dat zij Liefkenshoek drie maanden hebben
waargenomen voor de erfgenamen. Zij vragen voor de verdere waarneming een vergoeding
voor hun kosten en moeite. Hen het volle traktement gedurende drie maanden toegestaan.
5.4.1729, Bergen op Zoom – De gedeputeerden van Liefkenshoek, J. van Kouteren en W.
Vettens, geassisteerd door ds. Van der Sterre, predikant te Tholen, vanwege ziekte van ds.
Coutrij, brengen in het beroep van het collegium qualificatum uitgebracht op B. Waterman,
proponent te Middelharnis. Goedgekeurd, met aantekening dat de classis wel had gewenst
dat hun advies voor het beroep zou zijn ingewonnen gelet op de incompleetheid van de
kerkenraad te Liefkenshoek. De beroepene verzoekt zijn examen, dat wordt bepaald op 3
mei te Tholen. Als tekst opgegeven Rom. 5:1.
3.5.1729, Tholen – Na de preek over Rom. 5:1, waarin de vergadering genoegen neemt,
wordt hem het peremptoir examen afgenomen door de preses, ds. Lach. Vervolgens wordt
hij toegelaten door de heilige dienst en hem des Heeren rijken zegen toegewenst. De leges
worden voldaan en uitgedeeld onder de broeders.
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29.1.1732 – Gedeputeerden van het collegium qulificatum te Lillo, Barend Waterman,
predikant te Liefkenshoek, en Assuerus van Weelde, substituut licentmeester en commies
ter recherche namens Holland en diaken te Lillo, delen mede dat de Staten van Zeeland bij
besluit van 11.12.1731 ds. Coutrij emeritus hebben verklaard. Zij verzoeken handopening
om een opvolger te mogen beroepen. De classis bevindt de stukken evenwel niet geheel in
orde. Om tegemoet te komen aan het verlangen worden de preses en scriba gemachtigd naar
Lillo te gaan om daar kennis te nemen van de akte van ontslag van ds. Coutrij alsmede de
akte ondertekend door twee leden van de kerkenraad in plaats van alle leden. Daarna mogen
zij de gevraagde handopening verlenen.
1.7.1732 – Staan binnen ds. Coutrij en F. Hermerings (= Fr. Ermerins), predikant resp.
ouderling van Lillo, die approbatie verzoeken van hun beroep op Franc. Smit, bedienaar des
Goddelijken Woords te Brussel alsmede het beroep op Johannes van der Jagt,
schoolmeester te Liefkenshoek, tot schoolmeester aldaar. Beide worden goedgekeurd.
7.10.1732 – Voorgelezen een brief van ds. Waterman, die wegens ziekte niet kan
overkomen en verzoekt om de persoon van H.A. Minne, door het collegium qualificatum te
Liefkenshoek verkozen tot schoolmeester en voorzanger, te examineren. Daarop hem
binnengeroepen. Hij overlegt zijn attestaties en eigenhandige schriften. De vergadering
neemt daarin zodanig genoegen dat hij tot het examen wordt toegelaten. Ook in die
bekwaamheden genoegen genomen. Daarop het beroep goedgekeurd. ‘Alleen gaven eenige
h.h. broederen in bedenkinge of niet zoodanige beroepene schoolmeesters volgens de
politycque ordonnantie en sijnodale wetten, ook niet zouden moeten worden geexamineert
in de gronden van de Christelijke religie om te zien of sij in staat waren de jeugd in de
gronden der waarheid die naar de Godzaligheid is te konnen onderwijsen, ’t welk ad
referendum is genomen om in de ordinaria daarover te handelen’.
7.4.1733 – Ds. Franciscus Smit, predikant te Lillo, neemt sessie en betaalt de leges.
6.10.1733 – Ds. B. Waterman, predikant te Liefkenshoek, verzoekt advies hoe te handelen
ten aanzien van de doop van een meisje ‘tegens gemaakte huiwlijk voorwaarden, begeerte
van de moeder, en voorgaande verklaaringe van den vader, naadat door de grootmoeder de
naamen der doopgetuigen nu aan hem waaren bekent gemaakt, nogtans door den vader in
de Roomsche kerke ontfangen’. De preses en scriba worden gelast om een rekest in te
dienen bij de Staten van Zeeland om voorziening hiertegen in de toekomst. Ds. Waterman
zal hen voorzien van de nodige stukken.
6.4.1734 – T.a.v. het gedoopte kind van de Gereformeerde vrouw door de Paap van den
Doel wordt besloten de predikanten Van der Sterre en Stenhuis opnieuw te machtigen om
aan de Staten van Zeeland een rekest te presenteren omdat zij tot dusverre de stukken nog
niet in handen hadden gekregen. Ds. Waterman zegt daartoe alsnog zijn medewerking toe.
6.7.1734 – Ds. Smit, predikant te Lillo, doet namens ds. Waterman verslag ten aanzien van
het bewuste kind van een Gereformeerde weduwe. Ds. Waterman heeft over deze zaak
gesproken met enigen van de Edel Mogenden ‘maar tot antwoord gekregen dat zulks
vooralsnog geen voordeel zou aanbrengen’.
5.7.1735 – Ds. Smit, predikant te Lillo, als director en Gerrit Vetjens, ouderling van
Liefkenshoek, gecommitteerden van het collegium qualificatum te Liefkenshoek verzoeken
handopening wegens het overlijden van hun predikant, ds. Waterman. Toegestaan.
Ds. Smit stelt de classis de volgende vraag: ‘Wat men met zulke ledemaeten doen zal, die
een soort van een danscollegie houden, waer zij een à tweemael ter week zamenkomen,
beginnende des avonts en eyndigende des ’s morgens tegens twe of drie uuren en dat wel in
een kleine plaetsche daer men alles horen kan, in een plaets daer men zegt, dat Hattemisten
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wonen’. De classis adviseert de predikant zich te gedragen naar de besluiten van de synode
van Harderwijk genomen in 1643, artikel 36 en andere besluiten van de synodes over die
ergerlijkheden in het bijzonder de Synode van Woerden gehouden in 1655, paragraaf 55.
De scriba zal hem dit advies schriftelijk ter hand stellen.
4.10.1735 – Nadere regeling over de financiering van het waarnemen van de predikbeurten
te Liefkenshoek.
3.4.1736 – Binnengestaan de gedeputeerden van het collegium qualificatum te
Liefkenshoek, F. Smit, predikant te Lillo, Johannes van Wijk, ouderling, en Gommert
Schalk, diaken. Zij verzoeken goedkeuring van het beroep op ds. Renatus Stenhuijs,
proponent te Groningen. Hij levert zijn attestaties in. Nadat deze in orde zijn bevonden
wordt het beroep goedgekeurd. Het examen vastgesteld op 29 mei en als tekst opgegeven
Joh. 1:29.
29.5.1736 – Na het houden van zijn proefpreek wordt het examen afgenomen door de
preses, ds. Diederiks. Hij voldoet hierin volkomen waarna hij met toewensing van alle
nodige genade tot het aanstaande werk van zijn bediening wordt toegewezen als herder en
leraar aan Liefkenshoek.
3.7.1736 – Ds. Stenhuijs neemt sessie na betaling van de leges. Hij ondertekent de
formulieren van enigheid en daarachter gestelde vragen.
2.7.1737 – Ds. Smit brengt in het geval van een diaken ‘waarvan veele suspicien scheenen
te zijn van een schandelijk wangedrag’. Besloten dat de kerkenraad hem zal opdragen zich
te zuiveren en bij weigering nadere maatregelen te overwegen.
1.10.1737 – Ds. Van der Heys vraagt namens de afwezige ds. Smit hoe de kerkenraad van
Lillo verder zal behoren te handelen met de betreffende diaken. Ds. Smit wordt in
overweging gegeven een kort overzicht in te zenden van de bezwaren en handelingen van
de kerkenraad en zo mogelijk ook in persoon over te komen.
1.4.1738 – Ds. Stenhuijse, predikant te Liefkenshoek, vraagt het advies inzake het dopen
van een onecht kind, dat van een andere plaats is en waartegen de predikant bezwaar
maakte, en of de moeder het niet ten doop moet houden. Het advies gegeven dat in
dergelijke gevallen ieder predikant kan doen hetgeen strekt tot de meeste stichting.
5.7.1740 – Ds. Smit vraagt namens zijn kerkenraad advies hoe te handelen ten aanzien van
een zekere persoon, die wel lidmaat is, maar onder censuur heeft gelegen en daarvan nog
niet is ontheven, en die een attestatie verzoekt. De classis adviseert hem een attestatie naar
waarheid te geven, dat wil zeggen waarin vermeld wordt dat hij onder censuur ligt.
4.4.1741, Tholen – Staat binnen Ahas. van Weelde, lidmaat te Lillo, die niet voldaan is
over een attestatie hem gegeven door de kerkenraad van Lillo. Tevens klaagt hij over enige
andere zaken, die hij schriftelijk indient. De attestatie wordt voorgelezen. Na enige
toelichting door enkele broeders besluit de classis hem te verwijzen naar de kerkenraad te
Lillo om daar zijn beklag te doen om een andere attestatie te verkrijgen. De scriba zal de
kerkenraad aanschrijven om deze langlopende zaak uit de weg te ruimen of anders hem
appel op de classis toe te staan en zich nader te verantwoorden voor de classis.
4.7.1741 – Ds. Smit deelt mede dat de zaak van Ahas. van Weelde nog niet is afgedaan
omdat deze weliswaar verzocht op de kerkenraad te mogen verschijnen, maar vervolgens
niet kwam opdagen. Tevens blijkt uit de toelichting van ds. Smit dat Van Weelde op de
vorige classisvergadering op onvolledige wijze opening van zaken heeft gegeven. Besloten
dat Van Weelde voor de kerkenraad zal verklaren berouw en leedwezen te hebben over
alles waarmee hij de gemeente en kerkenraad te Lillo ergernis heeft gegeven of gegeven
mocht hebben. Alsdan mag ds. Smit hem een kerkelijke attestatie geven.
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3.10.1741 – Ds. Smit deelt mede dat A. van Weelde genoegdoening aan de kerkenraad
heeft gegeven en een attestatie ontving waarmee de zaak is afgedaan.
3.4.1742 – De quaestor, ds. Bertlink, deelt de vordering van ds. Renatus Stenhuijs,
predikant te Liefkenshoek, mede ten bedrage van 9 gulden voor het waarnemen van de
predikdienst te Ossendrecht en Putte tijdens de vacature aldaar omdat bij een vacature te
Liefkenshoek de predikanten van die twee plaatsen eveneens aldaar waarnemen. Dit wordt
eenmalig toegestaan, maar met de bepaling dat vanaf nu op vacante plaatsen niet meer dan
6 gulden voor iedere toerbeurt betaald zal worden.
1.10.1743 – Ds. Stenhuijs levert over de stukken van het beroep van een schoolmeester en
voorzanger te Liefkenshoek met verzoek hem examen af te nemen. Na onderzoek van de
stukken staat de beroepen Jan Leerdam binnen en wordt geexamineerd. Na gegeven
proeven van bekwaamheid in het lezen en zingen wordt dit beroep goedgekeurd.
6.10.1744 – Ds. Smit, predikant te Lillo, vraagt advies of het geoorloofd is dat personen,
die onder een gemeente behoren, zich laten onderwijzen en aannemen door de predikant
van een andere gemeente zonder daarvan kennis te geven aan de predikant van die andere
gemeente. De classis meent dat dit niet behoort te geschieden, maar indien dit gebeurt
zullen zij voor deze keer wel aangenomen blijven, maar in het vervolg mag dit niet meer
gedaan worden tenzij de predikant daarvan kennis wordt gegeven en toestemming verleend.
4.4.1747 – Staan binnen Renatus Stenhuijs, predikant, en Adrianus ’t Hooft, ouderling, van
Lillo en Liefkenshoek, die het overlijden van Fransiscus Smith te Lillo bekend maken. Zij
verzoeken handopening. Toegestaan mits ds. Stenhuijs als director een concluderende stem
zal hebben bij het beroepen. De leges worden voldaan.
NB: Vanaf 1747 zijn de kerken van Lillo en Liefkenshoek niet vertegenwoordigd op de
classis [vanwege de oorlogsomstandigheden]. Eerst op 7.10.1749 zijn ze weer aanwezig.
27.1.1750 – Renatus Stenhuis geassisteerd door Adriaan ’t Hooft, ouderling, brengen in het
beroep van het collegium qualificatum van Lillo op Josua van Yperen, theologisch
kandidaat. De classis merkt met bevreemding op dat de vergadering is gehouden in het
jacht van Gec. Raden. Desgevraagd verklaren de afgevaardigden dat de kerk te Lillo nog
niet zo ver is hersteld dat op een behoorlijke wijze de vergadering aldaar gehouden kon
worden. Zij verzekeren dat dit niet in consequentie zal worden getrokken. Nadat de
beroepene is binnengestaan en gevraagd of er iets onordelijks is voorgevallen en zijn
attestaties zijn nagezien wordt het beroep goedgekeurd. Hiermee wordt de gemeente van
Lillo de zegen van God toegewenst. Het examen wordt bepaald over 7 weken, zijnde 17.3.
Als tekst door de preses opgegeven Matth. 16:18 en als examinator wordt benoemd ds. J.
Janssen, predikant te Bergen op Zoom.
17.3.1750, Tholen – Josua van Yperen houdt zijn proefpreek en wordt aansluitend examen
afgenomen, voornamelijk in het stuk van de rechtvaardigmaking, de kerk, het kerkbestuur,
de sacramenten en de controversiën daarover. Hij geeft zoveel genoegen dat hij zonder
zwarigheid wordt toegelaten tot de predikdienst met ‘toewenschinge van des Heeren
verdere bequaammakende genade’. De bevestiging zal op 5.4 plaatsvinden door de director
Renatus Stenhuis.
7.7.1750 – Josua van Yperen neemt sessie in de classis. Een rekest zal worden ingezonden
t.b.v. diens traktement.
Gelezen een brief van Gec. Raden d.d. 3.1.1750 over ds. Stenhuis, die enige penningen
schuldig is wegens de vacature te Lillo. Gec. Raden zijn van oordeel dat ds. Stenhuis die
moet betalen aan de classicale beurs. Deze brief in handen gesteld van de quaestor om
conform de inhoud te handelen.
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6.10.1750 – De quaestor zal de gelden, die ds. Stenhuis schuldig is aan de diaconie van
Lillo, aan ds. Van Yperen ter hand stellen om die te verantwoorden in de rekening van deze
diaconie. Daarmee is deze zaak afgedaan.
Inv. nr. 8, Acta, 1751-1782 (aantekeningen van H. Uil)
5.10.1751 – Jan Cazelles, beroepen schoolmeester en voorzanger te Lillo, stelt zich voor de
vergadering en verzoekt examen. Volgens gewoonte heeft hij voorgelezen en voorgezongen
waarna de classis het beroep goedkeurt en hij wordt toegelaten.
11.4.1752 – Ds. Josua van Iperen is voornemens ‘een theologische stoffe door den druk
gemeen te maken’ en verzoekt gedeputeerden om die te onderzoeken t.b.v. de kerkelijke
approbatie. De preses en scriba dit opgedragen.
9.1.1753, Bergen op Zoom – Ds. R. Stenhuys, predikant te Liefkenshoek, verzoekt hem
enige leden toe te voegen om hem voor te lichten met raad en daad ‘in eenige
moejelykheden hem voorgekoomen’. Dit verzoek toegestaan en daartoe benoemd de
predikanten J. Janzen en Jozua van Yperen, predikanten te Bergen op Zoom en Lillo, met
machtiging zich eventueel door anderen te laten bijstaan.
3.4.1753, Tholen – Deze zaken zijn ‘nog in statu quo’.
3.7.1753, Bergen op Zoom – Ds. Janssen rapporteert dat de zaken te Liefkenshoek ‘naer
genoegen geschikt zijn’. Hem en zijn medegedeputeerde bedankt voor hun gedane moeite.
2.7.1754, Oudenbosch – Ingekomen een brief van ds. Stenhuijs te Liefkenshoek aan ds.
Janssen om de voorheen benoemde gecommitteerden te willen continueren en nog enige
anderen daaraan toe te voegen om hem met raad en daad ‘in zijne moeielijke zaak te
assisteeren’. Besloten dat ds. Stenhuis zich kan wenden tot de predikanten Craan en Janssen
te Bergen op Zoom, die de bevoegdheid hebben zich door anderen te laten bijstaan.
30.7.1754, Tholen – Het collegium qualificatum te Liefkenshoek heeft deze buitengewone
vergadering verzocht. Als gedeputeerden staan binnen ds. Josua van Iperen, director,
Johannes Abraham Bodmer, sergeant-majoor en diaken te Liefkenshoek namens hun Edel
Mogenden en Geert Vettens als ouderling namens de kerkenraad. Ds. Josua van Iperen
deelt mede de handelingen van het collegium qualificatum ten opzichte van ds. Stenhuijs.
De classis besluit met algemene stemmen om een commissie in te stellen om de zaken ter
plaatse te onderzoeken en rapport te doen op basis waarvan de classis het door het
collegium qualificatum gevraagde advies zal kunnen uitbrengen. Dit om alles ten genoege
van Gecommitteerde Raden van Zeeland te regelen en ‘ten besten van de gemeente’ af te
doen. Daartoe het moderamen, ds. Anthonius de Stoppelaar, Oudenbosch, preses; Adolphus
van Loon, St. Annaland, assessor, en Johannes Janssen, Bergen op Zoom, scriba, alsmede
ds. Securius, Tholen, benoemd. Tevens besloten te schrijven aan de predikanten te
Ossendrecht, Putte en Lillo om tijdelijk de predikdienst te Liefkenshoek waar te nemen.
1.10.1754 – Ds. De Stoppelaar levert een schriftelijk rapport in. Besloten de gedeputeerden
te continueren en hen te verzoeken ‘een historia facti’ te zenden aan de overige classes in
Zeeland met verzoek hun advies in deze te willen geven. Verder hen gemachtigd om voort
te gaan en desgewenst een buitengewone classisvergadering bijeen te roepen.
Ds. Stenhuijs staat binnen en overlegt een schriftelijke memorie waarin hij protesteert tegen
de harde en onrechtmatige procedures tegen hem gericht met ootmoedig verzoek tot redres
en herstel van de censuur, die hij onwettig acht. Ook verzoekt hij de hulp van de classis tot
het terugkrijgen van de kerkelijke actaboeken, die zijn opgeëist door het collegium
qualificatum. Besloten dit protest aan te nemen aangezien blijkt dat door het collegium
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qualificatum ‘verschyde passen … waren begaan’, die strijdig zijn met de kerkorde van
Zeeland. Dit ten aanzien van het aanstellen van een director, de tijdelijke censuur en
verdere handelingen. Tevens het collegium qualificatum te vermanen tot herstel van
datgene wat tegen de kerkorde was. Nadat dit is geschied, is de classis bereid met hem [R.
Stenhuis] verder te handelen.
De gedeputeerden in de zaak van Liefkenshoek klagen over de ‘werkelijke injuriën’ hen
aangedaan door ds. Van Iperen en de leden van de kerkenraad. Zij verzoeken de classis
daartegen gehandhaafd te worden. Besloten ds. Van Iperen en de aanwezige
kerkenraadsleden binnen te roepen en nader te informeren daarnaar. Het blijkt dat ds. Van
Iperen in een brief aan de gedeputeerden beledigende uitdrukkingen heeft gebruikt. Ds. Van
Iperen antwoordt desgevraagd van deze brief kennis te hebben, maar de kerkenraadsleden
zeggen daarvan niets te weten. Tevergeefs onderhoudt de classis ds. Van Iperen over zijn
brief. Daarop wordt besloten ds. Van Iperen de zitting in de classikale vergaderingen te
weigeren tot hij de gedeputeerden satisfactie zal hebben gegeven. Tegen dit besluit
protesteren de predikanten [Everhard Willem] Metting [predikant te Poortvliet], [Jacobus
Gijsbertus] Wichmans [predikant te Steenbergen] en Zoetens.
Staan binnen namens het collegium qualificatum ds. J. van Iperen, director; R.G. Temet,
gedelegeerd rechter te Lillo, en Cent Dronkers, ouderling te Liefkenshoek. Ds. Van Iperen
leest een geschrift voor met daarbij vijf stukken gevoegd. Hen wordt medegedeeld dat de
classis reeds een besluit heeft genomen naar aanleiding van het door ds. Stenhuys
ingediende protest en dat de classis om die reden voor alsnog geen advies zal uitbrengen
aan het collegium qualificatum. De stukken worden in handen gesteld van de
gedeputeerden mede om de beledigende uitdrukkingen daarin genoemd, alsmede die in de
eerder genoemde brief, nader te onderzoeken.
12.11.1754, Tholen – Buitengewone vergadering in verband met de zaak van Liefkenshoek.
Ds. J. van Iperen protesteert tegen het besluit om buiten te moeten staan. De leden
verbinden zich unaniem tot geheimhouding ‘als eerlijke mannen’. De gedeputeerden doen
omstandig rapport. Uit twee binnengekomen brieven van de classes Walcheren en
Schouwen-Duiveland blijkt dat deze in beginsel instemmen met de zienswijze van de
classis Tholen en Bergen op Zoom. Het preadvies bevat het volgende: 1. Te schrijven aan
de Staten van Zeeland om te doleren en ootmoedig redres te verzoeken; 2. Te protesteren
tegen het besluit van het collegium qualificatum van Liefkenshoek voor zover dit bekend is
geworden en op de classis betrekking heeft; 3. Ds. Van Iperen te gelasten zich niet zonder
voorkennis en instemming van de classis te gedragen als director te Liefkenshoek; 4. Ds.
Van Iperen en de kerkenraad van Liefkenshoek aan te schrijven om in de classis rekenschap
te geven van hun gedrag ten aanzien van de classis en in het bijzonder ten aanzien van de
lasterlijke uitdrukkingen in hun besluit en in vorige geschriften als ook wegens hun
procedures tegen de kerkorde; 5. Dat ondertussen zorg zal worden gedragen voor de
predikdienst te Liefkenshoek ‘nu niet alleen een finale sententie is, die egter deze
eerwaarde classis, onses bedunkens, niet advoueren kan, maar ook zelfs de predikant R.
Stenhuijs gevankelijk gehouden wert’; 6. De gedeputeerden te machtigen de zaak verder
naar bevind van zaken te behandelen met machtiging opnieuw een buitengewone
vergadering te mogen beleggen. Dit pre-advies unaniem overgenomen. De classis
Walcheren zal schriftelijk worden bedankt voor hun advies en aanbod tot de helpende hand.
Zij zullen nader worden geïnformeerd en verzocht worden de pogingen te ondersteunen bij
de Staten tot redres.

280

De dienst te Liefkenshoek zal door alle leden worden waargenomen, te beginnen met ds. G.
Zoetens als jongste lid, maar alleen op de zondagen.
28.1.1755, Tholen - Buitengewone vergadering in verband met de zaak van Liefkenshoek.
Het namens de classis ingediende rekest wordt unaniem goedgekeurd. Ingekomen een brief
van de Classis Zuid-Beveland waarbij ook deze mededeelt in te stemmen met de
handelingen van de Classis Tholen en Bergen op Zoom en dit met bewijzen ondersteunde.
Voorgelezen een uittreksel uit de resoluties van de Staten van Zeeland d.d. 20.12.1754 op
het rekest van de classis waarin geprotesteerd wordt tegen de schorsing en het daarop
volgende ontslag van ds. Stenhuijs. De Classis wordt daarin opgedragen kopieën te
overleggen van de brieven door hen geschreven aan de andere Zeeuwse classes alsmede
kopieën van de ingekomen adviezen. Het preadvies luidt dat de classis niets gedaan heeft
wat ongeoorloofd is en dat deze correspondentie is gefundeerd op artikel 39 van de
kerkorde. Daarom is het voorstel aan het besluit te voldoen zodat ook de Staten zullen zien
dat alle classes eenparig van hetzelfde gevoelen zijn dat de procedures te Liefkenshoek
‘gansch informeel’ zijn en strijdig met de kerkorde, strijdig tegen de leer, strijdig tegen het
gebruik van de Zeeuwse kerken en dat daarop geen stilzwijgen mag volgen. Dit pre-advies
unaniem overgenomen. De andere classes zullen ter zake worden ingelicht. Een brief van
ds. J. van Iperen ter beantwoording van een brief aan hem en de kerkenraad zal worden
doorgegeven aan de gedeputeerden.
8.4.1755, Bergen op Zoom – Ingekomen twee brieven in de zaak van ds. Stenhuijs.
Besloten dat tijdens de behandeling ds. Van Iperen en ouderling Cramer van Lillo, die in
het collegium qualificatum te Liefkenshoek heeft gezeten, buiten zullen staan. Ds. Van
Iperen protesteert met een dreiging. Ouderling Cramer protesteert eveneens.
Gelezen een brief van ds. Stenhuys d.d. 7 april 1755 met daarbij een memorie waarin hij
verzoekt zijn appel tegen de handelingen van het collegium qualificatum aan te nemen
alsmede geen handopening te verlenen maar van hen rekenschap te eisen van hun
handelingen. Tevens vraagt hij de gedeputeerden in zijn zaak te machtigen om te spreken
met Rochus Heron, burgemeester te Bergen op Zoom en advokaat in zijn zaak, om met hem
te bespreken welke handelingen het meest wenselijk zijn tot zijn behoud. Besloten dit
verzoek door te geven aan de gedeputeerden. Deze doen verslag van hetgeen zij gedaan
hebben.
Met meerderheid van stemmen besloten ds. Van Iperen te vragen of hij gereed is de
gevraagde satisficatie te geven aan de classis over de beledigingen. Weigert hij dan zal hem
de zitting in de classis worden geweigerd. Hij staat binnen, maar weigert het gevraagde.
Ook ‘na eenige voorstellinge’ weigert hij te luisteren, waarna hem de zitting en stem in de
classis wordt geweigerd tot hij satisfactie zal hebben gegeven. Ds. Craan [Wouw] en ds.
Crooswijk [Kruisland] protesteren tegen dit besluit. Ds. Van Iperen protesteert ook en
verzoekt een kopie van het besluit.
9. Staat binnen Robbertus de Bruyn, beroepen voorlezer te Lillo, die goedkeuring van zijn
beroep verzoekt. Na proeven van voorlezen en voorzingen wordt dit goedgekeurd.
14. De opgeroepen kerkenraad van Liefkenshoek is niet verschenen en zal worden geciteerd
voor de vergadering in juli.
15. Met het waarnemen van de predikdiensten te Liefkenshoek zal worden voortgegaan met
vrijstelling van ds. Bisschop wegens ouderdom, ds. Stenhuijs te Maartensdijk ‘om redenen’
en de emeritus predikant Folkers.
3.6.1755, Bergen op Zoom – 4. De gedeputeerden in de zaak Liefkenshoek doen verslag
van hun handelingen waarmee wordt ingestemd. 5. Zij lezen een concept voor als antwoord
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op twee rekesten, ingezonden aan de Staten van Zeeland, van de kerkenraad van Lillo en
van ds. Van Iperen, die over de handelingen van de classis klagen. Met dit concept
ingestemd.
1.7.1755, Tholen – Ingekomen een brief van ds. Van Iperen ter beantwoording van de
oproep aan de kerkenraad van Liefkenshoek. Besloten deze brief in handen te stellen van de
gedeputeerden. De classis vindt de predikanten Anemaat en Janssen te Ossendrecht en Putte
bereid de predikbeurten te Liefkenshoek waar te nemen.
14. De ‘abusive berigten raekende de zaeken van Liefkenshoek in de jaarboeken van Maij
1755 gesien zijnde, zijn de Gecmmitteerdens ad h.c. gelast een tegenberigt op te stellen en
hetzelve in die jaarboeken ten spoedigsten te doen plaatsen’.
7.10.1755, Bergen op Zoom – Ds. [Johannes] Janssen, scriba, meldt het tegenbericht te
hebben verzonden, maar nog geen bericht te hebben ontvangen. Besloten ook deze zaak in
handen te stellen van de gedeputeerden om ervoor te zorgen dat het geplaatst zal worden in
de Boekzaal.
6.4.1756, Bergen op Zoom – Onder andere is ds. Van Iperen aanwezig. 2. Gedeputeerden
van het collegium qualificatum te Liefkenshoek, Simon van den Ende namens
Gedelegeerde rechters in naam van Gec. Raden; Vincent Dronkers, ouderling, en ds. Jozua
van Iperen als director, overleggen een schriftelijk verzoek tot handopening. Besloten hen
te verzoeken ‘so lang ergens te gaan totdat de classis het versochte sal hebben kunnen
overwegen, en aan den koster te melden waar hun eerwaerde sullen sijn en sullen dan
deselve door den koster daar geroepen worden’. [Eerst doet de classis nog diverse andere
zaken af]
Naar aanleiding van de zaak van Liefkenshoek wordt voorgelezen een brief van de Staten
van Zeeland ‘en de inhoud denselven als eene volstrekte ordre van den souverain geobieert
worden, hoewel de classis wel gewenscht hadde een beter uitslag van dese saak, in welke
deselve niets anders weet gedaan te hebben als ’t geen ’t regt der kerke vorderde, en met
den behoorlyken eerbied voor den souverain bestaan kan’. Besloten om een kopie van dit
besluit te zenden aan de andere classes in Zeeland en hen te bedanken voor hun assistentie.
De zaak blijft aanbevolen aan de gedeputeerden. Deze moeten in hun te verzenden brieven
‘alle omsichtigheid’ gebruiken. De brief van de Staten volgt in afschrift. Daarbij wordt
toegezonden een uittreksel uit het besluit van 15.3.1756 genomen naar aanleiding van het
rekest van de classis, dat op 20.12.1754 werd aangeboden aan de Staten. De Staten
besluiten de handelingen van Gec. Raden, het collegium qualificatum te Liefkenshoek en
ds. Van Iperen en de afzonderlijke leden van de kerkenraad aldaar ‘te justificeeren en te
approbeeren’. Tevens geven zij de classis last daarin te berusten met het speciale verbod om
de predikant Van Iperen en de leden van de kerkenraad te Liefkenshoek over de zaak
Stenhuijs op enige wijze ‘te reprocheeren’. Ook mag de predikant Van Iperen de zitting in
de classis niet worden geweigerd omdat de classis niet bevoegd was om gedurende de
beraadslagingen van de Staten enige procedures te ondernemen. Tevens wordt de classis
uitdrukkelijk gelast in hun eerstvolgende bijeenkomst ds. Van Iperen stem en zitting te
verlenen zonder dat hem iets tot nadeel zal strekken voor het vervolg. Ook wordt de classis
gelast aan de kerk van Liefkenshoek handopening te verlenen tot het beroepen van een
andere predikant. Verder wordt de classis aanbevolen om indien zij in het vervolg iets
hebben te verzoeken bij de Staten of Gec. Raden door middel van rekesten zij dat ‘in
decenter en eerbiediger termen en bewoordingen [dienen] te vervatten als waarvan zij zig
ontrent de zaak van voornoemde Renatus Stenhuys hebben bediend’. Een uittreksel van dit
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besluit wordt toegezonden aan de classis, het collegium qualificatum van Liefkenshoek en
de predikant Van Iperen om zich daarnaar te reguleren.
11. De gedeputeerden in deze zaak verzoeken van alle acta in deze zaak genomen
afschriften te mogen ontvangen, die getekend zullen zijn door de predikanten, die toen het
moderamen vormden, met vermelding van de namen van de aanwezige leden. Dit alles tot
hun décharge. Dit wordt toegestaan.
12. De gecommitteerden van het collegium qualificatum te Liefkenshoek worden
binnengeroepen en handopening wordt toegestaan.
15. Voorgelezen enige brieven van ds. Johan Stenhuys en Renatus Stenhuys. Deze papieren
zijn in handen gebleven van gedeputeerden om ‘pro re nata met alle omsichtigheid te
handelen en hiervan rapport te doen’.
6.7.1756, Gastel – 1. Binnengestaan de gecommitteerden van het collegium qualificatum
van Liefkenshoek, die een geschrift overleggen waarin gezegd wordt dat J.A. Bodmer,
sergeant-majoor te Liefkenshoek en diaken aldaar, namens Gec. Raden; ouderling Kryn
Verkouteren namens de kerkenraad, met de director Josua van Yperen, predikant te Lillo,
waren afgevaardigd om in te brengen het beroep uitgebracht op Casparus de Mol,
proponent te Leiden, met verzoek om goedkeuring. Het blijkt dat niet Kryn Verkouteren,
maar Geert Vettens aanwezig is. Bij navraag blijkt Verkouteren ziek te zijn. Omdat
ouderling Vettens niet op de juiste wijze is gemachtigd, wordt besloten hem niet toe te
laten, maar wel de andere twee. Deze verklaren dat er geen onordelijkheden in het beroep
zijn voorgevallen en dat de beroepene het beroep heeft aangenomen. Vervolgens wordt het
beroep goedgekeurd en de beroepene zegen gewenst. De leges ad 36 gulden zijn voldaan
aan de quaestor.
2. De Mol staat binnen en verzoekt examen. Hij overlegt de attestaties van de Theologische
faculteit te Leiden en van de classis ten aanzien van zijn proponentschap d.d. 3 november
1755 alsmede zijn attestatie als lidmaat van Leiden d.d. 18.10.1755, die in orde worden
bevonden. Hij wordt daarop tot het examen toegelaten hetgeen zal geschieden te Tholen op
31 augustus a.s. Als examinator toegewezen ds. Guarnerus Soetens. De preses, ds. A.L. van
Meurs, geeft op als proeftekst 1 Petrus 11:5.
De gedeputeerden t.a.v. Liefkenshoek doen rapport. Daarna volgt in afschrift de brief aan
de andere classes waarin zij de verzochte omzichtigheid gebruiken. Bij deze gelegenheid
wordt gemeld dat opnieuw in de Jaarboeken een verhaal heeft gestaan van het gepasseerde
in de laatste vergadering van de classis en van het besluit van de Staten, ‘in welk verhaal
wederom de partijdigheid doorstraalt, tevoren reets in dieselve Jaarboeken in dit geval
ontdekt, sodat het blijkt dit verhaal gekomen te syn van iemand, die syn belang rakende nu
noch dit segeteken der behaalde overwinninge op te richten ad perpetuam rei gestae
memoriam’. De gedeputeerden worden bedankt en tevens besloten een tegenbericht in te
zenden aan de drukker van de Boekzaal. De gedeputeerden zullen op de volgende
vergaderingen die Jaarboeken meebrengen en een concept-tegenbericht.
Ingekomen een brief van de Classis Schouwen-Duiveland d.d. 16 mei 1756 waarvan met
veel genoegen kennis wordt genomen en dat in afschrift wordt opgenomen. Deze classis
bedankt voor de gegeven inlichtingen in de zaak van ds. Stenhuis en wenst dat de classis en
elk van zijn leden ‘voor diergelijke kwellingen en moeilijkheden in ’t toekomende ten allen
tijde bewaart blijve’.
Het collationeren en tekenen van de acta in de zaak Liefkenshoek wordt vanwege de tijd
aangehouden.
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De gedeputeerden zijn met uitzondering van ds. Securius die vanwege een predikbeurt
verhinderd was, naar Maartensdijk geweest om overleg te plegen met ds. Joh. Stenhuis wat
het beste kon zijn tot redding en behoud van diens broeder. Hem is verzekerd dat enige
leden graag hun milddadigheid wilde tonen alsmede een aantal ongenoemde personen in
het geven van liefdegaven tot dat doel. Ds. Stenhuis deelde mee dat de zaken van zijn
broeder nog niet hopeloos stonden. Over de wijze wilde hij zich echter niet uitlaten.
Daarom kunnen gedeputeerden verder niets doen dan daarin voorlopig berusten.
Gedeputeerden delen nog mede dat ds. Renatus Stenhuis een ‘historisch verhaal’ heeft
opgesteld om te laten corrigeren door gedeputeerden en dit in het net te stellen, ‘doch
waartoe sy om meer als eene rede niet konden verstaan’. De brieven [van Renatus
Stenhuis?] strekken tot het verkrijgen van een attestatie t.b.v. Renatus Stenhuis waartoe ook
een brief van ds. Joh. Stenhuis is ontvangen. Unaniem besloten aan Renatus Stenhuis ‘eene
attestatie na waarheid’ te geven. Besloten over deze en andere zaken morgen om 10 uur
opnieuw te vergaderen.
7.7.1756, Gastel – Ds. Van Iperen is op deze vergadering niet aanwezig. 1. De kopieën uit
de acta voorgelezen, gecollationeerd en getekend door enige leden van deze vergadering.
Het door scriba De Stoppelaar opgestelde concept voor een attestatie t.b.v. Renatus
Stenhuis wordt unaniem goedgekeurd en getekend. De attestatie volgt in afschrift. De
scriba zal drie exemplaren daarvan maken en ‘die te besorgen daar het behoort’. Uit die
verklaring blijkt dat Renatus Stenhuis ongeveer 18 jaar predikant te Liefkenshoek is
geweest, ‘altoos bij ons aangesien voor rechtsinnig in de leere en stichtelijk van wandel
sonder dat wij in allen dien tijd van eenig wangedrag bij hem gepleegt, eenige klagten of
beschuldigingen voor onse vergaderinge gehoort of vernomen hebben’. Eerst in 1754 werd
kennis gegeven van klachten die van tijd tot tijd vanaf 1748 door de kerkenraad waren
ingediend bij Gec. Raden. Daarover is hij op last van Gec. Raden en onder directie van zijn
nabuur ds. Van Iperen gecensureerd en geschorst van zijn ambt en van het Avondmaal. De
classis daarover gevraagd, vond de klachten van weinig of geen belang, andere onbewezen
of buiten proportie. Bovendien waren de procedures in strijd met de kerkorde. De
kerkenraad van Liefkenshoek weigerde een nader onderzoek door gedeputeerden. Over die
weigering werd zonder vrucht geklaagd bij Gec. Raden waarna de classis tenslotte heeft
uitgesproken dat de procedures voor informeel gehouden moesten worden, daarin gesterkt
door de adviezen van de andere Zeeuwse classes. Het collegium qualificatum was niet
bereid tot redres en ging zonder de classis daarin te kennen over tot het ontslag van ds.
Stenhuis. Tenslotte hebben de Staten van Zeeland op 15 maart 1756 daarin een besluit
genomen met een ‘smertelijke uitslag sowel voor ons als andere onse medebroederen’. De
attestatie werd getekend door alle aanwezige zeven predikanten en een ouderling.
10.8.1756, Bergen op Zoom – 4. Voorgelezen een brief van de gewezen predikant van
Liefkenshoek, Renatus Stenhuis, om een nadere toelichting ten aanzien van de aan hem
verleende attestatie. Unaniem geoordeeld in deze daartoe niet bevoegde vergadering –
bijeengeroepen om het beroep van een predikant te Standaardbuiten te behandelen – daarop
geen besluit te nemen.
31.8.1756 – 2. Casparus de Mol houdt zijn proefpreek over 1 Petr. 11:5, die de classis ‘met
vollen genoegen’ aanhoort en hem daarop tot het examen toelaat. 4. Ds. Soetens
ondervraagt hem over verscheidene stukken van de Godgeleerdheid, die op gepaste wijze
worden beantwoord. Daarop hem ‘met ruimte’ toegelaten om bevestigd te worden in
Liefkenshoek, die zal geschieden op 26 september door ds. Van Iperen als director.
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5. Een concept voorgelezen voor het op te nemen tegenbericht in de Nederlandse
Jaarboeken. Deze met eenparigheid van alle stemmen (dus ook van ds. Van Iperen)
goedgekeurd en besloten die in de Boekzaal op te laten nemen. Het bericht volgt in
afschrift. De berichten staan in het Ned. Jaarboek van mei 1755, pag. 468-474 en mei 1756,
pag. 563-566. Het te plaatsen bericht stelt dat de Classis nadrukkelijk de juistheid daarvan
wenst tegen te spreken ‘als niet naar waarheid opgegeven’, maar gaat niet inhoudelijk
daarop in.
7. Ds. Joh. Stenhuis verzoekt enige verandering in de attestatie verleend aan zijn broeder als
ook om te mogen hebben een ‘historia facti uit naam van dese eerwaarde vergadering’ over
de zaak. Het eerste oordeelt de classis ‘ondoenelijk’, voor het tweede worden aangewezen
de predikanten Craan, Leidekker en Tibout om in te brengen op de volgende vergadering.
5.10.1756, Bergen op Zoom – De gedeputeerden hebben het verzochte niet opgesteld, maar
verzoeken in plaats daarvan een uitspraak van de classis wat deze verstaat onder de
woorden ‘misdaad’ en ‘hoofdmisdaad’ zoals gebruikt in de attestatie verleend op 7 juli
1756. Onder protest van ds. Van Iperen spreekt de classis uit dat zij het gedrag van Renatus
Stenhuis ‘als ten hoogste onvoorzigtig beschouwende, hem dus wel aanziet als misdaan
hebbende, maar geenzins dit zijn gedrag als een diefstal heeft konnen beschouwen, hem
veel eer beklagende over de droevige gevallen welke hem tot arremoede gebragt hebbende,
hem aanlydinge gegeven hebben om zulk een gevaarelyk expedient te zoeken tot zyne
reddinge en hooge nood, die niet wijnig door ’t niet ontfangen van zyn tractement
verswaard is’.
12. Ingekomen een protest van Renatus Stenhuis tegen het beroepen van een predikant in
zijn plaats. Zijn verzoek om dit in de acta op te nemen wordt met meerderheid van stemmen
afgewezen.
7.12.1756, Bergen op Zoom – Ds. De Mol, bevestigd predikant te Liefkenshoek, verzoekt
sessie. Omdat het een buitengewone vergadering betreft, wordt dit verzoek afgewezen.
Hiertegen protesteert De Mol ‘bedrijgende dat zijn eerwaarde alsdan in geen jaar in de
vergadering zoude komen, hoewel daarna zijde te berusten in de besluiten des eerwaarde
classis’.
5.4.1757, Tholen – 2. Ingekomen een brief van ds. J. Stenhuijs waarin hij dank zegt voor
‘het illustreren der attestatie’ gegeven aan zijn broeder Renatus, met verzoek om een
‘historia facta’ alsmede om ‘reflexie’ te nemen op de voorrede van de Jaarboekschrijver
voor het jaar 1757.
5.7.1757, Lillo – Ds. Jozua van Iperen is preses. Ingekomen een uittreksel uit de resoluties
van Gec. Raden van 11.12.1756. Met bevreemding is kennis genomen van de handelingen
van de classis in de zaak Liefkenshoek. De classis heeft tegen de uitdrukkelijke bevelen van
de Staten in kunnen goedvinden ‘nadere advertentien in de publieke gedrukt wordende
nieuwspapieren en nog laastelijk in de Maandelijkse Boekzaal der Geleerde Wereld van de
maand september laastleden te doen’. De classis en alle leden worden thans gelast zich te
onthouden iets uit te geven of te laten uitgeven, drukken of te laten drukken namens de
classis of van enig lid over deze afgedane zaak.
Tevens is ingekomen een uittreksel uit de resoluties van Gec. Raden van 11.12.1756
genomen naar aanleiding van een brief van de kerkenraad te Liefkenshoek van 6 december
alsmede een brief van de predikant te Lillo Josua van Iperen als gewezen director te
Liefkenshoek van 29 november. Tevens gelet op het rekest van de classis van 18.11 met
verzoek om ordonnantie ter betaling van de vacaturegelden te Liefkenshoek sedert het
ontslag van de predikant Renatus Stenhuijs van 28.10.1754 tot en met 26.9.1756 toen
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Casparus de Mol werd bevestigd. Besloten om, gelet op de grote ongelegenheid waarin de
diaconie te Liefkenshoek is gekomen, door het roven van armengelden uit de diaconiekist
door de predikant Stenhuijs, die deze met list of geweld heeft opengebroken en de grote
onkosten die de kerk en armen aldaar hebben moeten maken, dit niet toe te staan aan de
classis, maar deze uit te laten betalen aan de kerkenraad te Liefkenshoek met last om
daaruit de predikanten te betalen die aldaar de predikdienst hebben waargenomen naar rato
van een pond Vlaams voor iedere predikbeurt, dit inclusief hun reis- en teerkosten en het
restant uit te betalen aan de Diaconie te Liefkenshoek zijnde 11 pond Vlaams voor de
predikbeurten, die aldaar niet zijn waargenomen. Het eventuele restant zal eveneens voor
de Armen van Liefkenshoek zijn. Dit in mindering op de gelden ontvreemd door de
predikant Stenhuijs en de gemaakte grote onkosten.
Ingekomen een brief van ds. Johannes Stenhuijs over de zaak van zijn broeder. Besloten om
hem in aanwezigheid van ds. Tibout en ds. Securius inzage te geven van de stukken over
deze zaak nadat die in de classikale kist zullen gelegd zijn.
13. Ds. De Mol, predikant te Liefkenshoek, verzoekt sessie. Toegestaan.
5.10.1757 – Ds. De Stoppelaar overlegt de stukken over de zaak van Renatus Stenhuijs, die
worden geborgen in de classikale kist.
4.4.1758, Stavenisse – Voorgelezen een brief van ds. J. Stenhuis om een gespecificeerde
lijst te mogen ontvangen met de stukken in de classikale kist over de zaak van zijn broeder.
In de vorm van een memorie zal een van de predikanten van Tholen hem de bedoelde lijst
doen toekomen, doch niet getekend.
3.10.1758, Tholen – 1. Ds. De Stoppelaar [predikant te Oudenbosch] leest voor een brief
van ds. Kleyn, predikant te Schiedam, alsmede een brief van ds. Mohr, predikant te
Batavia, geschreven aan ds. Kleyn om, ware het mogelijk, redres te krijgen voor de
ontslagen predikant R. Stenhuis. Tevens overlegt ds. De Stoppelaar een brief van Renatus
Stenhuis te Oudenbosch geschreven op 30.9.1758, die in afschrift volgt. Hij is in het
vaderland teruggekeerd en verzoekt restitutie van diverse authentieke stukken over zijn
zaak, ter hand gesteld aan ds. De Stoppelaar. Tot zijn verwondering deelde ds. De
Stoppelaar mede dat die ten dele in de classikale kist berusten, ten dele onder zijn berusting
waren, maar dat hij die niet mag afgeven. Hij verzoekt de classis de stukken uit de kist aan
ds. De Stoppelaar ter hand te stellen en die te machtigen alle stukken aan hem toe te
zenden. Ds. Kleyn, preses van deputaten van de Synode van [Zuid-]Holland heeft daarop
aangedrongen in een brief aan ds. De Stoppelaar. Tevens vraagt hij op zijn kosten kopieën
van de acta van de classis in zijn zaak en van alle bevelen of aanschrijvingen aan de classis.
Daarna volgt een afschrift van de attestatie van de kerkenraad te Batavia d.d. 12.1.1758.
Daaruit blijkt dat Stenhuijs in 1757 in Indië aankwam en op het punt staat weer terug te
keren. Zij verklaren dat hij zich niet alleen stichtelijk maar ‘zelfs voorbeeldig’ heeft
gedragen ‘met eene edelmoedige standvastigheid als een opregt, ongeveinst Christen, de
tegenspoeden en rampen hem overgekomen, gedragen en zynen wandel eerlijk ende
onbesproken gehouden heeft, zoodat zelfs zyne bitterste vijanden daarin niets te berispen
zouden gevonden hebben’. Daarom hebben zij op 1 december 1757 besloten om ds.
Stenhuys op zijn verzoek weer toe te laten tot de predikdienst. Daarom verzoekt de
kerkenraad van Batavia hem alle medewerking te verlenen ‘opdat hij niet verder tegen wil
en dank genoodzaakt zij zijn talent pond hem toebetrouwt in de aarde te begraven, maar in
staat wederom gestelt worde hetzelve op woeker te leggen om met andere trouwe leeraars
te konnen arbeijden ter uutbreyding van Christus’ koninkrijke en tot stigting van Gods
kerke’.
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12. Naar aanleiding van de brief van ds. Stenhuijs besloten geen papieren die de classis
bezit af te geven omdat dit strijdig is met het besluit van de Staten van Zeeland. Ds. De
Stoppelaar verzoekt een kopie van dit besluit hetgeen hem wordt toegestaan.
14. Ds. De Mol verzoekt, indien hij het beroep naar Oostkapelle aanneemt, zich te mogen
wenden tot de officieren van de classis om zijn losmaking te mogen krijgen. Toegestaan.
14.11.1758, Tholen – Staat binnen ds. Hubertus van Monsjou, predikant te Domburg, als
director van het collegium qualificatum te Oostkapelle, die de losmaking verzoekt van ds.
De Mol aldaar beroepen op 26.9.1758 in plaats van de overleden ds. Joan Satink.
Toegestaan nadat ds. De Mol verklaarde het beroep aan te nemen. Hij verkrijgt een
attestatie.
3. Ingekomen een brief van Gec. Raden met een uittreksel uit hun resoluties van 12.10.1758
waarin zij mededelen opnieuw met bevreemding te hebben vernomen dat de classis een
verzoek van ds. Stenhuijs heeft behandeld tot teruggave van stukken. Zij achten dit in strijd
met de uitdrukkelijke bevelen gegeven door de Staten op 15.3.1756 en van Gec. Raden op
11.12.1756. Weliswaar is het verzoek afgewezen, dit neemt niet weg dat Gec. Raden dit
beschouwen als strijdig met de bevelen. Daarom wordt hen ‘op het allerernstigste’
aanbevolen niets meer in deze zaak te doen en zich stipt te houden aan de orders. Anders
zullen zij genoodzaakt zijn dusdanige besluiten te nemen die dienen tot handhaving van die
bevelen. Zij hebben ook vernomen dat is voorgelezen de attestatie van de kerkenraad van
Batavia. Zij menen dat op het geven daarvan van invloed kan zijn geweest de attestatie die
de classis indertijd heeft afgegeven aan Stenhuis. Daarom bevelen zij daarvan een kopie toe
te zenden. Tevens worden gedelegeerde rechters van Lillo en Liefkenshoek aangeschreven
om indien Stenhuijs aldaar komt hem te arresteren en in bewaring te stellen om met hem te
handelen ‘naar merite’. Besloten een kopie van de attestatie te schrijven, met een brief
waarin een toelichting zal worden gegeven. Daartoe aan de scriba toegevoegd de preses,
assessor, ds. C. Gentman Leydekker. De brief zal geresumeerd worden door alle leden, die
daartoe ‘plaisier hebben op te komen’ op donderdag 14 december te Tholen.
5. Ds. De Mol neemt op hartelijke wijze afscheid.
14.12.1758, Tholen – Naast het moderamen drie predikanten verschenen. De brief wordt
goedgekeurd en volgt in afschrift. Zij benadrukken dat hetgeen in de attestatie staat niet
anders is dan ‘de zuyvere waarheid’. Ook Josua van Iperen stemde daarmee in en gaf zijn
toestemming. Zij zenden ook een kopie ten aanzien van de verklaring van de woorden
‘misdaad’ en ‘hoofdmisdaad’, die in die attestatie worden gevonden en waartoe besloten
werd op 5.10.1756. Tevens toont de classis zich deemoedig ten aanzien van zijn houding
tegenover Gec. Raden waarover zij een uitvoerige verantwoording geven. Ook verklaren zij
nadrukkelijk niets te hebben gedaan tot nadeel van ds. Van Iperen.
3.4.1759, Bergen op Zoom – Staan binnen ds. Josua van Iperen, predikant te Lillo, met
Adriaan ’t Hooft namens Gec. Raden en Anthonie Arissen, ouderling, gecommitteerden van
het collegium qualificatum te Liefkenshoek met verzoek om handopening. De classis merkt
bij het onderzoeken van de stukken op dat de vergadering van het collegium qualificatum
met gebed was geopend door een politiek persoon. Besloten hun mee te delen dat alle
kerkelijke vergaderingen geopend moeten worden door een predikant met gebed. Daarop de
handopening verleend. De verschuldigde leges ad 36 pond worden betaald.
4. Ds. Van Iperen verzoekt kopie van de brief aan Gec. Raden. De vergadering besluit
unaniem om niet te beraadslagen over dit verzoek. Zij neemt dit ds. Van Iperen ernstig
kwalijk dat hij hierover begint omdat hij zeer wel weet ‘dat alles wat daaromtrent gedaan
wort van iemand bij hun Ed. Mogenden gehouden wort als een vilipendie van de hooge
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ordres van hun Edel Mogenden’. De preses deelt dit ds. Van Iperen, die tijdens de
beraadslaging moest buitenstaan, mede.
12.6.1759, Tholen – Staan binnen namens het collegium qualificatum te Liefkenshoek
Josua van Iperen, director, de heer Botmer namens Gec. Raden en Geert Vettens, ouderling.
Zij hebben met eenparige stemmen beroepen Johannes Adrianus Toelaar, proponent te
Leiden. Goedgekeurd. Op 31 juli zal zijn examen worden afgenomen en is de beroepene als
tekst opgegeven 2 Cor. 7:10.
31.7.1759, Tholen – Na het houden van zijn proefpreek wordt de proponent Toelaar
examen afgenomen door ds. Casparus Engelbertus Heggers uit Sint Philipsland. Hij wordt
gecomplimenteerd met de vlugge en vaardige antwoorden. Toegewezen met zegenwens aan
de kerk van Liefkenshoek. Op 19.8 zal hij bevestigd worden door ds. Josua van Yperen.
Deze zal order stellen op diens geboden. Toelaar betaalt de verschuldigde 11 pond.
1.4.1760, Bergen op Zoom – Op zijn verzoek sessie verleend aan Johannes Adriaanus
Toelaar, bevestigd predikant te Liefkenshoek.
Naar aanleiding van het niet waarnemen van een beurt te Steenbergen besloten de drie
ringen van Brabant te verenigen. Ook de kerken van Tholen zullen één ring vormen
waartoe ook Lillo en Liefkenshoek zullen behoren. De predikanten Van Yperen en Toelaar
protesteren tegen dit besluit.
1.7.1760 – Beide predikanten blijven weigeren de vacaturebeurten te Steenbergen waar te
nemen. Besloten hen daartoe aan te manen.
7.10.1760 – Namens de kerkenraad van Steenbergen wordt medegedeeld dat beide
predikanten genoegen hebben gegeven en dat zij om die reden de verschuldigde boeten niet
behoeven te betalen.
7.4.1761, Tholen – 5. Gelezen een brief van ds. R. Stenhuijs, gewezen predikant te
Liefkenshoek, doch vanwege de resolutie van de Staten ‘is hierover geen omvrage gedaan’.
7.7.1761, Tholen – 1. Geopend een brief gericht aan de classis, die blijkt geschreven te zijn
door ds. Renatus Stenhuis waarbij ingesloten is een exemplaar van het door hem uitgegeven
boekje. Besloten de brief met het boekje terug te zenden zonder daarover te handelen
conform de resolutie van de Staten van Zeeland.
21.1.1766, Tholen – Ds. J.A. Toelaar namens het collegium qualificatum te Veere brengt in
het op 26.11.1765 uitgebrachte beroep op ds. J. van Iperen, predikant te Lillo in plaats van
de naar Vlissingen vertrokken predikant J.W. te Water. Hij verzoekt het ontslag en
handopening. Ds. Van Iperen verklaart het beroep in de vreze des Heeren aan te nemen. Na
onderzoek wordt het ontslag met zegenwens verleend. Ds. Van Iperen neemt met een
gepaste zegenwens afscheid van de classis. Hij verkrijgt ‘een seer loflijke attestatie’.
Gemachtigd tot het losmaken in het collegium qualificatum te Lillo de preses J. de Vos
[Nieuw-Vossemeer], A. van Loon, Sint Annaland, N. Janssen, Ossendrecht en A. de
Vulder, Steenbergen.
Ds. J. van Iperen als gecommitteerde van Lillo, met Frans Coenraad Botmer en ouderling
Daniel Cramer verzoekt handopening om een andere predikant te kunnen beroepen.
Toegestaan.
8.4.1766, Bergen op Zoom – 1. De gedeputeerden van het collegium qualificatum te Lillo
[geen namen opgegeven] brengen in het beroep op Johannes Adrianus toe Laar, predikant
te Liefkenshoek. Na onderzoek goedgekeurd. Tot losmaking van ds. Toe Laar gemachtigd
de moderatores met ds. Johannes Janssen, Anemaat en Van Loon als oudste leden van de
twee ringen. De preses ds. De Stoppelaar laat zich vervangen door ds. De Vulder.
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2. De gedeputeerden van het Collegium qualificatum te Liefkenshoek [evenmin namen
opgegeven] verzoeken handopening. Toegestaan.
27.5.1766, Tholen – 1. Gedeputeerden van het collegium qualificatum brengen in het 29.4
uitgebrachte beroep op Jacobus de Vos, predikant te Nieuw-Vossemeer. Na onderzoek dit
beroep goedgekeurd.
4.4.1769, Tholen – 6. Jacobus de Vos, predikant te Liefkenshoek, brengt in het beroep van
het collegium qualificatum aldaar uitgebracht op Paulus van Heemst tot voorzanger en
schoolmeester. Nadat de beroepene proeven heeft gegeven van zijn bekwaamheden in lezen
en zingen wordt het beroep goedgekeurd met toewensing van Gods zegen over zijn reeds
aangevangen dienst.
4.7.1769 – De scriba doet rapport van zijn visitatie van een verhandeling geschreven door
ds. Jacobus de Vos over de woorden Lukas 2:15a en geeft zijn bedenking daarover op en
leest de brieven tussen hem en ds. Jacobus de Vos over en weer gewisseld. Ds. Johannes
Janssen doet eveneens rapport en verklaart het geschrift goed te keuren. De scriba wordt
bedankt voor zijn genomen moeite. Met meerderheid van stemmen besloten dat het
geschrift, zonder daarin enige verandering te maken, kan worden uitgegeven.
3.7.1770, Tholen – De losmaking van ds. De Vos, verzocht door het collegium qualificatum
te Gapinge, wordt verleend. Tevens machtiging tot het verlenen van handopening verleend.
Ds. De Vos neemt met een gepaste zegenwens afscheid.
13.11.1770, Tholen – 2. Ds. Toe Laar, director van het collegium qualificatum te
Liefkenshoek, met de gedeputeerden W. Meyer, gedelegeerd rechter, en P. Torré, ouderling
aldaar, brengen in het op 5 september met algemene stemmen uitgebrachte beroep op
Anthonius Marand, predikant te Lienden, Classis Tiel. Na onderzoek en zegenwens wordt
dit beroep goedgekeurd.
9.4.1771, Bergen op Zoom – Ds. Anthonius Marant, bevestigd predikant te Liefkenshoek,
vertoont zijn credentie en wordt sessie verleend.
6. Binnengestaan Jacob van der Bel, beroepen voorlezer van Liefkenshoek, die verzoek zijn
beroep goed te keuren. Nadat zijn bekwaamheden in lezen en zingen zijn gehoord wordt dit
goedgekeurd.
11. Er blijkt een ring Ossendrecht te zijn waartoe behoren Ossendrecht, Putte, Lillo en
Liefkenshoek. Binnen deze ring zullen de vacatures worden waargenomen.
2.7.1771, Bergen op Zoom – Staat binnen de schoolmeester van Liefkenshoek, Jacob van
der Bel, die een attestatie van de kerkenraad van St. Annaland verzoekt en bij weigering de
redenen daarvan. De classis besluit dat hij zich zal hebben te wenden tot de kerkenraad
aldaar.
1.10.1771, Bergen op Zoom – De schoolmeester van Liefkenshoek staat binnen en deelt
mede dat hij de bedoelde attestatie niet kan verkrijgen. De classis besluit ds. Van Loon en
zijn kerkenraad aan te schrijven en te gelasten die attestatie binnen vier weken af te geven.
28.4.1772, Bergen op Zoom – IJzaak Marant, theologisch student te Utrecht, verzoekt
onder overlegging van zijn attestaties, examen als proponent. Toegestaan en als examinator
aangewezen ds. Marant, predikant te Liefkenshoek. Als tekst opgegeven voor zijn
proefpreek Ps. 130:7.
7.7.1772, Tholen – Isaac Marant legt na het houden van zijn proefpreek examen af ten
overstaan van ds. Marant waarna hij wordt toegelaten als proponent. Hij verkrijgt daarvan
een loffelijk testimonium. Hij betaalt de verschuldigde 11 pond.
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20.4.1773, Bergen op Zoom – Staat binnen Pieter van Leerdam, beroepen voorlezer te
Liefkenshoek, die goedkeuring van dit beroep verzoekt. Nadat zijn bekwaamheden in lezen
en zingen zijn gehoord, wordt dit goedgekeurd.
16.4.1776, Bergen op Zoom – 2. Gelezen een brief van ds. Toe Laar als director van het
collegium qualificatum te Liefkenshoek – zelf is hij wegens ziekte verhinderd – om een lid
van de classis aan te wijzen als vice-director om met gecommitteerden van de classis
handopening te verzoeken. Ds. N. Janssen, predikant te Ossendrecht, daartoe benoemd.
3. Staan binnen de gecommitteerden van het collegium qualificatum te Liefkenshoek,
zijnde de vice-director ds. Janssen, Hendrik Kluijt, secretaris en ontvanger te Lillo, en J.
Brom, ouderling te Liefkenshoek, die handopening verzoeken ter vervulling van de
vacature ontstaan door het overlijden van ds. Marant. Na toewensing van zegen toegestaan.
Dit onder voorwaarde dat de weduwe van ds. Marant niet benadeeld zal worden.
2.7.1776, Bergen op Zoom – 2. Gedeputeerden van het collegium qaulificatum te
Liefkenshoek brengen in het beroep op Jacobus Janssen, predikant te St. Anna ter Muiden,
dat door hem is aangenomen. Na onderzoek wordt dit beroep goedgekeurd.
8.4.1777, Tholen – 2. Sessie verleend aan Jacobus Janssen, bevestigd predikant te
Liefkenshoek.
7.7.1778, Bergen op Zoom – Ds. Toe Laar vraagt namens ds. Jak. Janssen, advies in een
geval te Liefkenshoek. Een negerin, die al enige tijd in het land is, die niet alleen afkerig is
van het Christendom, maar ten enenmale onvatbaar daarvoor, is bezwangerd door een
soldaat van het garnizoen te Liefkenshoek, thans te Bergen op Zoom, die de Roomse
godsdienst is toegedaan. Hoe te handelen met de doop van het kind dat ter wereld gaat
komen? De classis besluit unaniem het advies te geven dit kind niet te dopen in de
Hervormde kerk.
6.7.1779 – Momenteel is ds. Toe Laar quaestor van de classis.
Inv. nr. 9, Acta, 1782-1816 (aantekeningen van H. Uil)
2.7.1782 – Staan binnen de gedeputeerden van het collegium qualificatum te Liefkenshoek,
ds. Jac. Janssen als director; de heer De Leen, gedelegeerd rechter; C. Dronkersz, ouderling,
en C. van Leerdam, diaken, die goedkeuring verzoeken van het op 31.5 uitgebrachte beroep
op M.N. Anosij, gewezen garnizoenspredikant te Namen. Na onderzoek goedgekeurd.
1.10.1782 – 2. Ds. Anoose, bevestigd predikant te Liefkenshoek, wordt sessie en stem
toegestaan.
3. Ingekomen een brief van Maria C. de Waal, weduwe Van Iperen, getekend Batavia
30.10.1781 waarbij zij verzoekt van de Weduwenbeurs te mogen profiteren omdat haar
man tot het laatst van zijn leven daaraan heeft bijgedragen. Toegestaan.
20.4.1784 – 5. Staat binnen ds. Johannes Adrianus Toelaar, predikant te Lillo, als director
van het collegium qualificatum te Liefkenshoek, die mededeelt dat zijn mede
gedeputeerden van Liefkenshoek 'wegens de onzekere dreigende oorlogsgevaren voor Lillo
en Liefkenshoek' verhinderd zijn. Hij verzoekt handopening ter voorziening in de vacature
ontstaan door het overlijden van Marten Nicolaas Anosi. Tevens verzoekt hij omdat men
'wegens deze donkere omstandigheden niet konde weten hoe het met Liefkenshoek gaan
zoude, ingevallen hun Edel Mogenden de Heeren Gecommiteerde Raden van Zeeland
mochten besluiten tot eene beroeping over te gaan alsdan aan reets genoemde collegium
qualificatum daartoe vrijheid te verlenen'. Toegestaan.
7. Besloten, gelet op haar 'medeleidingswaardige staat' aan de weduwe Anosi, moeder van
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de onlangs overleden predikant te Liefkenshoek 'en gelievd lidt van deze vergadering,
verliezende in dese hare zoon den stut en stav harer ouderdom' haar te plaatsen op degenen,
die jaarlijks iets ontvangen uit het 'Fonds Charital'.
5.4.1785 – Voorgelezen een brief met de mededeling van het overlijden van Josia van
Iperen, predikant te Batavia. Eveneens een brief van Steven Marcus van der Heiden
Sinclair, notaris te Middelburg, aangaande het aandeel in de Weduwenbeurs t.b.v. de
weduwe Van Iperen. In handen van de quaestor van de Weduwenbeurs.
25.4.1786 – Voorgelezen een besluit van de Raad van State dat zij hebben verkozen tot
predikant te Wouw Johannes Adrianus Toelaar, predikant te Lillo. ... Hiervan zal in de
Boekzaal bericht worden gegeven.
4.7.1786 – Ds. Toelaar, thans bevestigd predikant te Wouw en Heerle, deelt mede dat in die
plaatsen een kerkenraad is ingesteld overeenkomstig het besluit van de Raad van State,
bestaande uit twee ouderlingen en twee diakenen.
17.4.1787 – 2. Voorgelezen een brief van Pieternella Johanna Estor, weduwe van Casparus
de Mol, in leven predikant te Oostkapelle, die op 28.2.1787 is overleden. De scriba zal haar
schrijven en mededelen dat over dit jaar het aandeel in de Weduwenbeurs nog voldaan
moet worden.
21.4.1789 – In plaats van de thans overleden ds. Toelaar als quaestor van de classis in de
Zeeuwse ring benoemd ds. B. Hancke te Oud-Vossemeer. Deze functie zal voortaan om de
twee jaar rouleren, evenals het quaestoraat van de Weduwenbeurs.
7.7.1789 – Ds. Toelaar liet kinderen na en een meerderjarige dochter. Deze staat op het
punt om in het huwelijk te treden met ds. J .M. Vissers, predikant van Hoeven en Rucphen.
6.10.1795 – Besloten te schrijven aan ds. Joh. Schutte, predikant te Bath, dat men hem
voortaan niet meer zal betalen uit het aandeel in het Legaat Porrenaer vanwege de
'gemortificeerde kerken van Lillo en Liefkenshoek'; voorts wordt hem aangeraden voor zijn
aandeel zich te wenden tot de classis Zuid-Beveland waaronder zijn standplaats valt.
6.10.1801 – Ds. Brands verzoekt namens de Classis Zuid-Beveland dat het aandeel uit het
Legaat Porrenaer dat tevoren door de kerken van Lillo en Liefkenshoek werd ontvangen, en
dat na de mortificatie van deze kerken werd toegevoegd aan dat van de classis, mag worden
afgestaan aan de kerk van Bath. Besloten dit toe te staan in zoverre dit het aandeel van één
kerk betreft.
De acta nagezien tot 1804.
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Personenindex behorende bij hoofdstuk 3
Cazelles, 279
Ceulen, van, 250, 251, 252, 254, 255,
256, 257, 258
Citters, van, 272
Clarisse, 243
Colonius, 252, 253, 258
Coninck, de, 249
Coppendamme, van (de Bils), 264
Couriere, la, 265
Coutrij, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Craan, 279, 281, 285
Cramer, 281, 288
Crooswijk, 281
Debits, 255, 258
Denninghof, 273, 274, 275
Deurwaerder, 266
Dibbets, 254, 259
Diederiks, 277
Domcelius, 260
Doornick, 242, 243, 246, 247, 248, 249
Doreslaer, van, 260
Dorselaer, 248
Drils, 252
Dronkers, 280, 282, 290
Duvelaer, 258, 260
Ecoma, 271, 272, 273, 274
Eeden, van, 254
Ende, van den, 282
Engelsen, 249
Ermerins, 276
Essen, van, 270, 271
Estor, 291
Faber, 267
Fabricius, 248, 252, 260
Fagel, 272
Ferleman, 271
Finson, 246, 248, 254, 255, 256
Folkers, 281
Foppen, 261
Gentman Leydekker, 271, 287
Gerlarrus, 273
Gijse, 261
Godschalk, 259
Goemans, 261

Aelstius, 254, 264
Alleman, 242
Andriese, 266
Anemaat, 282, 288
Anosij, 290
Arissen, 275, 287
Arondeaux, 242
Baselius, 240, 242
Baute, 272
Beaufort, de, 272
Beens, 263, 264
Bel, van der, 289
Berkenbos, 248
Berlecom, van, 267, 268
Bertlink, 278
Beuckelaer, 262
Bils, de, 262
Bisschop, 259, 281
Block, 261
Blockeel, 262, 263
Bodmer, 279, 283
Bolwerck, 273
Bolwerk, 271, 272, 273
Bor, 268
Borsele tot Geldermalsen, van, 272
Bosschart, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249
Botmer, 288
Boxhornius, 242
Braems, 246
Brands, 291
Brederode, van, 246
Bregal, 256
Broecke, van den, 240
Brom, 290
Bruijnvisch, 247, 248, 249, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271
Bruyn, de, 281
Buf, de, 260, 261
Bursius, 240, 241, 242, 243, 246
Cabeljauw, 253, 254, 255, 256, 261
Cantzius, 268, 273
Carelsz., 245
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Laets, 257
Laren, van, 241
Laurensen, 240
Leen, de, 290
Leerdam, van, 278, 290
Leidekker, 285
Liens, 259, 262
Loeff, van, 245
Loele, 250, 251
Loon, van, 279, 288, 289
Loopwijk, 275
Lyclama, 273
Maevius, 249, 258
Mantall, 258
Manteau, 245, 246, 249, 259, 262
Manteus, 247
Marant, 289, 290
Mauregnault, de, 272
Meevio, 258
Metten Eije, 241, 243
Metting, 280
Meurs, van, 283
Mevius, 244, 248, 250, 251, 252, 254,
255, 257, 258, 259, 265
Meyer, 289
Middelhoven, van, 245, 251, 252, 253,
257, 259, 260
Minne, 276
Mohr, 286
Mol, de, 283, 284, 285, 286, 287, 291
Monsjou, van, 287
Oostdorp, van, 266, 271
Oostland, van, 271
Ossewaarde, 269
Overbeeke, van, 271
Panneel, 249, 250, 251
Paulus, 259
Pesters, 273
Porrenaer, 259, 271, 291
Regius, 251, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 261, 262, 263, 265, 266
Reijgersman, 267, 268
Reijniersen, 256, 266
Ridder, de, 252
Rogiers, 242
Rose, 261
Satink, 287

Goijer, de, 268
Gort, 262
Gouche, le, 260
Grand, de, 267
Groot, 256
Hancke, 291
Hania, 245
Hattem, van, 260, 266
Heemst, van, 289
Heggers, 288
Heiden Sinclair, van der, 291
Heijnsbergius, 244, 248, 249, 251, 252
Hermerings, 276
Heron, 281
Heys, van der, 277
Hildernisse, van, 259
Hoffer, 262, 264, 265
Hooft, 't, 278, 287
Hoorn, van, 272
Houte, van, 267, 268
Hubert, de, 250
Hugens, 251
Hugo, 274
Huigens, 245
Huijge, 244
Huijgens, 244, 245, 248, 249, 250, 251,
252
Hulst, van, 273
Ingelsen, 249, 250
Iperen, van, 278, 279, 280, 281, 282,
283, 284, 285, 287, 288, 290, 291
Jacobse, 256, 262, 263, 264
Jagt, van der, 274, 276
Janssen, 278, 279, 282, 288, 289, 290
Janzen, 279
Kansius, 268
Katsman, 274
Ketelaer, 248, 250, 251, 253, 256, 257,
260, 261, 265, 266
Kleyn, 286
Klotterbooke, 258
Kluijt, 290
Koten, van, 270
Kouteren, van, 273, 275
Kuijser, de, 270, 273, 274
Laar, toe, 288, 289, 290, 291
Lach, 275
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Uijtrecht, 261
Vaij, 255, 256, 257, 260, 262, 263, 265,
266, 267
Vains, 243, 246
Vassy, du, 264
Vay, 263
Vayus, 262
Vercouteren, 266, 268, 273, 283
Verpoorte, 262
Vettens, 275, 276, 279, 283
Vissers, 291
Vlasman, 241
Vos, de, 288, 289
Vriese, de, 243
Vulder, de, 288
Waal, de, 290
Wagenaer, 256
Water, te, 288
Waterman, 275, 276
Weelde, van, 276, 277, 278
Weelderen, van, 273
Welle, 262
Wichmans, 280
Wiggers, 272
Wijk, van, 273, 277
Willemse, 270, 271
Willemsen, 262
Willemsz., 264
Winter, de, 258
Witkint, 256
Wittevrangel, 258
Woed, 256
Zeijs, 254
Zoetens, 280, 281

Schalk, 277
Schepenius, 244
Schepens, 241, 242, 243
Schetsen, van, 265, 266, 269
Schoor, 249
Schulerus, 242, 243
Schutte, 291
Securius, 279, 284, 286
Seegers, 268
Sijwert, 261
Slicher, 268, 269, 270, 271, 274
Smijtegelt, 252, 253, 254, 255, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
Smit, 276, 277, 278
Smith, 278
Snol, 266
Snoup, 261
Soetens, 283, 284
Somer, 249
Stamperius, 250, 251, 254, 260
Stenhuis, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Sterre, van der, 275, 276
Stoffelsen, 248
Stoppelaar, de, 279, 284, 286, 287, 288
Stuart, 244, 246, 248, 249
Swerius, 242, 243, 244
Symonsz., 240
Temet, 280
Thijsse, 259
Tibout, 285, 286
Tienhoven, van, 241
Torré, 289
Turcq, 257, 260, 262
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4.

J.M.G. Leune
Leden van de kerkenraad te Liefkenshoek 1680-1712
en 1719-1786

Vooraf
Voor twee tijdvakken in de kerkelijke geschiedenis van Liefkenshoek is het mogelijk
gebleken om de namen van de kerkbestuurders te traceren, te weten voor de periodes 16801712 en 1719-1786.
Onderstaande namen van de ouderlingen en diakenen (geplaatst in alfabetische volgorde)
zijn ontleend aan de diaconie-rekeningen van de fortkerk. 11 De rekeningen van het jaar
1680 betreffen alleen de maanden juli en augustus. Er is voorts een hiaat tussen 1712 en
mei 1719. De functies werden soms met onderbrekingen in de genoemde periodes
uitgeoefend. In het tijdvak tot 1720 waren de kerkbestuurders gedurende drie maanden in
functie, met de mogelijkheid van herbenoeming. Vanaf 1720 worden hun namen in de
rekeningen eenmaal per jaar vermeld.
De namen van de kerkenraadsleden en de periode waarin zij, soms met onderbrekingen,
deel uitmaakten van de kerkenraad zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
11

Antheunissen, Adriaen (Ary Teunissen): juli 1681 t/m nov. 1693
Arissen, Abram: april en aug. 1712
Arissen, Anthony: zie Passchierse
Arissen, Passchier: 1721 t/m 1727
Bergh, Louis van den: 1735 t/m 1737; 1741 t/m 1743
Blockeel, Johan: aug. 1680 t/m april 1683
Bodel, Samuel: april 1683
Bodmer, Johannes Abraham: 1754 t/m 1764
Boenders, Matthijs: maart en juli 1689
Boven, Joris van: 1775 t/m 1777
Brom, Jan: 1754 t/m 1763; 1768 t/m 1769; 1773 t/m 1776
Caboort, Isack: maart 1681 t/m 1683
Chassijn (Chassin), Johan.: febr. 1684 t/m april 1700
Deurwaarder, Gillis: april 1697 t/m dec. 1709
Dronkers, Arij: 1765 t/m 1768; 1771 t/m 1777
Dronkers, Cornelis: 1777 t/m 1786
Dronkers, Job (Janszn.): 1769 t/m 1770
Dronkers, Job (Vincentszn.): 1763; 1765; 1772 t/m 1774; 1781 t/m 1786
Dronkers, Job Wouters: maart 1693 t/m aug. 1697
Dronkers, Vincent (Jobszn.): 1728, 1731; 1752 t/m 1757
Eeckelen, Johan van: maart 1690 t/m nov. 1695
Eyens, Jacob: aug. 1680 t/m nov. 1687
Gerrits, Hendrick: 1725 t/m 1726
Hattinga, Willem Tiberius: 1741
Heyns, Huibert Jansen: april 1710 t/m sept. 1717

ZA, Archieven van de Hervormde Gemeente Rilland-Bath, inv. 275 t/m 278.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Hoeck, Anthony Jacobs: dec. 1698 t/m dec. 1708
Jagt, Johannes van der: 1730 t/m 1732
Johan van Koten: 1723 t/m 1724; 1728 t/m 1730
Kiemans, Gijsbrecht: 1732 t/m 1733
Kil(le), Jan: maart 1690 t/m dec. 1710
Leerdam, Cornelis van: 1780 t/m 1786
Leerdam, Johannes van: 1752 t/m 1753
Leerdam, Pieter van: 1772 t/m 1774; 1785 t/m februari 1786
Leunis, Arie: 1733 t/m 1735; 1742 en 1746
Marijnissen, Cornelis (zie Nagelkercke)
Matthijssen, Bastiaan: 1725 t/m 1726
Moormans, Cornelis: maart 1692 t/m april 1710
Munck, Leendert de (zoon van Jacobus): 1785 t/m 1786
Nagelkercke, Cornelis Marijnisse (zie ook: Marijnissen): maart 1681 t/m dec.
1699; april 1709 t/m dec. 1711
Neijnes (= Nonnius), Jacob: maart 1693 t/m juli 1696
Oosdorp, Leendert van: 1727 t/m 1733; 1737
Oosdorp, Willem van: aug. 1697 t/m 1723
Overbeeke, Adriaan van: april 1706 t/m 1728
Pagee, Pieter van: 1772 t/m 1776
Passchierse, Anthony (ook: Anthony Arissen): 1740 t/m 1741; 1746 t/m 1764
Pieters, Jacob: 1738
Pietersen, Hendrick: april 1701 t/m april 1704
Pippinck (Puppinck), Crijn: april 1709 t/m dec. 1711
Pippinck, Cornelis: maart 1696 t/m dec. 1705
Prins, Jan Willem: 1760 t/m 1762; 1765 t/m 1767; 1769 t/m 1771; 1778 t/m 1781
Raedt, Michiel de: maart 1691 t/m dec. 1699
Rijkebach, Jacob: 1724 t/m 1725
Rochus, Cornelis: 1762
Rouveroy, Willem: april 1711 t/m aug. 1712; 1725 t/m 1727
Schalck, Bastiaan Gommers: 1723 en 1727
Schalck, Gommer: 1732 t/m 1768
Smijtegelt, Cornelis: juli 1688 en maart 1689
Snouck, Jacob: juli 1684 t/m maart 1685
Stoop, Gerrit Leenders: april 1683 t/m juli 1689
Torr(i)e (Torree), Anthony: 1730 t/m 1733; 1744 t/m 1746
Torr(i)e, Pieter: 1758 t/m 1760; 1768 t/m 1772
Veijlder (Vilder), Jacob de: febr. 1684 t/m maart 1688
Vercouteren, Crijn: 1738 t/m 1740; 1743 t/m 1745; 1752 t/m 1761; 1763 t/m 1767
Vercouteren, Dirk: 1745 t/m 1753
Vercouteren, Jacobus Engels: dec. 1698 t/m 1724; 1728 t/m 1731
Vercouteren, Jacobus Jansen: april 1706 t/m febr. 1719
Vercouteren, Jakobus: 1770 t/m 1771; 1777 t/m 1780
Vercouteren, Jan: 1737 t/m 1738; 1742 t/m 1744
Verpoorte, Pieter: 1721 t/m 1730; 1735 t/m 1737; 1743 t/m 1750
Verpoorten, Adriaen: aug. 1680
Verpoorten, Vincent: aug. 1711 t/m aug. 1712
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Vetjes, Cornelis: maart 1687 t/m nov. 1695
Vettens, Geert: 1725 t/m 1727; 1732 t/m 1745; 1754 t/m 1760
Vettens, Willem: 1728
Visser, Jan Dirckse: maart 1686 t/m nov. 1687
Visser, Volkert Jansen: 1719 t/m 1721
Visser, Willem Jansen: febr. 1684 t/m oct. 1688
Wattij, Evert Jan de: 1741
Welle, Claas: aug. 1680 t/m maart 1685
Wij(c)k, Johannes van: 1733 t/m 1736
Wilmses (Willemsen), Adriaen: aug. 1680 t/m nov. 1692

Een van de diakenen was belast met het beheer van de diakonale kas; hij werd
administrerend diaken of rendant genoemd. Deze functie werd in de genoemde tijdvakken
in Liefkenshoek vervuld door de volgende personen die aanvankelijk vier maanden
achtereen per jaar en vanaf zeker 1720 gewoonlijk een heel jaar achtereen in functie waren
(NB: er is een hiaat tussen 1713 en 1719):
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705

Jacob Eijens (alleen bekend van de maanden juli en augustus)
Jacob Eijens, Ary Teunis en Isack Caboort
Cornelis Marijnissen en Ary Teunis
Isack Caboort, Geert Leenders Stoop en Cornelis Marijnissen
Samuel Bodel, Cornelis Marijnissen, Geert Leenders Stoop en Jacob de
Vijlder
Jacob Snoeck, Jacob de Vijlder, Willem Jansen Visser
Jacob de Veijlder, Willem Jansen Visscher, Jan Dirkse Visscher
Jacob de Veijlder, Jan Dirkse Visscher, Cornelis Vettiens
Jacob de Veijlder, Cornelis Vettiens, Cornelis Smytegelt
Ary Theuniszn., Cornelis Smytegelt, Matthijs Boenders
Ary Theunisse, Matthijs Boenders, Jan Kil, Johannes van Eeckelen
Jan Kil(le), Michiel de Raet, Johan van Eeckelen
Johan van Eeckelen, Michiel de Raedt, Ary Theunisse
Cornelis Moormans, Ary Theunisse, Michiel de Raedt
Cornelis Moorman, Johan van Eeckelen, Job Wouterse Dronckert
Jacob Neijnes (= Nonnius), Johan van Eeckelen, Job Wouterse
Dronckert
Jacob Neijnes (= Nonnius), Cornelis Pippinck
Gillis Deurwaarder, Willem van Oosdorp
onbekend
Gillis Deurwaarder, Jacobus Engelse Vercouteren, Anthony Jacobs
Hoeck
meester Gillis Deurwaarder, Jacobus Engelse Vercouteren, Anthony
Jacobs Hoeck
Cornelis Pippincks, Anthony Jacobs Hoeck, Heijndrick Pieters
Cornelis Pippinck, Heijndrick Pieters, Anthony Jacobs Hoeck
Cornelis Pippinck, Heijndrick Pieters, Willem van Oosdorp
Cornelis Pippinck, Hendrick Pieters, Willem van Oosdorp
Cornelis Pippinck, Willem van Oosdorp
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1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1719
1720-1721
1721-1722
1722-1723
1723-1724
1724-1725
1725-1726
1726-1727
1727-1728
1728-1729
1729-1730
1730-1731
1731-1732
1732-1733
1733-1734
1735-1736
1736-1737
1737-1738
1739-1740
1740-1741
1741-1742
1742-1743
1743-1744
1744-1745
1745-1746
1746-1747
1747-1748
1748-1749
1749-1750
1750-1751
1751-1752
1752-1753
1753-1754
1754-1755
1755-1756
1756-1757
1757-1758

Willem van Oosdorp, Cornelis Pippinck
Cornelis Pippinck, Willem van Oosdorp
Adriaan van Overbeecke, Cornelis Moorman, Jacobus Janszn.
Verkouteren
Adriaan van Overbeecke, Cornelis Moorman, Corijn (Quirijn) Pippinck
(Pippingh, soms ook Puppingh)
Cornelis Moorman, Corijn Puppinck (Pippingh), Huijbrecht Janse
Heijns
Krijn Pippingh, Willem Rouveroij
Huijbrecht Jansen Heijns, Vincent Verpoorte(n), Willem Rouveroij
Volkert Jansen Visser
Passchier Ariense
Pieter Verpoorte
Passchier Arissen
Pieter Verpoorte
Jacobus Rijkebach
Bastiaan Matthijssen
Gerrit Vettens
Hendrik Gerrits
Leendert van Oosdorp
Willem Vetgens
Cent Dronkers
Johannes van der Jagt
Anthonij Torre
Gijsbregt Kiemans
Ary Leunis
Louis van den Bergen
Jan Vercouteren
Crijn Vercouteren
Anthonij Passchierse
Jacob Janssen
Louis van den Berge
Jan Vercouteren
Crijn Vercouteren
Cent Dronkers
Dirk Vercouteren
Anthony Passchierse
Jacob Janssen
Jacob Dronkers
Willem van Oostdorp
Jan Jansen Leerdam
Dirk Vercouteren
Anthonij Arissen
Jan Brom
Johannes Bodmer
Johannes Bodmer
Jan Brom
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1758-1759
1759-1760
1760-1761
1761-1762
1762-1763
1763-1764
1764-1765
1765-1766
1766-1767
1767-1768
1768-1769
1769-1770
1770-1771
1771-1772
1772-1773
1773-1774
1774-1775
1775-1776
1776-1777
1777-1778
1778-1779
1779-1780
1780-1782
1782-1784
1784-1786

Johannes Bodmer
Pieter Torre
Pieter Torre
Jan Willem Prins
Jan Brom
Cornelis Roelands
Job Dronkers
Jan Willem Prins
Jan Willem Prins
Arie Dronkers
Pieter Torre
Job Dronkers
Jacobus Vercouteren
Arie Dronkers
Pieter van Leerdam
Pieter van Pagee
Joris van Boven
Joris van Boven
Joris van Boven
Joris van Boven
Cornelis Dronkers
onduidelijk; verm. Pieter Verpoorte
Cornelis van Leerdam
Cornelis van Leerdam
Jacobus Brom
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5.

J.M.G. Leune
De diaconie-rekeningen van de fortkerk van
Liefkenshoek 1681-1786

1. Vooraf
Van de Nederduits-Gereformeerde kerk in het fort Liefkenshoek zijn diaconie-rekeningen
bewaard gebleven betreffende de periode 1681 tot en met 1712 (met enkele
onderbrekingen) en van het tijdvak 1720 tot en met februari 1786, d.w.z. tot het moment
waarop de kerk na de overdracht aan de Oostenrijkse autoriteiten werd opgeheven. 12 Over
het functioneren van de diaconie vóór 1681 is niets bekend, behalve over de inkomsten in
de maand augustus 1680 en de uitgaven in de maand juli 1680.
De rekeningen bevatten overzichten van inkomsten en uitgaven zoals ze werden
opgetekend door de administrerend diakenen, ook wel omschreven als rendanten. De
navolgende gegevens zijn een bijlage bij hoofdstuk 14 in deel 1.
2. Aantekeningen over de aard van de inkomsten en uitgaven in de periode (1680)
1681 t/m 1712
De hierna genoemde bedragen betreffen Vlaamse ponden, schellingen en penningen; bij het
maken van berekeningen is 1 pond geteld voor 20 schellingen en voor 240 penningen.
In onderstaand overzicht zijn alleen de inkomsten en uitgaven genoteerd indien en
voorzover deze in de rekeningen verbijzonderd zijn naar personen dan wel een verklaring
boden voor afwijkingen van het gangbare patroon van inkomsten en uitgaven.
RB, inv. 275
Juli 1680
Uitgaven 2-16-0, w.o.:
• mondkost voor Cornelis Romon
• idem voor Abram Meremans
• idem voor Cornelis Osaen
• idem voor Margriet N.N.
• idem voor Catelijn N.N.
Augustus 1680
Inkomsten 8-18-8, w.o.:
• 1-16-8 van Dirk N.N., korporaal, wegens de huur van een huis van de diaconie te
Liefkenshoek
Januari 1681
Uitgaven 7-12-6, w.o.:
• onderhoudskosten voor Abram Meremans (ook in 1683)
12
De rekeningen bevinden zich in het archief van de Hervormde Gemeente te Rilland-Bath (kortweg:
RB) (dat wordt bewaard in het Zeeuws Archief) onder de inventarisnummers 275 tot en met 278;
inventarisnummer 279 is verwerkt in hoofdstuk 14 van deel 1.
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• idem voor Cornelis Romon(s)
• idem voor Jan Willaers
Februari 1681
Inkomsten 5-18-10, w.o.:
• 2-6-2 wegens de verkoop van 27 tonnen turf
Maart 1681
Uitgaven 10-0-6, w.o.:
• aan Jacob Snoeck wegens het leveren van wijn voor het Avondmaal
April 1681
Uitgaven 5-0-2, w.o.:
• mondkost, betaald aan Cornelis Osaen
• idem aan Catelijn Geerts
• een paar kousen voor Martijn Gillis
• een rok en een paar schoenen voor Matthijs Jacobs
• een paar schoenen voor Michiel Jacobs
Mei 1681
Uitgaven 5-5-7, w.o.:
• aan Fancois de Kleermaeker voor het maken van kleren voor het kind van Jacob
Gillis
• aan Jan de Quant voor het schoonmaken van de kerk
• een kinderbroek voor Mathijs Jacobs
Juni 1681
Uitgaven 5-19-5, w.o.:
• kosten van schoenlappen t.b.v. Pieter Meremans
Juli 1681
Uitgaven 9-5-0, w.o.:
• aan Samuel Bodel wegens twee reizen voor de kerk
• aan Isaack Cabboort wegens geleverde schoenen
September 1681
Uitgaven 4-4-10, w.o.:
• aan de schoolmeester Cornelis Smytegelt: 2 schellingen
Oktober 1681
Inkomsten 8-3-6, w.o.:
• 2-1-0 tijdens een collecte op 12-10-1681
Januari 1682
Uitgaven 4-13-4, w.o.:
• uitgaven ten behoeve van het onderhoud van Cornelis Osaen
Maart 1682
Inkomsten 6-7-8, w.o.:
• 1-17-0 tijdens een collecte op 29-3-1682
Juli 1682
Uitgaven 17-11-6, w.o.:
• 9-8-0 wegens een achterstallige boeking ten gunste van de eigen kerkeraad
Oktober 1682
Uitgaven 2-10-2, w.o.:
• aan Anthony de Quant voor het maken van 2 hemdrokken
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• kosten van kleren voor de kinderen van Maria Broeckaerts
• aan Paulus Siewaert (Sijwaert) voor het leveren van winkelwaren
• aan Jan de Kock volgens een kwitantie
Januari 1683
Inkomsten o.m.:
0-5-4 van Jan van den Ende wegens diens ondertrouw
Maart 1683
Inkomsten 11-16-6, w.o.:
• 2-7-18 door een collecte op 18-3-1683, een Avondmaalsdienst
April 1683
Uitgaven o.m.:
• onderhouden werden Pieter en Cornelis Meremans
Juni 1683
Uitgaven o.m.:
• 0-3-5 voor een zak kalk voor het huis van Jan Donck
Juli 1683
Uitgaven 5-17-1, w.o.:
• betaald aan Jan Jansen de Kock wegens geleverd ijzerwerk
Augustus 1683
Uitgaven 7-4-11, w.o.:
• kosten van een reparatie aan het huis van Jan Donck
Oktober 1683
Uitgaven 7-13-5, w.o.:
• 1 sch. en 4 penningen aan Pieter Meerman wegens schoenlappen
• weekgeld voor het kind van Jan Mertens
• onderhoudskosten van Dina Mereman
• Huybrecht Jans wegens schoenlapperswerk
• weekgeld voor Catelijn Pieterse
• mondkost voor Marie Koolmans
• idem voor Adriaantje Mertens
Februari 1684
Inkomsten 3-17-10, w.o.:
• 11 sch. en 10 penningen in het sterfhuis van Catelijne Pietersen Geertsen
Uitgaven 8-17-4, w.o.:
• 1 schelling voor een paar klompen voor het meijske van de schoolmeester
Maart 1684
Uitgaven 3-5-2, w.o.:
• weekgeld voor Marie Cools
• 2 schellingen i.v.m. 3 hemden voor het kind van Jan Meertens
• weekgeld voor het kind van Jacob Gillis
• 6 sch. wegens schoolgeld
• weekgeld betaald aan Jan de Koninck
• een paar kousen voor Cornelia Jans
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April 1684
Uitgaven 8-9-8, w.o.:
• weekgeld betaald aan Tanne Koppens
• idem aan Tanne Wijlaars (Willaerts) (3 sch. en 4 penningen)
• uitgaven voor kousen van Abraham Meermans
Mei 1684
Uitgaven 3-19-6, w.o.:
• weekgeld voor de jongen van Mari Broeckers
• 9 sch. en 2 penningen voor de koop van zand en ander goed voor het schoonmaken
van de kerk
Juni 1684
Uitgaven 3-1-10, w.o.:
• 10 penningen betaald aan David van Overbeek voor het maken van kleren
Januari 1685
Inkomsten 4-7-4, w.o.:
• 4 sch. wegens verkoop van een stoel in de kerk aan Heyltje van de Ende
Maart 1685
Uitgaven 6-17-10, w.o.:
• 2 sch. wegens mondkost voor de weduwe van Simon Jacobs
April 1685
Uitgaven 3-15-4, w.o.:
• 8 sch. en 4 pennningen betaald aan Jan Donck voor het schoonmaken van de kerk
• weekgeld betaald aan Maerten Jans
• idem aan Marij Sijmons
Mei 1685
Uitgaven 5-5-10, w.o.:
• betaald aan Jan de Visser voor enig gekocht goed
• 2 pond en 10 penningen betaald aan Machiel de Raedt voor het onderhouden van
de stomme (die niet nader werd omschreven)
• 7 sch. en 2 penningen betaald aan Pieter van Lare voor het halen van derrinck (=
verm. turf) met zijn schuit voor de armen (idem op 4 juni 1685)
Juni 1685:
Uitgaven 2-4-11, w.o.:
• 3 sch. en 4 penningen betaald aan Anthony Huibers wegens het repareren van
stoelen in de kerk
• betaald aan Geert Leenderts Stoop: vergoeding voor diverse uitgaven ten behoeve
van de armen, w.o. voor Mary de Koninck; hij betaalde voorts een mutsje voor het
meisje van Cornelis Marijnisse (Nagelkercke)
• de doodskist voor Matthijs Jacobsen, betaald op 23-6-1685 (8 sch. en 4 penningen)
Juli 1685
Uitgaven 7-14-14, w.o.:
• betaald aan Jan van Eeckelen wegens het leveren van brood voor het Avondmaal
Augustus 1685
Uitgaven 3-1-4, w.o.:
• 11 sch. en 11 penningen aan Jan Dirks Visser voor het leveren van o.m. lijnwaad
• weekgeld betaald aan Joos Kreeckman
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• idem aan Anne Moer
• idem aan de vrouw van Claes Gastelaer
September 1685
Uitgaven 5-1-10, w.o.:
• betaald aan Jan Kerschaver onderhoudskosten van Matthijs Jacobs (die in juni
1685 overleed)
November 1685
Inkomsten 6-16-6, w.o.:
• 14 sch. van Jacob Eyens
• 2 sch. en 10 penningen van Jacob Jansen, zijnde een “aelmoesse”
Uitgaven: 10-14-7, w.o.:
• Jan Harthouwers (Lathouwers?) werd op 18-11-1685 betaald voor het
onderhouden van een kind
December 1685
Inkomsten 9-6-5, w.o.:
• 3-3-4 (via Krijn Pippinck) van Cornelis Gastelaer; hij had een schuld bij de
diaconie en stond zijn arbeidsloon af
Uitgaven: w.o.:
• mondkost voor Pieter Meermans, betaald aan Jan van Eeckelen
Maart 1686
Uitgaven o.m.:
• op 25-3-1686 betaald aan Janne Willaerts voor haar kind
• idem aan Ary Boeij volgens kwitantie (3 pond)
• op 31-3-1686 betaald aan de sergeant Jacob 6 sch. voor het meesteren van de arm
van Annemoer
• idem aan Janneke d’ Hane 8 sch. voor reisgeld
Juni 1686
Inkomsten 4-1-0, w.o.:
• huishuur van Hans Jansen, die woonde in het huis van Jan Klaassen: 2-17-0
• huishuur van Mary Davidts: 1-12-10
• de opbrengst van veldvruchten: 5-6-10
• achterstallige huishuur van Mary Sanders: 2-8-0
• huishuur van Jan Kloot: 1-1-0
• huishuur van de schoolmeester op Ouden Doel die 3 weken in het armhuisje had
gewoond: 0-3-6
Juli 1686
Inkomsten o.m.:
• interest van Jacob Janse: 1-1-0
• verkoop van veldvruchten van 8 (gemeten?) door majoor Chassijn: 0-5-0
• huishuur van Jan Kloot te Ouden Doel: 2-12-6
• huishuur van Jan Coeyssens (?) voor zijn huis in Nieuwen Doel: 1-0-0
Uitgaven, o.m.:
• voor de buis in de dam van het armenhuis van Jan de Bruijs
Augustus 1686
Inkomsten o.m.:
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• boete van de varkens: 1 pond 13
• interest van Jacob de Grave: 15 schellingen
September 1686
Inkomsten o.m.:
• boete van Huijber…the over ’t houden van het varken
• 2 schellingen van Katrine Robberts wegens het gebruik gedurende 1 jaar van het
plaatsje achter het huis op Ouden Doel
Oktober 1686
Inkomsten o.m.:
• uit de bierbus gelicht: 1-16-5
• 4 maanden huishuur van Pieter Haeck: 1-4-6
• uit de boedel van Mayken de Witte (via de griffier van den Doel en via Cornelis
Smytegelt): 7-10-10,5
• Van Cornelis Marinisse (Nagelkerke) wegens een legaat van Norman: 5 ponden
• Interest van Jacob de Visser: 3-15-0
Uitgaven ( idem februari 1687) o.m. ten behoeve van:
• het kind Annemoer
• Maerten Janszn.
• Tanne Willaerts
• Mary Sijmons
November 1686
Inkomsten o.m.:
• Van Anthony Jacobs wegens kortinge (= aflossing) van zijn kapitaal: 3-10-0
• Ontvangen een legaat van David Symonse van der Willigen: 4-3-4
• Ontvangen van David Koppens wegens het leveren van turf: 0-13-4
• 1 pond wegens het begraven (kennelijk in de kerk) van een kind van de majoor
• 1 schelling wegens de trouwaffiliatie van Absalom Lowysse
Uitgaven o.m.:
• David Koppens wordt betaald voor het onderhouden van Katalijn Jakobs
• Huybert Jansen wordt betaald voor schoenlappen en voor sokken
December 1686
Inkomsten o.m.:
• 0-5-3 van Thomas Jansen (Brom)
• 2 pond van Jan Dirkszn. Visser
• 0-19-10 huishuur van Mary Davidts
• 10 schellingen boete voor de bakker voor het houden van een varken
• 0-3-4 van Willem Ruth
Januari 1687
Inkomsten o.m.:
• bochtgeld van Laureys van den Ende: 0-5-3
• gift van Jacob Eyens t.b.v. Tanne Koppens: 0-9-9
• van Cornelis Lievense Moorman wegens koop van het armenhuis in het fort: 8-6-8
13

Dit betrof vermoedelijk een boete op het houden of vervoeren van varkens in het fort in verband
met de veepest.
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• huishuur van Joos Bult: 1-13-4
• cijns van Pieter van Bracht: 0-2-0
• huishuur van Hans Joris: 0-1-8
Maart 1687
Inkomsten o.m.:
• huishuur van Pieter Haeck: 1-4-6
• gebruik van het doodkleed: 0-2-0
• verkoop van het land van Jan Vlam: 0-4-2
• huishuur van Jan Joris: 0-7-0
• boete van sergeant Poppe: 1-6-8
• uit het sterfhuis van Ammerens Willemse (via Willem Janse Visscher): 1-8-8,5
Uitgaven o.m.:
• Gabriel Adriaenszn. wordt betaald voor arbeidsloon ten behoeve van het huis “De
Gecroonde Roose” (= herberg te Doel)
• aan Heyndrick de Clerq wordt over 23 roeden cijns betaald
April 1687
Inkomsten o.m.:
• rantsoenpenningen over 1686: 1-18-3
• wegens ondertrouw: 0-5-0
• uit de bierbus: 0-18-2
• van Jacob de Visscher wegens korting (= afbetaling) van kapitaal: 4-3-4
• van Cataryne Robberts voor haar huisje op de grond van de armen: 0-10-6
• wegens trouwen: 1-1-0
• wegens gebruik van het doodkleed: 0-1-8
Uitgaven o.m.:
• Jan Donck betaald voor het schoonmaken van de kerk
Mei 1687
Inkomsten o.m.:
• 0-1-0 wegens een verstrekte attestatie
Uitgaven o.m.:
• Jan Cornelisse betaald voor het lappen van schoenen
Juni 1687
Inkomsten o.m.:
• 0-4-0 wegens ondertrouw
Uitgaven o.m.:
• de vrouw van Cornelis Marijnisse betaald voor het maken van hemden
Juli 1687
Inkomsten o.m.:
• 0-4-0 vanwege de stoel van de vrouw van Jan Vlams
• idem vanwege de stoel van de vrouw van Jan de Visscher
• idem vanwege de stoel van Janna Moormans
• 2-10-0 wegens huishuur van Mary Sanders
• 1-3-4 wegens huishuur van Mary Davidts
Augustus 1687
Inkomsten o.m.:
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• 0-6-6 wegens ondertrouw
• 0-2-0 idem
Uitgaven o.m.:
• de vrouw van Arij Boeij betaald voor het onderhouden van Jan Heyns
Oktober 1687
Inkomsten o.m.:
• 0-4-0 vanwege de stoel van de vrouw van mr. Arys (= vermoedelijk Ary van
Loenen, chirurgijn)
Uitgaven o.m. (ook eerder en later):
• onderhoud van “de stomme” (die niet nader werd omschreven)
Januari 1688
Inkomsten o.m.:
• 0-3-0 vanwege ondertrouw van Jacob de Veijlder
• 0-5-3 voor de zitplaats van Laureys van den Eijnde
• 7-11-5 vanwege de koopdag van Anne Moer
Februari 1688
Inkomsten o.m.:
• 0-11-4 wegens een zak tarwe van Ary Theunis
• 0-4-0 wegens huishuur van Abraham Watervliet
• 1-10-0 wegens huishuur van Mary Davids
Maart 1688
Inkomsten o.m.:
• 0-3-6 vanwege een bruiloft (“wedding”)
• 0-17-8 uit de bierbus
• 0-3-4 van de schoolmeester Cornelis Smytegelt hetgeen is afgesproken over het
ontslapen van Cornelis Poulier (Paulier)
Mei 1688
Inkomsten o.m.:
• 0-4-0 erfcijns van Kaet Robbers
• 1-3-4 kortinge van huishuur van Jan Cloot
• 1-13-4 interest van Pieter Torre
• 0-10-0 huishuur van het huis ’t Wapen van Zeelandt
Uitgaven o.m.:
• betaald aan de schoolmeester (N.N.) 7 schellingen en 2 gr. Vlaams voor het leren
van de armenkinderen
Juni 1688
Inkomsten o.m.:
• 0-7-0 interest van Jacob de Graaf
• 1-17-7 rente over het legaat van juffr. Agatha Pornaerts over 1683
Juli 1688
Inkomsten o.m.:
• 0-2-0 (via het armenbusje) van personen die belijdenis deden
Uitgaven o.m.:
• betaald (op 11 juli) aan de dochter van Jacob Eyens voor de kamerhuur voor de
leerlingen op Ouden Doel
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•

betaald aan Jan Leenders voor de belck (kelck?) tot het Armhuijs op den Ouden
Doel
• betaald aan Gillis Baert voor een reis naar Ossendrecht
Augustus 1688
Inkomsten o.m.:
• 1-5-0 van Cornelis Marinusse (Nagelkerke) wegens huur van Anneken Jacobs
September 1688
Inkomsten o.m.:
• 0-13-4 wegens huishuur van Mary Davids
• 0-10-6 wegens zolderhuur van het armenhuis
• 0-1-8 wegens ondertrouw
• 0-2-0 wegens gebruik van het doodkleed
Oktober 1688
Inkomsten o.m.:
• 2-0-0 wegens het kerkerecht voor de overleden luitenant die in de kerk van Lillo is
begraven
• 0-10-6: een zilveren ducaton bij legaat van de overleden luitenant
November 1688
Inkomsten o.m.:
• 2-0-0 voor de begrafenis van de huisvrouw van meester Cornelis Smytegelt (zij is
kennelijk, gelet op het bedrag, in de fortkerk begraven)
• 2-0-0 van Jan Phouteren (?) (= verm. Vercouteren) par assignatie
• 0-8-0 van de beenhakker wegens de huur van het huis ’t Wapen van Zeelandt
December 1688
Inkomsten o.m.:
• 1-13-0 van David van Overbeeck
• 0-5-3 bochtgeld van Laureys van den Eynde
Uitgaven o.m.:
• betaald een paar klompen en sokken voor Jan van der Heyden
• Jan Jansen Kock betaald voor het maken van een kandelaar
• betaald een paar klompen voor Marines Kindt
Januari 1689
Inkomsten w.o.:
• 4-0-0 wegens achterstallige interest
• 2-0-0 wegens kerkerecht bij de begrafenis van de huisvrouw van sergeant Jacob de
Waart
Uitgaven o.m.:
• Jan van Eeckelen betaald voor het brood voor het Avondmaal
• betaald aan huisschatting voor het armenhuis 3 sch. en 4 penningen
Februari 1689
Inkomsten w.o.:
• 0-10-6 wegens buitentijds ondertrouwen van Gabriel Maartens en Maeyken
Arysse
Uitgaven o.m.:
• betaald voor het lappen van schoenen van Jan Schalck
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• betaald het reisgeld van een armenvrouw
Maart 1689
Inkomsten o.m.:
• 1-3-4 huishuur van Joos Bilt
• 0-2-0 wegens gebruik van het doodkleed bij de begrafenis van Jan Doncks
Uitgaven o.m.:
• de vrouw van Gillis Baert betaald voor het maken van kleren
April 1689
Inkomsten o.m.:
• 1-13-4 interest van Pieter Torre
Uitgaven o.m.:
• betaald aan “meester” Niklaas (kennelijk chirurgijn) voor een “dienst” bewezen
aan Catelijn Jacobs
Mei 1689
Inkomsten o.m.:
• 4-4-0 van Jan Kille voor rekening van Jan van Kersschaveren in mindering van
zijn obligatie
• 0-1-0 van Pieter Dronckert voor het verstrekken van een attestatie
• 1-8-7 van Gerrit de Coninck wegens interest over een lening van fl. 49
• 0-4-0 van Lisabet Lugtendach voor een zitplaats in de kerk
Uitgaven o.m.:
• onderhouden door de diaconie: Cornelis Samuelszn. (idem in 9-1689, 8-1691, 41692, 7-1692 en 11-1693)
Juni 1689
Uitgaven o.m.:
• betaald aan twee Franse vluchtelingen (1 sch.)
• betaald aan Matthijs Bastiaanszn. volgens kwitantie
• betaald aan Cornelis Puppinckx volgens rekening 16 sch. en 4 penningen
Juli 1689
Inkomsten o.m.:
• 1-16-7 rente over het legaat van Agata Pornaerts over 1686
• 1-18-4 van Knockaert over de helft van de boot van Zeemans (die door de
diaconie werd onderhouden)
• 1-1-0 van Cornelis Marinusse (Nagelkerke) wegens huishuur van Jan Donck
Oktober 1689
Inkomsten o.m.:
• 5-18-6 volgens specificatie van de griffier
• 0-15-4 twee jaar interest van Jacob de Graef
Uitgaven, o.m.:
• betaald aan Michiel le Quant voor het schoonmaken (?) van huiskens en de kerk
November 1689
Inkomsten o.m.:
• 2-0-0 van Aldegonde op rekening van haar gevallen huisje
December 1689
Inkomsten o.m.:
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• 0-5-3 wegens gebruik doodkleed bij de begrafenis van Verpoorte
• 0-5-3 wegens bochtgeld van Laureys van den Ende
Uitgaven o.m.:
• betaald een paar klompen voor Willem van der Heijden
Januari 1690
Inkomsten o.m.:
• 2-5-0 vanwege de begrafenis van Anneken Snoecks (kennelijk in de kerk)
Uitgaven o.m.:
• betaald aan de barbier voor het meesteren van een armenjongen
Februari 1690
Inkomsten o.m.:
• 0-9-6 wegens ondertrouw (van N.N.)
Maart 1690
Inkomsten o.m.:
• 2-5-0 (ontvangen op 19-3-1690) vanwege de begrafenis van meester Smytegelt
(waarvan 2 pond kerkerecht, dus vanwege begraven in de kerk)
• 1-0-0 van Sywaert Alegoet uit de boedel van Anneken Snoecks
• 1-6-8 van Cornelis Beertman (?) wegens het bewonen van het armhuis op den
Doel
• 3-6-8 (ontvangen op 27-3-1690) van de erfgenamen van Jan de Bruine 8 jaar
interest over een lening van fl. 50, staande op het huisje van Neeltje Wouters,
gekocht bij Philip Geertse
Uitgaven o.m.:
• betaald aan Jan de Bruijs, de weert
• betaald voor het schoolgaan van Willem Cornelisse 3 sch.
• betaald een voorschoot en een kam voor Jan Cornelissen van der Heijden
• betaald (op 26-3-1690) aan de erfgenamen van Jan de Bruijs de oude
April 1690
Inkomsten o.m.:
• 0-12-0 (via Jacob Eyens) uit het sterfhuis van de weduwe van Cornelis Janszn.
Uitgaven o.m.:
• onderhouden door de diaconie: Cornelis Zeeman
• 0-9-0 aan Cornelis Pippinck voor twee paar schoenen
Mei 1690
Uitgaven o.m.:
• betaald aan Ary van Loenen voor het meesteren van de stomme: 1-13-4
• idem aan Cornelis Pippinck voor schoenen: 1-2-0
Juni 1690
Inkomsten o.m.:
• 3-11-8 interest van de wagenmaker Jacob de Visscher
Uitgaven o.m.:
• voor Gillis Baert op 28-6-1690 een maat tarwe betaald
Juli 1690
Uitgaven o.m.:
• 6-6-0 aan Cornelis Pippinck wegens mondkost voor Jan van der Heijde
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September 1690
Inkomsten o.m.:
• 0-2-0 wegens een attestatie voor Dilia Meermans
• 7-9-8 van Joos Bilt wegens de koop van een huisje van de armen
November 1690
Uitgaveno.m.:
• 0-19-2 aan Cornelis Pippinck voor het maken en lappen van schoenen
December 1690
Uitgaven o.m.:
• betaald een rokje voor Paulijntje Brom
Januari 1691
Inkomsten o.m.:
• 0-5-5 kerkerecht (bedoeld zal zijn: bochtgeld) van Laureys van den Ende
Februari 1691
Inkomsten o.m.:
• 1-5-0 interest over drie jaar van Jacobus de Bruine wegens een lening van fl. 50
Maart 1691
Inkomsten o.m.:
• 3-2-6 een jaar interest van Jacob de Visser
April 1691
Inkomsten o.m.:
• 1-13-4 huishuur van Cornelis Beeckman; deze woonde in het huis van Jan Donck
• 2-3-2 van Klaas Kool betr. een jaar cijns over 1689 van de kamer in het huis van
Jan Clasen
Juni 1691
Inkomsten o.m.:
• 1-6-6,5 rantsoenpenningen over 1690
• 5-10-0 van Joos Bilt wegens koop van een huisje op Ouden Doel
• 4-3-4 idem
• 6-13-4 van Jacob de Grave wegens kortinge (= afbetaling) van zijn obligatie
Juli 1691
Inkomsten o.m.:
• 1-13-4 van Pieter Torre wegens een jaar rente over een lening van fl. 200
Uitgaven, o.m.:
• voor Gillis Baert op 30-7-1691 2 maten rogge betaald
• 0-11-6 cijns voor het armenhuis
September 1691
Inkomsten o.m.:
• 2-0-0 (ontvangen op 16-9-1691) kerkerecht betr. de begrafenis (in de kerk) van de
weduwe van De Ridder
Uitgaven o.m.:
• op 2-9-1691 aan Marie Symons betaald voor het wassen van de hemden van
Cornelis Samuels
• onderhouden door de diaconie: Susan Lucas
December 1691
Inkomsten: de specificatie is onleesbaar
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Januari 1692
Inkomsten: de specificatie is onleesbaar
Februari 1692
Inkomsten: de specificatie is onleesbaar
Maart 1692
Inkomsten o.m.:
• 1-13-4 van de predikant Bruynvisch
• 4-18-1, zijnde de opbrengst van de koopdag van Martje Jans
Mei 1692
Inkomsten o.m.:
• 3-6-8 van Job Wouters Dronkers wegens rente over een lening van fl. 400
Uitgaven o.m.:
• 5-12-0 aan Cornelis Pippinck voor het onderhouden van Jan van der Heyden en
voor schoenlapperswerk
Juni 1692
Inkomsten o.m.:
• 1-17-6 (ontvangen op 11-6-1693) huishuur van Thomas Biesmans
Augustus 1692
Inkomsten o.m.:
• 1-8-5 rente over het legaat van Agath Pornaerts
Uitgaven, o.m.:
• betaald aan Jacob Eyens voor hetgeen hij betaalde aan Marijnis Pouwels
Oktober 1692
Inkomsten o.m.:
• 0-4-0 voor de zitplaats in de kerk van juffr. De Ridder
Uitgaven o.m.:
• 0-2-8 aan Susanna Jans voor het schoonmaken van de kerk
November 1692
Inkomsten o.m.:
• 4-17-3,5 erfenis van Trijntje Weners (de armen van den Doel kregen een zelfde
bedrag)
• 0-4-0 voor de stoel van de vrouw van Verpoorte
• 2-10-0 van Joos Bilt; kooppenningen wegens de koop van huis in Ouden Doel
Uitgaven o.m.:
• schoolgeld betaald voor het kind van Thonis Jansen (= verm. Thomas Jansen
Brom)
• betaald aan Ary Willemsen voor een reis naar Ossendrecht ten behoeve van Gillis
Baert
December 1692
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 bestroocks (?) (strijkgeld?) op de verkoop van het huis van meester Ary van
Loenen (chirurgijn)
Maart 1693
Inkomsten o.m.:
• 5-0-0 wegens verkoop van turf
• 1-5-0 huishuur van Claes de Haes
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•
•
•

1-15-4 opbrengst koopdag van Martje
1-16-8 opbrengst koopdag van Zeeman
9-6-8 van de commandeur, een jaar interest van een hypotheek (“ paye”) op een
huis op het Plein in het fort (NB: mogelijk betreft het genoemde bedrag de totale
lening)
• 3-16-8 van Joos Bilt i.v.m. de koop van een huis in Ouden Doel
Uitgaven o.m.:
• op 16-3-1693 betaald aan de schoolmeester (= Gillis Deurwaarder) volgens
kwitantie: 1-4-0,5
• op 31-3-1693 betaald aan Cornelis Moormans volgens kwitantie
April 1693
Inkomsten o.m.:
• 1-13-4 interest van Pieter Torre
• 19-3-4 ontvangen te Brussel op 26-4-1693 van de koper van de schuit van Thomas
Jans (= Brom) (de schuit was kennelijk door de diaconie gefinancierd) (zie ook juli
1693)
Uitgaven o.m.:
• onderhouden werd Janneke Lichtendagh (idem juni 1693)
Juni 1693
Uitgaven o.m.:
• betaald Jan de Metselaar wegens metselwerk aan het huis van Thomas Janse Brom
Juli 1693
Inkomsten o.m.:
• 18-6-8 wegens de in Brussel verkochte schuit van Thomas Jans (Brom)
• 2-0-10 van Symon Matthijssen wegens interest op een huis, gekocht van Gerrit de
Coningh
• 0-12-0 interest van Adryaan de Kleermaker
• 8-6-8 van Knockaart wegens een paaye voor een schuit
September 1693
Uitgaven o.m.:
• Meerten Brom werd onderhouden door Cornelis Marijnisse (Nagelkerke)
November 1693
Inkomsten o.m.:
• 8-0-0 achterstallige interest van Tobias Jansse (Visser)
• 2-15-0 bochtgeld over diverse jaren
• 0-10-0 opslag (?) op een gelach, verteert ten huize van Thomas Janszn. (Brom)
December 1693
Uitgaven o.m.:
• onderhouden werd de weduwe van Pieter Lichtendagh
• idem de weduwe van Jan Betist
• idem de weduwe van Lückens de Smyt (Smijdt) (Smit)
Januari 1694
Inkomsten o.m.:
• 0-5-5 bochtgeld van Laureys van den Ende
Uitgaven o.m.:
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• onderhouden werd de weduwe van Pieter Lichtendagh
• idem de weduwe van Lückes de Smydt
• idem de weduwe van Jan Betist
• betaald op kwitantie Mister Frans
• Joanna Moormans
• Marijnis Poulus
Februari 1694
Uitgaven
• onderhouden werden de personen zoals in januari 1694
Maart 1694
Inkomsten o.m.:
• 11-9-2 interest van de wagenmaker over diverse jaren
• 0-17-4 interest van Jacob de Bruine de oude
• 1-5-0 interest van Ary Jacobs over een lening van fl. 150
• 1-15-0 van Jan Moormans wegens kortinge van vervallen interest
• 3-10-0 wegens verkoop van 35 tonnen turf
• 1-6-8 van Krijn Pippinck: vier jaar bochtgeld voor hem en zijn broer Marinus
Uitgaven o.m.
• onderhouden werden de personen zoals in januari 1694
• betaald op kwitantie Gossen Ingenhage
• idem Cornelis Moorman voor het onderhouden van bekers en tafelkleed (verm.
t.b.v. het Avondmaal) gedurende twee jaar, 8 schellingen
April 1694
Uitgaven o.m.
• weekgeld voor Catrien Montal
• idem voor Susan Lucas
• idem voor Janneken Lightendagh
• op kwitantie betaald: Lijsebeth Lightendagh
Mei 1694
Inkomsten o.m.:
• 1-13-10 van een collecte op tweede Pinksterdag
Uitgaven o.m.:
• betaald Susan Lucas voor het onderhouden van de kerk
• betaald Jan van der Heijden voor kleermakerswerk
Juni 1694
Inkomsten, o.m.:
• 3-16-8 huishuur van de commies van den Doel die woonde in het huis van
Adryaan van Rije
• 1-13-4 interest van Pieter Torree
• 10-0-0 korting op de penningen van het huis, gekocht door Hendrick Vermeijs
• 1-7-10 uit het sterfhuis van Zeeman
• 1-0-0 opbrengst koopdag van Cornelis van den Ende
Juli 1694
Inkomsten o.m.:
• 3-0-0 van Joos Bilt
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Uitgaven o.m.:
• betaald Cornelis Pippinckx voor schoenmakerswerk (2-5-0)
September 1694
Inkomsten o.m.:
• 2-14-8 uit de bierbus
Oktober 1694
Inkomsten o.m.:
• 0-5-5 legaat van Willem Ruth
Uitgave, o.m.:
• nog steeds onderhouden: Susanna Lucas
• idem Janneken Lightendagh
• betaald aan Volckert Jansen Visser: 6 ellen peijen en een kwart tegen 16 stuivers
per el; voorts: 2 ellen vrisat tegen 14 stuivers; plus 3 ellen linden tegen 5 stuivers
per el.
• aan of ten behoeve van meester Jelis (= schoolmeester Gillis Deurwaarder) 0-7-4
huisschatting
November 1694
Inkomsten o.m.:
• 16-13-4 van Heyndrick Vermeys i.v.m. de koop van het huis van Adryaantje van
Rije
• 9-8-7 van meester (Pieter) Verbeelen (chirurgijn te Doel), paaye i.v.m. de koop
van het huis van Pieter Lichtendagh
• 4-17-9 van Jan Vlam t.b.v. Tanne Koppens
• 0-5-5 van Gillis Baert wegens cijns van het huis waarin hij woont
Januari 1695
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 bochtgeld van Krijn Pippinck over 1694
• 0-5-5 bochtgeld van dijkgraaf Van den Eynde
• 0-2-2 wegens akkoord op de koop van het huis van Marinus Pouluszn.
Uitgaven o.m.:
• Volckert Jansen Visser betaald voor kleermakerswerk
• voor Mari Lükens betaald: 6 ellen rooden karsaij plus 6 ellen linden
Februari 1695
Uitgaven o.m.:
• weekgeld betaald aan Josintie Saes (ook: Sas)
• kostgeld betaald aan Marij Overbeeck
• betaald aan Jan Willemse voor kleermakerswerk (voorschoten van linden en
karsaij)
Maart 1695
Inkomsten o.m.:
• 6-13-0 de laatste paaye van het huisje van Martje Janssen dat was gekocht door
commandeur Valck
Uitgaven o.m.:
• betaald aan meester Jelis (= Gillis Deurwaarder) voor leveranties aan de kinderen
(0-5-9)
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•

Simon Mattise (Mattheussen) kreeg kostgeld voor het onderhouden van een arme
(N.N.) (3-8-7)
• Jan van Eeckelen betaald voor het leveren van goederen aan Heiltje en Jan de
Bruin
Mei 1695
Inkomsten o.m.:
• 1-1-0 van Jan Pippingh wegens bochtgeld en gebruik van het doodkleed
• 1-8-1 ’t part van de rantsoenpenningen van de diaken Abraham Snol te Lillo over
1693
• 1-8-1 idem van de diaken monsr. De Grande, diaken te Lillo, over 1694
Uitgaven o.m.:
• weekgeld betaald aan de weduwe Catrien Officiers
• betaald aan de weduwe van Sander van Overbeeke 2-1-4 voor het onderhouden
van Paulijntie Brom
• betaald kleren voor de Stomme
• betaald kleren voor Jan Thomassen Brom
• idem voor Anna Vissers
Juni 1695
Inkomsten o.m.:
• 0-4-0 voor de stoel van Cornelis Marinusse (Nagelkerke)
• 0-12-0 interest van Adryaan van Overbeeke
Uitgaven o.m.:
• betaald aan de vrouw van Jillis Baert het maken van 4 hemden voor de jongen die
bij Jan Kil woont (0-4-4)
Juli 1695
Uitgaven o.m.:
• betaald 2 kammen voor Jan de Bruin
• betaald aan Cobus Bodel 1-12-6 per kwitantie
• betaald aan de vrouw van Marijnis Poulus voor het schoonhouden van de kerk (010-1)
Augustus 1695
Uitgaven o.m.:
• per kwitantie betaald aan de griffier 3-4-6 (verm. voor cijnsplichten)
• 1 stuiver gegeven aan een arme passant
September 1695
Uitgaven o.m.:
• betaald aan Cornelis Gastelaer wegens het leveren van winkelwaren (1-7-2)
• betaald aan Jan Kil 5-5-2 wegens het onderhouden van Jan Thomassen Brom
Oktober 1695
Inkomsten o.m.:
• 1-12-6 uit de bierbus
Uitgaven o.m.:
• betaald aan Anneke Aris 6-0-0 wegens een half jaar mondkost voor de Stomme
November 1695
Inkomsten o.m.:
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• 2-11-9 (alsnog) ontvangen van de diaken Johan van Eeckelen
• 33-8-8 van Jan Verkouteren die het huis kocht van Jan Vlam op den Doel
• 18-4-2 van de griffier, afkomstig van Susanna, weduwe van Jan de Bruine
• 0-10-0 van Gillis Puyevelt voor de dienst van Volckert Visscher
• 1-12-4 van Philip Geerts, interest over 4 jaar over een lening van fl. 50
Uitgaven o.m.:
• betaald aan Philip Geertsen tien gulden (1-13-4) voor het onderhouden van het
kind van Jan de Koningh
December 1695
Inkomsten o.m.:
• 0-10-0 bestemd om uit te keren aan de vrienden van Willem Ruth
Uitgaven o.m.:
• betaald weekgeld aan Cattrina Gothij (later: Goeten)
• idem aan Susanna Lucas
• idem aan Josintie Sas
Januari 1696
Inkomsten o.m.:
• 0-10-0 een jaar bochtgeld van Crijn Pipping
• 0-5-5 bochtgeld over 1695 van Louwereis van den Ende
Uitgaven o.m.:
• betaald voor het maken van een rok voor Jan de Bruin en een broek voor Willem
van der Heijden
• idem een voorschoot voor het jongetje bij Amerens Brom (0-3-3)
Februari 1696
Uitgaven o.m.:
• aan Henderick de Konstapel 17 schellingen betaald om Volckert Jansen (Visser)
naar Middelburg te brengen. Idem in maart 1696 (toen bedroeg de vergoeding 1-17)
• betaald 1 schelling voor een mutsje voor Janna die wordt onderhouden door
mijnheer (= dominee) Bruinvis
April 1696
Inkomsten o.m.:
• 8-6-8 gedeeltelijke afbetaling lening door Jacob Vissers
• 5-16-8 interest van Jacob Vissers
Uitgaven o.m.:
• betaald aan Jan van Ekelen 7-10-0 voor het onderhouden van Jan de Bruin
gedurende een jaar
• betaald aan meester Francois de Bruin (chirurgijn) voor het genezen van de
Stomme en van Volckert (Jansen Visser)
• Albertus van den Vijver (chirurgijn) betaald voor het cureren van Jan Thomas
(Brom)
Mei 1696
Inkomsten o.m.:
• 12-10-0 van Andries Couvreijn wegens kortinge van lening van fl. 150 betr. koop
huis in den Doel
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• 2-10-0 van Ary Jacobs wegens twee jaar interest
• 1-0-0 van Anthony Meus wegens huishuur van het huis van Susanna Rapenborgh
Uitgaven o.m.:
• betaald aan meester Jeylis (= Gillis Deurwaarder) 0-3-4 wegens het leveren van
“bocken en pan” (= waarsch. boeken en pennen) en “andersijns” (= verm. en
dergelijke)
• betaald aan Maria Martens 1-13-4 voor een jaar mondkost voor Poulintie Brom
• betaald aan majoor Sassin (= Chassin) voor het leveren van 4 stoop wijn voor het
Avondmaal
Juni 1696
Inkomsten o.m.:
• 8-6-8 legaat van Menno Symonse (van der Willigen, alias Clomp)
• 2-3-4 huishuur van Anneken Arisse, huisvr. van Symon Mattheeuws
• 0-2-2 voor de stoel van Jacob Marinusse
• 0-4-0 voor de stoel van Job Wouterse Dronckert
Uitgaven o.m.:
• betaald 6 pond aan mondkost voor de stomme Jan Schalck
• Heiltje de Bruin ontvangt mondkost (2-3-4) voor Jacob de Bruin
• betaald aan Cornelis Puppen (= Pippinckx) 2-4-4 voor schoenlapperswerk
• betaald Dina Vercouteren voor het onderhouden van Beatrix en Jan Brom
• betaald aan Jacob Bodel wegens geleverd brood voor het Avondmaal
• betaald aan Jacob Bodel wegens geleverde kolen voor de kerk
Juli 1696
Uitgaven o.m.:
• zand gekocht (voor 1 penning) om de kroon in de kerk te schuren
• betaald aan Tanne Koppers voor het turftonnen (= het lossen van turf)
Augustus 1696
Inkomsten o.m.:
• 0-8-0 voor de stoel van de vrouw van Krijn Pippinckx (= Catharina Kille)
September 1696
Inkomsten o.m.:
• 1-16-11 uit de bierbus
• 0-16-1 uit het sterfhuis van Susanna van Rapenburgh
Oktober 1696
Inkomsten o.m.:
• 2-0-0 twee jaar interest van Tobias Jansen (Visser)
• 0-10-0 twee jaar bochtgeld van Tobias Jansen (Visser)
Uitgaven o.m.:
• Jan van Hessen betaald voor arbeidsloon aan het huis van ….
• Jan Kock betaald (0-3-8) wegens het leveren van een anker en winkelhaken voor
het huis van Gillis Baert
• weekgeld betaald voor Catrien Goeten
November 1696
Uitgaven o.m.:
• betaald aan de vrouw van Jan Geertsen 8 schellingen
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December 1696
Uitgaven o.m.:
• betaald aan Jan Jacobsen 3-4-0 volgens kwitantie
Januari 1697
Uitgaven o.m.:
• betaald kleren voor Willem Cornelissen
• idem voor Jan Cornelissen
• idem voor Jan de Bruijn
Februari 1697
Inkomsten o.m.:
• 0-5-5 bochtgeld van Lauwereijs van den Ende
• 0-10-0 idem van Krijn Pippinckx
Uitgaven o.m.:
• betaald weekgeld (0-2-0) voor de weduwe van meester Frans (verm. chirurgijn)
• betaald 5-10-2 aan Huybert Jansen volgens kwitantie
• betaald 4-16-8 aan Sijmon Mateensen (later: Mattheussen) wegens mondkost voor
stomme Jan (= Jan Schalck)
Maart 1697
Inkomsten o.m.:
• 1-12-4 rantsoenpenningen over 1696
• 4-2-0 van Gerrit Knockaert wegens aflossing van een lening
Uitgaven o.m.:
• betaald weekgeld van Jan Cornelissen (2 schellingen)
• betaald aan Pieter van der Wieken 0-7-2 volgens kwitantie
Mei 1697
Inkomsten o.m.:
• 12-6-0 van Andries Couvrijn wegens aflossing lening betr. koop van het huis van
Susanna van Rapenburgh
• 1-0-0 van majoor Chassijn, kerkerecht wegens ’t begraven (kennelijk in de kerk)
van zijn dochtertje Pieternelleke (ontvangen op 26-5-1697)
• 0-13-4 van majoor Chassijn wegens een accoord over armengeld met Joos van
Ertbrugge over het overlaten van zijn hoefke
Uitgaven o.m.:
• weekgeld (2 schellingen) betaald voor de weduwe van meester Frans
• 1-13-4 aan deze weduwe betaald wegens een reis naar Hulst
• weekgeld betaald aan de weduwe van de officier: 2 schellingen
• aan constapel Jan Jacobs 3-10-0 betaald wegens 6 maanden mondkost voor Jan de
Bruin
• aan Janneke van Amerongen 0-3-4 betaald wegens het leveren van kousen voor
Janna Vissers
• aan Geertruijt Huerlands 0-4-4 betaald volgens kwitantie
Juni 1697
Inkomsten o.m.:
• 1-4-0 interest van Adriaan van Overbeeke
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Uitgaven o.m.:
• betaald aan Cornelis Aertsen 1-4-0 voor het leveren van 4 hemden voor de
Stomme
• betaald 0-8-8 aan de weduwe van meester Frans voor het meesteren van de benen
van de Stomme
• betaald 0-2-0 aan een afgedankte soldaat
• betaald 0-1-0 aan een verdreven persoon van de stad Worms
• betaald aan Catrina de Smit 0-15-8 volgens kwitantie
• betaald aan Adriaan van Overbeeke 0-3-8 wegens een geleverde broek
• betaald 6 penningen voor een nieuw oor aan de kan van de kerk
Juli 1697
Inkomsten o.m.:
• 1-5-0 interest van Ary Jacobs
• 9-6-8 van de griffier, uit het sterfhuis van Jacob Jansen
• 0-5-0 van de griffier over de koopdag van Noorthoeck
Uitgaven o.m.:
• betaald aan een arme soldatenvrouw 2 schellingen
• betaald aan een vrouw waarvan een schip was vergaan 4 schellingen
Augustus 1697
Inkomsten o.m.:
• 9-2-0: rente van Thomas Biesmans over lening van fl. 50
• 0-5-0 wegens gebruik doodkleed bij de begrafenis van Tobias (Jansen Visser)
Uitgaven o.m.:
• Pieter van der Wielen wegens geleverd brood voor het Avondmaal
• Jacob de Bruin: mondkost ten behoeve van Heiltje de Bruin
• Thomas Bieseman: 0-3-11 volgens kwitantie
• Cornelis Albrechts: 1-3-6 volgens kwitantie
• Gillis Deurwaarder: 0-8-6 volgens kwitantie
• Maria Deurwaarder: 0-11-2 volgens kwitantie
• Dina Smits: 0-11-10 volgens kwitantie
(NB: geen gegevens over de periode oktober 1697 t/m december 1698)
RB, inv. 276
Januari 1699
Uitgaven o.m.:
• weekgeld aan Martijntje Swijgers
• idem aan Catharina Officiers
• een paar klompen voor Pouwelijntje Brom
• Thomas Pullaer betaald voor arbeidsloon t.b.v. het armenhuis in den Doel
• Marinus Pouwels betaald voor het maken van kleren voor Jan Schalck
Februari 1699
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 voor ’t doodkleed van Gillis Baert
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Uitgaven o.m.:
• mondkost voor Pouwelijntje Brom, betaald aan Maria Maartens
Maart 1699
Inkomsten o.m.:
• 0-10-0 voor ’t doodkleed van Gerrit Baert en zijn vrouw
• 1-0-0 wegens verkoop van een kerkboekje, verkocht op de koopdag van Gerrit
Knockaert
Uitgaven o.m.:
• betaald Joos de Glaasmaker voor het repareren van de glazen in het armenhuis te
Liefkenshoek
• idem Catharina Montal wegens het maken van hemden voor Jan Schalck
• idem Cornelis Marinis Nagelkercke wegens mondkost voor Maarten Brom en Jan
de Bruyn (7-16-1)
• idem Mayken Adriaans wegens mondkost voor Anna Vissers
• idem Cornelis Pippinck wegens het kopen van spullen voor Jan Schalck te
Antwerpen
April 1699
Inkomsten o.m.:
• 0-10-0 bochtgeld van Krijn Pippinck over 1698 (kennelijk voor twee personen)
• 0-5-0 bochtgeld van Frans Eyens over 1698
Juni 1699
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 voor het doodkleed van de vrouw van Krijn Pippinckx (= Catharina Kille)
• 0-5-0 idem voor het kind van Jacob Engelse Verkouteren
Uitgaven o.m.:
• weekgeld voor Jan de Bruyn
Augustus 1699
Uitgaven o.m.:
• Mary Sanders ontving kostgeld voor het jongste kind van Thomas Janse Brom
• 2-11-0 aan Cornelis Pippinck voor schoenmakerswerk
September 1699
Inkomsten o.m.:
• 1-4-7 uit de bierbus
• 0-5-0 voor ’t doodkleed van de bakker
Uitgaven o.m.:
• turftonnen door Tanneke Koppens
• 0-4-7 jaartractement van Marinis Pouwels
• 0-1-4 voor een arme vrouw met een kind
• 0-2-0 aan meester Jan Bischits voor twee maanden schoolgeld op den Doel
• leveranties aan de armen betaald aan Dina Smits in den Doel
Oktober 1699
Uitgaven o.m.:
• betaald aan Pieter van de Wiele voor het leveren van brood voor het Avondmaal
• betaald aan Daniel van Wommeren wegens het leveren van lijnwaad
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November 1699
Uitgaven o.m.:
• de huisvrouw van Jacobus Casteels wegens het leveren van lijnwaad
December 1699
Uitgaven o.m.:
• betaald aan de weduwe van Gillis Baert voor het maken van hemden voor Jan
Schalck
• betaald aan Cornelis Marinisse Nagelkercke voor een paar kousen, sokken en
klompen
• betaald aan de vrouw van Cornelis Gastelaer in den Doel voor leveranties aan de
armen
Januari 1700
Uitgaven o.m.:
• 0-14-0 aan juffrouw ’s Gravenhage voor het leveren van wijn
• 0-7-10 aan de weduwe van Marinis Brom voor hetgeen verteerd was in Het Hof
van Holland te Lillo
• 0-3-4 weekgeld van Martijntje Swijgers
Februari 1700
Inkomsten o.m.:
• 0-10-8 wegens ondertrouw van Krijn Pippinck (met Paulina Busigny)
• 0-16-4 een aalmoes n.a.v. van een ondertrouw
• 0-5-0 voor ’t doodkleed van Mary Engels
Uitgaven o.m.:
• 9-8-11 Jan Willemse wegens het leveren van lakens e.d.
Maart 1700
Inkomsten o.m.:
• 0-10-6 van Krijn Pippinck wegens trouwen op een extraordinaire tijd
Uitgaven o.m.:
• betaald aan de vrouw van Thomas Biesman voor het leveren van kaarsen e.d.
• 1-11-8 betaald aan de vrouw van de commandeur Jan Lambregts i.v.m. een proces
tegen Maerten en Jacob Cornelisse Verkouteren
• 0-0-8 aan een arme matroos om naar Amsterdam te reizen
April 1700
Inkomsten o.m.:
• 2-10-2 wegens de verkoop van enig land
• 0-4-0 voor de stoel van de vrouw van Lieven d’Hond
Uitgaven o.m.:
• betaald aan monsr. De Grande te Lillo voor het leveren van wijn voor het
Avondmaal
• idem aan Pieter van de Wiele voor het leveren van brood voor het Avondmaal
• 0-2-0 aan de schoolmeester van Den Doel voor het schoolgaan van Pouwelijntje
Brom
• 6-13-4 betaald aan Cornelis Marinusse Nagelkercke wegens een jaar mondkost
voor Maarten Brom
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•

8-6-8 betaald aan de vrouw van Bastiaan Schalck wegens een jaar mondkost voor
Jan Schalck
• 2-13-4 betaald aan Cornelis Pippinck wegens een jaar mondkost voor Anna
Vissers
• 2-10-0 betaald aan de rendant (dit was toen schoolmeester Gillis Deurwaarder)
wegens een jaar tractement als schoolmeester
• 0-2-3 idem voor het leveren van boeken en papier voor de armen
• 0-1-0 idem voor het schoonmaken van de goot van de kerk
Mei 1700
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 voor ’t doodkleed van de heer luitenant
• 0-1-0 voor het opzoeken van een doopnaam
Uitgaven o.m.:
• 0-1-8 aan Anthony Jacobs voor het leveren van een paar kousen t.b.v. Merten
Brom
Augustus 1700
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 gebruik van het doodkleed
• 0-5-0 idem
• 0-5-0 doodkleed voor de zoon van de schoolmeester
• 0-5-0 doodkleed voor Gastelaer
• 1-0-6 wegens ondertrouw van juffr. Elizabende Valck
September 1700
Inkomsten o.m.:
• 0-2-0 voor het geven van een attestatie
Uitgaven o.m.:
• 0-4-0 aan twee Franse vluchtelingen
Oktober 1700
Inkomsten o.m.:
• 0-4-0 voor een stoel in de kerk
Uitgaven o.m.:
• betaald aan Jacobus Kasteels voor het leveren van lijnwaad e.d.
• 0-5-0 betaald aan Maetje van Overbeecke voor het naaien van kleren
November 1700
Inkomsten o.m.:
• 0-1-0 voor het opzoeken van een doopnaam
Uitgaven o.m.:
• 1-5-0 betaald aan meester Wighmans (Wiegmans) wegens een jaar onderhoud van
de zoon van Jan Schalck
• 0-2-10 betaald aan de vrouw van Jan Pullaer wegens het leveren van een hoed
voor de armen
December 1700
Inkomsten o.m.:
• 1-19-0 ontvangen van Jacob de Bruijne en zijn consorten
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Uitgaven o.m.:
• betaald aan de weduwe van Cornelis Gastelaars voor het leveren van klompen,
sokken e.d.
• idem aan Jan Willemse voor het leveren van kleren
• idem aan meester Hermanus Smit, chirurgijn, voor het cureren van Anna Vissers
• 3-7-8 betaald aan Anthony Jacobs in Ouden Doel wegens 4 jaar cijns en geschot
over 34 roeden land in Ouden Doel
Januari 1701
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 bochtgeld Isaack Eijens
• idem Frans Eijens
Februari 1701
Inkomsten o.m.:
• 2-0-7 uit de bierbus
Uitgaven o.m.:
• betaald aan Jan Wiegman voor het onderhouden van Jan Schalck
• betaald aan Sywaert voor een rokje voor Mertinus Brom
Maart 1701
Inkomsten o.m.:
• 0-10-0 van Krijn Pippinck
• 1-18-5 door verkoop van 19 tonnen turf
Juni 1701
Inkomsten o.m.:
• 2-5-0 vanwege de begrafenis van Maria Kroese (kerkerecht 2 pond, doodkleed 5
sch.)
Uitgaven o.m.:
• 0-6-3 aan de chirurgijn Kornelis Smit wegens het onderhouden van de benen van
Jan Schalck
Juli 1701
Uitgaven o.m.:
•
Cornelis Marinusse Nagelkercke leverde brood voor het Avondmaal; idem in
december 1701
•
Jacob Caasteels leverde kleren
Augustus 1701
Inkomsten o.m.:
• 1-16-10 uit de bierbus
• 0-1-0 weekkamerhuur van de sergeant
• 0-1-0 idem
Uitgaven o.m.:
• Augustijn Bosschaart betaald voor het onderhouden van Jan Schalck
• Idem Jan Willemse wegens het leveren van diverse goederen
September 1701
Inkomsten o.m.
• 0-1-0 weekkamerhuur van de sergeant
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•

1-0-0 wegens het begraven (in de kerk) van een kind van luitenant Giltema
(Jiltema?)
Oktober 1701
Inkomsten o.m.:
• 2-5-0 wegens het begraven (in de kerk) van kapitein Westerbeeck
• 1-0-0 wegens het begraven (in de kerk) van een kind van kapitein Goens
November 1701
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 twee maal gebruik slechte doodkleed
• 0-5-0 doodkleed voor Louwereys Stappert
• 0-2-6 gebruik slechte doodkleed
• 1-7-0 verkoop 13,5 tonnen turf
• 2-12-7 aangetroffen in het sterfhuis van Martijntje Sweijgers
Uitgaven o.m.:
• betaald aan de weduwe van Marijnis Pouwels voor het lijkebidden voor Martijntje
Swijgers
• betaald aan Jan van der Heyden voor schoenlapperswerk
December 1701
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 voor het doodkleed van de vrouw van Jan Kil
• 0-3-0 een legaatje van korporaal Leijpen
• 1-2-0 verkoop 11 tonnen turf
• 0-18-8 wegens het trouwen van vaandrig Luringa
• 0-5-0 voor het doodkleed van Arij Jacobs
• 2-16-0 verkoop 28 tonnen turf
• 3-16-0 idem van 38 tonnen turf
Januari 1702
Uitgaven o.m.:
• 0-1-10 een aalmoes voor een passant
Februari 1702
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 voor het doodkleed van Andries Verschoufels
• 2-0-0 van Huybrecht Janse Heyns over hetgeen hij met Job Wouterse Dronckerts
was veroordeeld
• 0-4-4 wegens het beste doodkleed voor de vrouw van Willem Jansen
Maart 1702
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 doodkleed van de sergeant van kapitein Goens
• 0-1-8 een legaatje van Maatje Ruts
• 0-12-0 van kapitein Boelents voor de armen (volgens afspraak)
• 0-5-0 voor ’t doodkleed van de tamboer
• 0-5-0 idem van Lieven d’Hond (ontvangen op 12-3-1702)
• 0-5-0 idem van Thomas Roelants
• 0-13-0 huishuur van de sergeant
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Uitgaven o.m.:
• betaald voor het onderhouden van het kind van sergeant Sluijs; dit kind overleed in
april 1702 toen de weduwe van Marijnis Pouwels werd betaald door de diaconie
voor het maken van diens graf
April 1702
Inkomsten o.m.:
• 2-5-0 begraven (in de kerk) van commandant De Valck (ontvangen op 2-4-1702)
Uitgaven o.m.:
• 0-7-10 Dina Gastelaer volgens kwitantie
• 0-3-0 voor het scheren van de baard van Jan Schalck
Mei 1702
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 van juffrouw Snoeck; een aalmoes ten behoeve van de armen
• 0-5-0 voor het doodkleed van Jan Bollaert
Juni 1702
Uitgaven o.m.:
• betaald voor de begrafenis van Tanneken N.N. (Koppens??)
Juli 1702
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 doodkleed van Thomas Roelants (ontvangen op 16-7-1702)
• 0-10-0 voor een zilverwerke van het weeske van sergeant (of signeur) Sluyskens
Augustus 1702
Inkomsten o.m.:
• 2-5-0 wegens het begraven (in de kerk) van de majoor
• 2-19-2 uit de bierbus
Uitgaven o.m.:
• 2-10-0 aan Jan Geerse volgens kwitantie
• 3-7-1 idem aan Gerrit Klaesse
• 0-18-0 idem aan Hendrick Pieters
September 1702
Uitgaven o.m.:
• betaald schoenen en kleren voor Pouwelijntje Brom en Aeltje de Bruijn
Oktober 1702
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 doodkleed van Lauwereys van den Ende (ontvangen op 1-10-1702)
• 3-0-0 wegens het begraven in de kerk van de luitenant Snetelaer en zijn zoontje
Uitgaven o.m.:
• betaald aan Willem de Grande te Lillo wegens het leveren van wijn voor het
Avondmaal
• 0-2-2 loock, soetemelck en mee 14 voor Anna Vissers

14

Mee betekent hier vermoedelijk honingdrank.
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November 1702
Uitgaven o.m.:
• Jan Geerse Vleeshouwer betaald voor het onderhouden van Jan Schalck
December 1702
Inkomsten o.m.:
• 1-0-0 wegens het begraven in de kerk van het kind van de Veltscheerder
• 0-5-0 doodkleed van Jan de Vos (ontvangen op 10-12-1702)
• 0-6-1 voor het spinnen van Anna Visschers
• 1-0-0 voor het begraven in de kerk van een kind van de boekhouder Jan
Verkouteren (ontvangen op 24-12-1702)
• 0-5-0 voor het doodkleed van de vrouw van de sergeant
Januari 1703
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 doodkleed van de vrouw van Paulus Sijwaert (ontvangen op 7-1-1703)
• 0-5-0 doodkleed van Willem Jansse de wagenmaker (ontvangen op 7-1-1703)
• 0-12-6 zes maal gebruik slechte doodkleed
• 0-1-10 voor het spinnen van Anna Visschers
Uitgaven 1703 o.m.:
• 0-8-4 een aalmoes voor Christiaen David
Februari 1703
Inkomsten o.m.:
• 3-7-1 uit de bierbus
Maart 1703
Inkomsten o.m.:
• wegens het begraven in de kerk van de predikant van de Zwitsers
April 1703
Inkomsten o.m.:
• 1-0-0 gift van Gillis van Eijcke (ontvangen op 7-4-1703)
• 0-5-0 doodkleed voor de zoon van Job (Wouterse Dronckert?)
Mei 1703
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 doodkleed van Cornelis Jansse
Juni 1703
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 doodkleed van Mary Opdenal
Juli 1703
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 doodkleed van Anna Eijens (ontvangen op 8-7-1703)
• 0-5-0 doodkleed van Adriaantje de Min (ontvangen op 15-7-1703)
• 1-0-0 het begraven in de kerk van de sergeant (onder majoor Ropervijere) die bij
het innemen van de linie beide benen was afgeschoten
• 4-8-4 uit de bierbus bij Gillis van Eyckes
• 0-5-0 een legaat van Mary Gillis, een gewezen huisvrouw
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Augustus 1703
Uitgaven o.m.:
• betaald aan Joos Pieters voor het leveren van het lint van het doodkleed
September 1703
Inkomsten o.m.:
• 0-10-0 doodkleed voor Dina Gastelaers en haar kind
Uitgaven o.m.:
• 0-2-8 weekgeld voor Catharina Officiers
Oktober 1703
Inkomsten o.m.:
• 0-7-6 voor het doodkleed, betaald door Jacob Engels Verkouteren (twee reizen)
(ontvangen op 28-10-1703); vermoedelijk betrof het een begrafenis van een van
zijn kinderen
• 0-4-4 doodkleed van de vrouw van Cornelis de Bruijne (ontvangen op 28-101703)
Uitgaven o.m.:
• 0-10-6 betaald aan Jan van Kousbroeck voor het onderhouden van Pouwelijntje
Brom
November 1703
Inkomsten o.m.:
• 2-2-0 uit de bierbus bij Gillis Vereeckes
• 0-10-6 twee jaar bochtgeld voor de vrouw van Cornelis Moermans (over 1701 en
1702)
• 1-5-0 wegens trouwen van Jacobus Verkouteren (ontvangen op 29-11-1703)
• 0-10-10 omdat hij trouwde op een extraordinaire tijd (idem)
Uitgaven o.m.:
• 0-1-10 kosten van de begrafenis van Anna Vissers (betaald op 4-11-1703)
December 1703
Inkomsten o.m.:
• 0-8-4 het beste doodkleed voor Tanne Moeje (“de eerste die daermede is
begraven”) (ontvangen op 23-12-1703)
• 0-8-4 doodkleed van Jacob Eyens (ontvangen op 30-12-1703)
• 1-1-8 wegens het verdiende arbeidsloon van Cornelis de Bruyne
Januari 1704
Inkomsten o.m.:
• 0-10-0 wegens het op een extraordinaire tijd trouwen van Gillis van Heerken
Uitgaven o.m.:
• 0-0-6 betaald voor kolen die gebruikt zijn in de consistoriekamer
Februari 1704
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 voor het doodkleed van Andries Heyndricks (ontvangen op 17-2-1704)
Maart 1704
Inkomsten o.m.:
• 0-9-6 ontvangen op den Doel voor het garnizoen aldaar een dank(dienst?) in de
schuur van Jan Dronckerts
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•

0-5-0 voor het doodkleed van het kind van Adriaan van Overbeeke (ontvangen op
16-3-1704)
• 0-10-0 van Jacobus de Meeuw over de koop van zijn huis te Liefkenshoek, zijnde
het besproken geld voor de armen
April 1704
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 een aalmoes van Gillis van Eecke
• 0-8-4 wegens ondertrouw van Krijn Pippinck (ontvangen op 19-4-1704)
• 0-5-0 voor het doodkleed van Jan Klomp
Mei 1704
Inkomsten o.m.:
• 0-15-4 vanwege het trouwen van Krijn Pippinck; als p.m. werd genoteerd een
extra betaling wegens huwen op een extraordinaire tijd (ontvangen op 12-5-1704)
• 1-6-9 een legaat van Dingeman Bommelaer
Juni 1704
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 voor het doodkleed van de knecht van de bakker (N.N.)
Augustus 1704
Inkomsten o.m.:
• 5-5-1 uit de bierbus bij Gillis Vereyckes
Uitgaven o.m.:
• 1-2-6 betaald aan de rendant (dit was toen Hendrik Pieters) voor het maken van
kleren
September 1704
Inkomsten o.m.:
• 2-8-4 wegens het begraven op 25-8-1704 van een Zwiterse kapitein in de kerk,
incl. het beste doodkleed (ontvangen op 7-9-1704)
• 2-8-4 wegens het begraven in de kerk op 11-9-1704 van een schippersvrouw, incl.
het beste doodkleed
Uitgaven o.m.:
• 2-6-8 betaald aan meester Pieter Noens (chirurgijn) per kwitantie
Oktober 1704
Inkomsten o.m.:
• 0-5-0 voor het doodkleed van Adriaantje Klompe
November 1704
Inkomsten o.m.:
• 0-5-9 van Paulus Sywaert vanwege zijn trouwattestatie
• 1-0-0 wegens huishuur van het huisje van Cornelis de Bruyne op den Ouden Doel
Januari 1705
Inkomsten o.m.:
• 1-0-0 wegens het begraven van een kind van Jacob Steur; van Liefkenshoek naar
den Doel gebracht om aldaar in de kerk begraven te worden
• 0-2-6 voor het doodkleed van Jan Dronckerts
Uitgaven o.m.:
• 0-4-4 weekgeld van Lieven Daen (D’Hane)
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Februari 1705
Inkomsten o.m.:
• 0-8-4 van de vrouw van Jan Geertsen (waarvoor is onduidelijk)
Uitgaven o.m.:
• 2-10-0 betaald aan Jan Geertsen voor het onderhouden van Jan Schalck
Maart 1705
Inkomsten o.m.:
• 0-6-8 voor het doodkleed van de zoon van Gillis Roelants
• 0-6-8 voor het doodkleed van Cornelis Vetjes (ontvangen op 15-3-1705)
• 1-0-0 voor het begraven in de kerk van het kind van de luitenant Vrijdagh
Uitgaven o.m.:
• 0-6-4 aan de weduwe Cacijn (= verm. Chassijn) voor het onderhouden van het
kind van Cornelis de Bruijn
April 1705
Inkomsten o.m.:
• 0-2-0 van Cornelis de Pippinck voor de stoel, gekomen van Mayken Kroese
• 0-4-0 kamerhuur van Paulus Marijnisse
Uitgaven o.m.:
• 2-0-0 aan de vrouw van Jacobus Vercouteren wegens het onderhouden van
Pouwelijntje Brom
Mei 1705
Inkomsten o.m.:
• 0-13-4 van de bakker Willem Rouveroij wegens het gebruik van de zolder in het
armenhuis (te Liefkenshoek) (ontvangen op 3-5-1705)
• 0-6-8 voor het beste doodkleed van Gillis N.N., knecht van de molenaar
Juni 1705
Inkomsten o.m.:
• 0-13-4 huur van het huis van Cornelis de Bruyne
Juli 1705
Inkomsten o.m.:
• 0-6-8 voor het doodkleed van Mary Davids
• 0-5-0 idem van de vrouw van Augustijn
Uitgaven o.m.:
• 2-6-8 aan meester Noens wegens het cureren van de stomme
Augustus 1705
Inkomsten o.m.:
• 1-0-0 wegens het begraven (in de kerk) van een kind van Bromder
Uitgaven o.m.:
• betaald aan Antoni van Oosdorp volgens kwitantie
• onderhouden werden de kinderen van Matthijs Bastiaensen
September 1705
Inkomsten o.m.:
• 1-0-0 wegens het begraven (in de kerk) van een kind van luitenant Vrijdagh
• 2-0-0 wegens het begraven in de kerk van de Rossyman (?)
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Oktober 1705
Inkomsten o.m.:
• 2-6-8 voor het begraven in de kerk (met het beste doodkleed) van joncker Esser
(ontvangen op 25-10-1705)
November 1705
Inkomsten o.m.:
• 2-6-8 voor het begraven met het beste doodkleed van de vrouw van Sywaert; incl.
kerkerecht voor het begraven in de kapel op den Doel
December 1705
Uitgaven o.m.:
• 0-0-4 port van een brief aan Isack Eijens
Januari 1706
Uitgaven o.m.:
• 0-2-8 weekgeld voor Catharina Officiers
Februari 1706
Inkomsten o.m.:
• 1-0-0 wegens het begraven in de kerk van het kind van schipper Claes Konijn
• 0-6-8 wegens het begraven met het beste doodkleed van de zoon van Gillis
Roelants
Maart 1706
Uitgaven o.m.:
• 0-7-2 voor het maken van glazen (= ruiten) van de armenhuisjes te Liefkenshoek
April 1706
Inkomsten o.m.:
• 2-6-8 wegens het begraven in de kerk (incl. het beste doodkleed) van Pietertje
N.N. (ontvangen op 11 en 18-4-1706)
Mei 1706
Uitgaven o.m.:
• 4-0-0 aan de vrouw van Bastiaen Schalck per kwitantie
Juni 1706
Inkomsten o.m.:
• 1-0-0 wegens het begraven (in de kerk) van het kind van juffrouw Tritran
• 2-6-8 voor het begraven in de kerk (incl. het beste doodkleed) van de vrouw van
Van den Branden
Juli 1706
Inkomsten o.m.:
• 2-6-8 voor het begraven in de kerk (met het beste doodkleed) van juffrouw
Chassijn
Augustus 1706
Inkomsten o.m.
• 0-5-0 gebruik van het doodkleed, betaald door Jacobus Verkouteren
• 0-6-8 het doodkleed voor Frans Eyens
• 0-6-8 idem voor de dochter van Jan Geertsen
November 1706
Inkomsten o.m.:
• 10-2-2 uit de bierbus

331

Maart 1707
Inkomsten o.m.:
• 0-6-8 het beste doodkleed voor Jan Geerts
Uitgaven o.m.:
• een nieuwe hoed voor het kind van Matthijs Bastiaensen dat bij Kallenbergen
woont
• een paar klompen voor het jongetje van Matthijs Bastiaensen dat bij Jan Kil woont
April 1707
Uitgaven o.m.:
• de weduwe van Jan Geertse Vleeshouwer is betaald voor het onderhouden van Jan
Schalck (de stomme) (geboekt op 24-4-1707; op 27-3-1707 werd hiervoor Jan
Geertse nog betaald)
Mei 1707
Inkomsten o.m.:
• 0-6-8 het beste doodkleed voor de vrouw van Volckert (Jansen Visser)
Juni 1707
Inkomsten o.m.:
• 2-6-8- wegens het begraven in de kerk met het beste doodkleed van Tanne
Koppens
November 1707
Inkomsten o.m.:
• 2-2-4 uit de bierbus
Februari 1708
Uitgaven o.m.:
• 0-11-2 aan Catharina de Bruijn wegens het leveren van kousen e.d.
April 1708
Inkomsten o.m.:
• 7-8-0 wegens achterstallige cijns in den Ouden Doel
Juli 1708
Uitgaven o.m.:
• 0-8-8 betaald aan Huijbert Jansen Heijns op den Doel “als zijn no attheusen
begraven is” (?)
• 0-5-0 betaald aan Machiel de Amant te Lillo voor een paar nieuwe schoenen voor
drie kinderen van Matthijsen
Augustus 1708
Uitgaven o.m.:
• 3-0-0 aan Claes Dircks van Brakel wegens het leveren van turf
• nog steeds wordt Catharien Officiers onderhouden; zij wordt nu vaak omschreven
als “oude Catrien”
Oktober 1708
Inkomsten o.m.:
• 0-6-8 wegens het gebruik van het beste doodkleed bij de begrafenis van de “oude
vrouw” in den Doel
November 1708
Uitgaven o.m.:
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•

Pieter Lefeber is betaald voor het maken van ruiten voor het armenhuis te
Liefkenshoek
December 1708
Uitgaven o.m.:
• 0-7-0 aan de weduwe van Cornelis Pippinck voor geleverd goed
Januari 1709
Uitgaven o.m.:
• Gillis Roelants is betaald voor het onderhouden van twee kinderen van Symon
Mattheusse
Februari 1709
Uitgaven o.m.:
• 0-11-10 aan Jacob Wijns (Weyns) wegens schoenlapperswerk
April 1709
Uitgaven o.m.:
• Adriaan van Overbeeke vermeld als kleermaker
Mei 1709
Inkomsten o.m.:
• 0-6-8 gebruik van het beste doodkleed voor Gillis Vereecke
• 0-10-0 een legaat van Gillis Vereecke
Uitgaven o.m.:
• 0-4-0 betaald aan majoor Johannes van Wijk voor het leveren van kaarsen en
bezems
Juli 1709
Inkomsten o.m.:
• 0-13-4 voor het gebruik van het beste doodkleed tijdens de begrafenis van Pieter
Leunis en zijn vrouw en twee gulden voor iedere reis (betaald op 7-7-1709)
• 0-2-0 van Krijn Pippinck voor zijn stoel in de kerk, gekomen van Jacob Marijnisse
(betaald op 28-7-1709)
Augustus 1709
Inkomsten o.m.:
• 0-10-6 van Vincent Verpoorte wegens trouwen op een extraordinaire dag en een
ducaton voor de armen (betaald op 3-8-1709)
• 0-2-0 voor de stoel van de vrouw van Jan van Wijck
Januari 1710
Inkomsten o.m.:
• 1-0-0 voor het begraven (in de kerk) van een kind van Jan van Wijck
• 0-6-8 voor het beste doodkleed van dijkgraaf Jan Verkouteren (betaald op 13-11710)
• 1-8-2 uit de bierbus
April 1710
Inkomsten o.m.:
• 0-10-0 twee jaar bochtgeld van Willem Rouveroy (over 1709 en 1710)
• 0-10-0 idem van Jan van Wijck
Juni 1710
Inkomsten o.m.:
• 0-13-4 doodkleed voor Dingeman Cornelisse en zijn huisvrouw
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September 1710
Inkomsten o.m.:
• 0-10-6 van de weduwe Moormans voor het opnemen van haar testament
Januari 1711
Uitgaven o.m.:
• 0-2-0 betaald aan David van Overbeeck
Februari 1711
Uitgaven o.m.:
• 0-3-2 betaald aan Pieter Moormans wegens reparaties aan het armenhuis
April 1711
Uitgaven o.m.:
• 1-0-0 aan Jan Jansen Brom wegens het onderhouden van het kind van Cornelis de
Bruyn
Mei 1711
Inkomsten o.m.:
• 0-6-8 voor het doodkleed van Cornelis Marinisse (Nagelkercke) (ontvangen op 35-1711)
Juli 1711
Inkomsten o.m.:
• 0-10-6 wegens het op een extraordinaire tijd trouwen van Mary Muldersen
(betaald op 25-7-1711)
September 1711
Inkomsten o.m.:
• 6-9-5 opbrengst koopdag van David van Overbeecke
Uitgaven o.m.:
• diverse uitgaven voor de begrafenis van David van Overbeecke, o.m. de kosten
van het afleggen door Catrina Montal en Catharina Officiers; voorts 0-16-8 betaald
(aan de weduwe van Moormans) voor de doodskist
Maart 1712
Inkomsten o.m.:
• 0-16-8 twee patakons 15 van Bastiaan Matthijssen tot onderhoud van zijn broeder
• 2-6-2 uit de bierbus
April 1712
Inkomsten o.m.:
• 0-7-8 van de weduwe van Job Wouterse Dronckaert voor het gebruik van
doodkleed en baar
• 0-1-2 van Corijn Pippinck voor het gebruik van de kleine baar
Oktober 1712
Uitgaven o.m.:
• 0-3-6 per week voor het onderhoud van “oude Catrina” (= Catharina Officiers)

15

Een patakon is een zilveren munt ter waarde van 48 stuivers.
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RB, inv. 277
1719 (ergens tussen mei en december)
Inkomsten o.m.:
• van Matthijs Bastiaansen voor zijn stoel in de kerk 1-8-0
3. Reguliere ontvangsten van de diaconie te Liefkenshoek 1720-1786
Het boekjaar besloeg vrijwel steeds het tijdvak van 1 mei tot 1 mei. Genoteerd werd de
opbrengst van de collectes die twee maal per zondag ten behoeve van de diaconie in de
fortkerk van Liefkenshoek gehouden werden, de opbrengst van het diaconiebusje
(“bierbusje”) in de herberg op de wal bij het fort Liefkenshoek en voorts de inkomsten uit
begrafenissen, rente van obligaties en verpachting van land dat eigendom van de diaconie
was. Soms zijn in de diaconierekeningen de inkomsten gespecificeerd naar inkomstenbron,
veelal niet; wel werden gewoonlijk de inkomsten gespecificeerd naar de maand waarin ze
werden ontvangen. Bijzondere, incidentele ontvangsten (bijvoorbeeld als gevolg van
legaten) bleven in het onderstaande overzicht buiten beschouwing. Anders dan in de
periode 1680-1720 zijn de inkomsten nu genoteerd in guldens in plaats van ponden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1720-1721
1721-1722
1724-1725
1725-1726
1729-1730
1730-1731
1731-1732
1733-1734
1734-1735
1736-1737
1737-1738
1738-1739
1739-1740
1740-1741
1741-1742
1743-1744
1745-1746
1746-1747
1747-1748
1748-1749
1749-1750
1750-1751
1751-1752
1752-1753
1753-1754
1754-1755
1756-1757
1759-1760

fl. 139, 18 stuivers en 10 penningen
fl. 165, 11 st. en 14 penningen
fl. 187 en 18 st.
fl. 187 en 1 st.
fl. 206 en 18 st.
fl. 183, 11 st. en 8 penningen
fl. 155, 10 st. en 8 penningen.
fl. 188 en 1 st.
fl. 151 en 16 st.
fl. 132 en 14 st.
fl. 113 en 12 st.
fl. 105 en 10 st.
fl. 124 en 3 st.
fl. 131 en 7 st.
fl. 140 en 13 st.
fl. 125 en 17 st.
fl. 157 en 5 st.
fl. 130
fl. 22, 13 st. en 6 penn. (NB: alleen van 12-11-1747 tot 15-4-1748)
fl. 47, 12 st. en 8 penningen.
fl. 67 en 2 st.
fl. 87, 12 st.en 12 penningen
fl. 80 en 14 st.
fl. 97 en 12 st.
fl. 182 en 5 ½ st.
fl. 77, 18 st. en 12 penningen
fl. 127 en 9 stuivers
fl.127, 14 st. en 8 penn.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

1760-1761
1761-1762
1762-1763
1763-1764
1764-1765
1765-1766
1766-1767
1767-1768
1768-1769
1769-1770
1770-1771
1771-1772
1772-1773
1773-1774
1774-1775
1775-1776
1776-1777
1777-1778
1778-1780
1780-1782
1782-1784
1784-1786

fl. 116 en 6 st.
fl. 88 en 9 st.
fl. 88 en 13 st.
fl. 81 en 4 st.
fl. 90 en 10 st.
fl. 82 en 2 st.
fl. 103 en 11 st.
fl. 111 en 5 st.
fl. 95, 13 st. en 8 penn.
fl. 94, 8 st. en 8 penn.
fl. 106, 15 st. en 10 penn.
fl. 87, 4 st. en 14 penn.
fl. 98 en 11 st.
fl. 109 en 10 st.
fl. 108 en 19 st.
fl. 89 en 15 st.
fl. 148 en 15 st.
fl. 202 en 6 st.
fl. 406 en 18 st. (NB: opbrengst over twee jaar)
fl. 241 en 11 st. (NB: opbrengst over twee jaar)
fl. 224 en 12 st. (NB: opbrengst over twee jaar)
fl. 149 en 2 st. (NB: van 1 mei 1784 tot 1 maart 1786)

Gemiddelde jaarinkomsten (in guldens en stuivers) 1720 t/m 1786.
Gemiddelde jaarinkomsten van de diaconie van Liefkenshoek over de jaren 1720 t/m 1786:
- totaal inkomsten = fl. 6574 en 18,5 st.
- aantal jaren = 54
- gemiddelde jaarinkomsten = fl. 121 en 15 st.
4. Aantekeningen over de aard van de inkomsten en de uitgaven in de periode 1720
t/m 1786 16
1.

Uitstaande obligaties 1755-1757:
Pieter Bollens
fl. 100
Jan Janse
fl. 50
Bern. Dobbelaer
fl. 300
G. Broers
fl. 100
Jac. Janse
fl. 300
Judocus Ech
fl. 50
Gilles Roelants
fl. 157

2.

1755-1757: aan Maria Heijns fl. 3 en 4 st. betaald voor het bewaren van een baar en
drie baarkleden te Doel

16

Bron: ZA, RB, inv. 278
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3.

14-4-1720: begraven de weduwe van Kijmans; nieuwe baarkleed gebruikt, fl. 3 (=
Anna van Overbeeke, weduwe van Gijsbrecht Kiemans)

4.

17-10-1721: Magdalena Verstraten krijgt geld voor onderhoud van de kinderen van
Jacob Marinus (fl. 1 en 4 st.) (idem april 1725)

5.

13-4-1721: kinderen van Kobus Marinusse t.l.v. de diaconie

6.

Diaconierekening 1720-1721 ondertekend door: Ant. de Kuijser, dominee E. Ecoma, J.
Verschuur, J.E.Vercouteren, Willem van Oosdorp, Pieter Verpoorten, Passchier
Arissen en Volckert Jansen de Visser

7.

Administrerend diaken 1720-1721: Passchier Ariense;1721-1722: Pieter Verpoorte;
1722-1723: Passchier Arissen; 1723-1724: Pieter Verpoorte; 1724-1725: Jacobus
Rijkeback; 1725-1726: Bastiaan Matthijssen; 1726-1727: Gerrit Vettens; 1727-1728:
Hendrik Gerritz; 1728-1729: Leendert van Oosdorp; 1729-1730: Willem Vetgens;
1730-1731 Cent Dronkers (zie voor vervolg verderop)

8.

29-12-1722: Adriaen Daen krijgt lening van fl. 50

9.

1723: Pieternella de Bruin krijgt fl. 1 en 6 st. voor het maken van 6 hemden

10. Rekening 1724-1725 ondertekend door J. Verschuur, dominee F.G. Denninghoff, Jan
van der Noordt, Adriaen van Overbeeke, Willem van Rouveroij, Passchier Arisse,
Jacob Rijkeback, Bastiaan Matthijssen, Geert Vettens en Hendrijck Gerrijts
11. Mei 1725: betaald aan Hendrik Gerrits wegens het leveren van kousen, schoenen,
klompen, lijnwaet en het maken en repareren van klederen, mutsen
12. 30-12-1725: de weduwe Katsman krijgt een vierentel tarwe (= Neeltje Reinierse
Scheele, weduwe van de schoolmeester Leendert Catsman)
13. De kerkcollectes (diaconie)1724-1725 brachten fl. 187 en 18 st. op
14. De collectes 1720-1721 brachten fl. 20, 0 stuivers en 2 penningen op
15. Rekening 1726 ondertekend door Jan van Koten, F.G. Dennikhoff, J. v.d. Noordt,
Willem Rouveroy, Passchier Arissen, Bastiaan Gommerse Schalck, Geert Vettens,
Hendrick Gerrits en Leendert van Oosdorp
16. Ontvangen 13-1-1727 voor het begraven in de kerk van de eerw. Heer dominee F.G.
Dennikhoef fl. 13 en 10 st.
17. 19-2-1727: begraven Bastiaan Schalck, beste doodskl., fl. 3
18. 24-3-1727: begraven Jan Jacobs (uit Doel), beste doodskl., betaald door Willem
Vetten, fl. 3
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19. 6-4-1727: begraven Cornelis Kloosterman, beste doodskl., fl. 3
20. 11-4-1727: begraven Hendrick Gerritse, rendant, beste doodskl., fl. 3
21. Rekening 1727-1728 o.m. ondertekend door Cent Dronkers (zoon van Job)
22. Rendant 1728-1729: Leendert van Oosdorp
23. 13-6-1728: begraven vrouw van Jacob Dronkaert, beste doodskl., fl. 3 (= Jacoba Vink,
vr. van Jacob Janse Dronckaert)
24. 2-7-1728 betaald voor het slechte baarkleed voor de knecht van monsr. Roeveroy fl. 2
25. 18-7-1728: begraven de ouderling Passchier Arisen, beste doodskl., fl. 3
26. 20-11-1728: begraven de vrouw van Bastiaan Matthijssen, beste doodskl., fl. 3 (=
Cornelia Ariese van der Gijsen)
27. 21-4-1729: begraven Bastiaan Mattijssen, beste doodskl., fl. 3
28. 7-5-1729: begraven Huybert Verduyn, beste doodskl., fl. 3
29. 7-5-1729: begraven Marinus Brom, slechte kleed, 1 gld. en 16 st.
30. 8-5-1729: begraven Kobus de Bruyn, beste doodskl., fl. 3
31. 24-7-1728: Jan Dronckaert ontvangt fl. 8, 6 st.en 8 penningen voor twee maanden
kostgeld voor Piet Mock
32. 1729-1730: betaald aan de heer Van Koten voor Spaanse wijn t.b.v. het Avondmaal fl.
12 en 16 st.
33. 1729-1730: betaald aan Robbert Brus voor het naaien van kleren voor Maria Marinusse
34. 1729-1730: betaald aan Jacob van Overbeecke voor het houden van Tomas Janse in
1729: fl. 18 en 19 st.
35. 1730-1731: betaald aan Pieter van Hessen, arbeidsloon metselwerk t.b.v. het huis van
Samuel Cornelisse
36. Idem: Leendert Pullaar, arbeidsloon timmerwerk voor het huis van Samuel Cornelisse
37. Idem: aan J. van der Jagt wegens broekstrepen en knopen voor de armekinderen
38. Idem: monsr. W. Roeveroij wegens brood voor het Avondmaal
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39. Idem: Joseph van den Abelen voor het schoonmaken van de goten
40. Idem: Robertus Bruijs wegens het maken van broeken en rokken
41. Idem: Gijsbrecht van Grevelingen voor het leveren van een paar muilen
42. Idem: Jacob Wijns wegens schoenlapperswerk
43. Idem: Philippus Vercouteren wegens het cureren van de armekinderen (fl. 1 en 8 st.)(in
de rekening van 1733-1734 wordt hij omschreven als meester; hij betaalt dan een
lening terug van fl. 40)
44. Administrerend diaken 1731-1732: Johannes van der Jagt
45. Begraven 26-8-1731: Adriaan van Overbeecke, beste doodskl, betaald door G.
Kiemans, fl. 3
46. Begraven 28-11-1731: de weduwe van monsr. W. Roeveroy (= Maria Kraet, eerst
weduwe van Jan Moorman), beste doodskleed, kerkerecht, totaal fl. 16 en 10 st.
47. Begraven 29-4-1732: de vrouw van Jan Tomasse Brom (= Anna de Bruin), doodskleed
fl. 3
48. Begraven ergens tussen november 1731 en 29 april 1732 : monsr. Vercouteren. Betaald
voor gebr. doodskl., fl. 3 door de heer Van de Noord
49. 1732-1733: administrerend diaken is Anthonij Torre
50. 1733-1734: administrerend diaken is Gijsbregt Kiemans
51. 1733-1734: Cornelis de Bruijn betaalt aan rente over een lening fl. 6 en 15 st.
52. 1735-1736: administrerend diaken is Ary Leunis
53. 1736-1737: administrerend diaken is Louis van den Bergen
54. De kerkcollectes 1734-1735 brachten fl. 151 en 16 st. op
55. 16-8-1736: Vincent Dronkers betaalt een lening terug met rente: fl. 105
56. 8-5-1737: betaald aan Pieter Huijsser fl. 1 en 7 st. volgens kwitantie
57. 1737-1738: Jan Vercouteren is adm. diaken
58. 1737-1738: Marinus Vriens, timmerman te Doel
59. 1737-1738: Francois Maes, timmerman te Doel
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60. 1737-1738: Jacobus Wijns, schoenmaker te Doel
61. 1737-1738: Ary Leunis, schipper en koopman te Doel
62. 1737-1738: Marcus van Herbrugge, barbier te Doel
63. 24-5-1737: voor het maken van een graf voor Jacob de Schoojer betaalt de diaconie 14
stuivers
64. 10-4-1738: betaald aan meester Domin, chirurgijn te Doel, 6 stuivers voor het
meesteren van Thomas Janssen
65. 10-4-1738: betaald aan Jan Thomas Brom voor het lijkebidden en grafmaken fl. 1 en 1
stuiver
66. 20-4-1738: betaald aan de vrouw van Hendrik Roelands (= Dina Dronkers) fl. 1 voor
het maken van hemden voor Mattheus
67. Diaconierekening 1737-1738 ondertekend door ds. Stenhuijs, L. van Oosdorp, Anth.
Torre, Gommer Schalck, Jan Vercouteren, Jacob Pieters en Krijn Vercouteren
68. 1739-1740: administrerend diaken is Crijn Vercouteren
69. 1740-1741: idem, Antonij Passchierse
70. Opbrengst kerkcollectes diaconie 1741-1742: fl. 140 en 13 stuivers
71. Idem 1749-1750: fl. 67 en 2 st.
72. Idem 1746-1747: fl. 28 en 7 st.
73. Idem 1745-1746: fl. 157 en 5 st.
74. Idem 1747-1748: fl. 19, 13 st. en 6 penningen
75. Idem 1750-1751: fl. 87, 12 st. en 12 penn.
76. Idem 1751-1752: fl. 80 en 14 st.
77. 28-3-1742: Gijsbregt van Grevelingen (lijkebidder te Lillo) ontvangt fl. 2 en 2 st.
wegens het begraven van Adriaan Daan
78. 1741-1742: administrerend diaken is Jacob Janssen
79. 1742-1743: idem, Louis van den Berge
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80. 1743-1744: idem, Jan Vercouteren
81. 1744-1745: idem, Crijn Vercouteren
82. 1745-1746: idem, Cent Dronkers
83. 1746-1747: idem, Dirk Vercouteren
84. 1747-1748: idem, Anthony Passchierse
85. 1748-1749: idem, Jacob Janssen
86. 1749-1750: idem, Jacob Dronkers (schipper)
87. 1750-1751: idem, Willem van Oostdorp
88. 20-4-1743: een kist betaald voor Maria Vettens (fl. 3)
89. Juni 1746: Louis Breijs is schoenmaker
90. Juni 1746: Dominicus van Strijdonk is chirurgijn
91. Juni 1746: Jan Francois van Cranenbroek is bakker te Doel
92. April 1747: Cornelis Kiemans is winkelier te Doel
93. Begraven 1747-1748 (geen datum genoteerd): Jan Vercouteren; zijn weduwe (=
Catharina Vettens) betaalt voor het beste doodskl. fl. 3 (Jan V. overleed vóór 4-8-1748)
94. 1745-1746: Jan Tieleman, smid te Doel
95. 1749-1750: Adriaen Anthonisse betaalt aan de diaconie fl. 27 voor de pacht van 2
gemeten en 34 roeden land
96. 1749-1750: Cornelis de Bruijn betaalt aan rente over een schuld van fl. 135: fl.13 en 10
stuivers over een periode van twee jaar
97. 26-5-1750: betaald aan de timmerman Mertinis Vriends fl.11 en 10 st. voor de
doodskist van Jan de Vos
98. 4-6-1750: voor de begrafenis van Catrina Vettens (incl. medicamenten en verteringen)
wordt aan de vrouw van Gillis Roelans (= Josina Heins) fl. 5 en 13 sch. betaald
99. 4-6-1750: betaald aan de weduwe van Robbert Brus (= Elisabeth Vink) wegens
kleermakerswerk fl. 2 en 14 st.
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100. 4-6-1750: betaald aan de weduwe van Cornelis Kiemans (= Maria Dronkers) wegens
winkelwaren fl. 26 en 4 st.
101. 1750-1751: ontvangen van Jacob Jansen 2 jaar interest fl. 10
102. Idem van Jan Janssen, idem, fl. 5 (lening fl. 50)
103. Idem van Job Dronkers wegens de overpenningen van de armen van Liefkenshoek fl.
17 en 10 st.
104. Idem van de huisvrouw van Gillis Roelants (= Josina Heins) interest fl. 61, 8 st. en 8
penningen wegens een lening van 157 gulden en 10 stuivers
105. Idem van notaris De Leeuw wegens het verkopen van het goed van Catarina Vettens
fl. 57
106. Idem van de weduwe Boogaert, 2 jaar rente over lening van fl. 50: fl. 5
107. Idem van Pieter Spoorten wegens de koop van pannen uit het groot armenhuis fl. 1
en 10 st.
108. Idem van de weduwe van Cornelis de Bruijn (= Elisabeth Torre (Thorree), eerst
weduwe van Thomas Roelands) wegens het gebruik van het beste baarkleed fl. 3
109. Idem van Jan Jansen wegens een jaar rente over een lening van fl. 50: fl. 2 en 10 st.
110. Idem van de weduwe van Cornelis de Bruijn, een jaar rente over een lening van fl.
135: fl. 6 en 15 st.
111. Idem van Bernardus Dobbelaer, wagenmaker op den ouden dijk, een jaar interest
voor een lening van fl. 300 = fl. 15
112. Idem van Adriaen Anthonisse, wegens pacht van het armenland: fl. 27
113. Idem van Gillis Broes wegens rente op een lening van fl. 100 = fl. 5
114. Idem van Jacobus Ermerins: wegens een deel van de penningen van de rendant: fl. 9
en 2 st.
115. Idem van Willem van Oosdorp wegens landpacht van vier gemeten: fl. 70, 17
stuivers en 8 penningen
116. 1749: Jan Leerdam betaalt huishuur aan de diaconie fl. 16,117. 1750-1751: betaald aan Jan Jansen Leerdam fl. 4 en 10 st. om te varen naar
Middelburg
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118. 1750-1751: betaald aan Joos Kock voor het bakken van het brood voor het
Avondmaal fl. 10 en 10 st.
119. 1750-1751: betaald aan Guilaem Rotthier wegens de koop van een kruik, het
overvaren en het bestellen van een brief fl. 1, 1 st. en 8 penningen
120. 1750-1751: betaald aan Jan Jansen Leerdam fl. 27, jaartraktement als koster
121. 1750-1751: Geeraert Vettens onderhield het weeskind Catharina Vettens
122. 1750-1751: betaald aan Pieter Puijenbroek fl. 4 en 17 st. voor het maken van kleren
voor de armekinderen
123. 1750-1751: betaald aan Gommert Schalck voor het leveren van bezems en dweilen,
gebruikt voor het schoonmaken van de kerk en het zuiveren van de goten
124. 1750-1751: betaald aan de vrouw van Gillis Roelands (= Josina Heins) fl. 19 en 19
st. wegens het bewaren van de barrij en het baarkleed van 1742 tot en met oktober
1749
125. 1750-1751: Maria Nagelkerke ontvangt fl. 24 voor het onderhoud van het weeskind
Maria Crom
126. Rekening 1750-1751 ondertekend door: R. Stenhuijs, Pieter Verpoorten, Gommert
Schalck, Cent Dronkers, Dirck Vercouteren, Willem van Oosdorp en Jan Jansen
Leerdam; adm. Diaken Willem van Oosdorp
127. 8-5-1751: ontvangen van Zander Geltmeijer 10 gld., 2 stuivers en 8 penningen
wegens een jaar gebruik van de stal van het groot armhuis.
128. 8-5-1751: ontvangen van de rendant Jan Janse Leerdam fl. 16 wegens een jaar
huishuur
129. Ca. aug/sept. 1751 (datum niet genoteerd): ontvangen ten profijte van Aaltie Brus uit
het sterfhuis van haar vader Robbert Brus: fl. 27, 18 st. en 4 penningen.
130. 2-11-1751: ontvangen van Jan Baptist Staes 15 stuivers wegens gebruik gedurende 5
weken van de stal van het armhuis
131. 2-11-1751: ontvangen van Antonij Arissen 3 gld. wegens gebruik van het baarkleed
voor het kind van Gillis Roelands
132. 11-11-1751: ontvangen van Willem van Oosdorp fl. 5, 2 st. en 4 penningen wegens
overpenningen
133. 13-11-1751: ontvangen van Pieter Jansen fl. 3 wegens gebruik beste baarkleed
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134. 13-11-1751: ontvangen van de weduwe van Pieter Verpoorte (= Adriana Schalks) fl.
3 wegens gebruik beste baarkleed
135. 14-11-1751: ontvangen van Gillis Broers fl.10 interest over twee jaar wegens lening
van fl. 100
136. 6-12-1751: ontvangen van Judocus van Leek interest van fl. 5 wegens lening van fl.
50
137. Jan. 1752: ontvangen van Jan Marijnis fl. 3 wegens gebruik beste baarkleed (verm.
voor het begraven van zijn eerste echtgenote: Tanneke Verpoorte)
138. 16-1-1752: ontvangen van Adriaen Antonissen fl. 27 wegens een jaar pacht van 2
gemeten en 34 roeden
139. 27-1-1752: ontvangen van de weduwe van Cornelis de Bruin fl. 6 en 15 stuivers
interest op lening van fl. 135
140. 10-2-1752: ontvangen van Bernaerdus Dobbelaer fl. 15 wegens rente op lening van
fl. 300
141. 22-4-1752: ontvangen van de weduwe van Gilliaem Rottier (= Maria Sloodts) fl. 3
wegens gebruik beste baarkleed (voor begrafenis van haar man)
142. 23-4-1752: het bochtgeld in de kerk bracht fl. 4 en 2 st. op
143. 2-4-1751: ontvangen van diaken Jacob Dronkers rantsoenpenningen spruitende uit
verpachtingen vanaf 1750: fl. 9 en 18 st.
144. 6-4-1752: ontvangen van predikant Stenhuis fl. 13 en 10 st. wegens het begraven van
zijn vrouw (= Susanna de la Rue) in de kerk; voorts fl. 3 wegens gebruik beste
doodskleed
145. 3-7-1751: betaald aan de rendant Jan Jansen Leerdam fl. 27 wegens kosterschap en
het zuiveren van de goten
146. 13-5-1751: betaald aan Dominicus van Strijdonk fl. 39 en 1 st. wegens het cureren
van de armekinderen en wegens mondkost voor Aaltie Brus
147. 4-5-1751: betaald aan de rendant Jan Jansen Leerdam fl. 15 wegens een jaar lezen en
het leveren van pennen en papier
148. 1-11-1751: betaald aan Pieter Puijenbroek fl. 8 en 10 st. mondkost voor Jan
Wagenaer
149. 1-11-1751: betaald aan de turfschipper Floris Broeder fl. 8, 8 st. en 12 penn. wegens
het leveren van turf voor de kerk
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150. 23-11-1751: betaald aan Nicolaas Floris fl. 1 en 4 st. arbeidsloon, wegens het
afbreken van de stal van het groot armhuis
151. 6-1-1752: betaald aan Joseph Josephus de Roek fl. 3 wegens arbeid als
timmermansbaas voor het afbreken van de stal van het groot armhuis
152. 26-2-1752: betaald aan Pieter Puijenbroek fl. 2 en 16 st. wegens kleermakerswerk
153. 15-4-1752: betaald aan de weduwe van Willem de Regter (= Johanna Akkermans)
uit Lillo fl. 20, 7 st. en 4 penningen wegens het leveren van Spaanse wijn voor het
Avondmaal in 1750 en 1751
154. 18-4-1752: betaald aan de weduwe Cock fl. 5, 12 st. en 8 penn. wegens het bakken
van brood voor de kerk in 1750 en 1751
155. 20-4-1752: betaald aan de weduwe (van Cornelis) Kiemans (= Maria Dronkers)
mondkost voor Maria Konings: fl. 21
156. 20-4-1752: betaald aan de weduwe (van Cornelis) Kiemans (= Maria Dronkers)
wegens het leveren van stoffen en kleren voor de armekinderen fl. 39 en 14 st.
157. 7-5-1752: betaald aan Maria Torre fl. 30 mondkost voor Maria Crom
158. 13-5-1752: betaald aan Neel Killemans fl. 3, 7 st. en 8 penn. wegens het leveren van
3 zakken kalk
159. 20-5-1752: betaald aan Jacobus Wijns wegens schoenmakerswerk voor de
armekinderen fl. 13 en 10 st.
160. 7-6-1752: betaald aan Gommert Schalck fl. 1 en 7 st. wegens levering van bezems en
dweilen voor het schoonmaken van de kerk en de goten
161. 7-6-1752: betaald aan Antonij van den Boogaert (meester-metselaar) fl. 13 en 1 st.
wegens metselwerk voor het armhuis aan het plein
162. Rekening 22-6-1752 ondertekend door: N. Steengracht, R. Stenhuijs, Gommert
Schalck, Cent Dronckers, Krijn Vercouteren, Jan Jansen Leerdam, Dirck
Vercouteren en Antoni Arissen
163. 13-7-1752: ontvangen van Gommert Schalck fl. 3 wegens gebruik beste baarkleed
(zie ook aantekening nr. 355)
164. 3-11-1752: ontvangen van Zander Geltmeijer fl. 3 voor gebruik beste baarkleed
165. 14-11-1752: ontvangen van Pieter Torree fl. 3 voor gebruik beste baarkleed
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166. 25-2-1753: ontvangen van Jacob Jansen fl. 10 interest wegens lening van fl. 100
167. 7-5-1753: ontvangen van de huisvrouw van Gillis Roelands fl. 3 wegens gebruik
beste baarkleed
168. 14-8-1752: betaald aan Arij Bloed wegens levering van turf voor de kerk fl. 7, 7 st
en 4 penn.
169. 14-8-1752: betaald aan Jacob Dronkers 14 stuivers en 12 penn. wegens het dragen
van turftonnen voor de kerk
170. 14-10-1752: betaald aan Cent Dronckers fl. 11 en 5 st. wegens een reis met de
predikant met zijn schuit naar Zeeland incl. verteringen
171. 15-10-1752: notaris G. de Leeuw ontvangt fl. 7, 11 st. en 4 penn. wegens zijn rol bij
de publieke verkoop van de goederen van de weduwe van Anth. Torree
172. 5-5-1753: de weduwe van Cornelis Kiemans (= Maria Dronkers) ontvangt fl. 82 en 6
st. wegens verscheidene winkelwaren voor de armen en wegens mondkost voor het
armkind Maria Konings
173. 6-5-1753: de huisvrouw van Gillis Roelands (= Josina Heins) ontvangt fl. 9, 12 st. en
6 penn. voor het onderhoud van de baar en de baarkleden gedurende 3 jaar
174. 6-5-1753: betaald aan Dirck Vercouteren fl. 6 en 15 st. wegens het leveren van brood
voor het heilig Avondmaal (“nagtmaals”)
175. rek. 25-6-1753 ondertekend door: P.B. de Beaufort, Adr. Kempe, Renatus Stenhuijs,
Cent Dronckers, Gommert Schalck, Dirck Vercouteren en Jan Jansen Leerdam
176. 1754: ontvangen van Pieter Bollens, gehuwd met de weduwe van Jacob Dronkers, fl.
10 wegens 2 jaar interest over lening van fl. 100
177. 1754: ontvangen van Cornelis Kuijpers fl. 11 en 15 st. wegens de koop van 140 oude
pannen
178. 1754: ontvangen van Dirck Vercouteren 7 stuivers wegens een kerkelijke attestatie
179. 24-6-1754: ontvangen van P. Puijenbroek fl. 8 wegens opleggeld van Jan van
Wageningen “over ’t jaer gevallen”
180. 1754 (zoals in eerdere jaren): incidenteel wordt een aalmoes betaald aan een
soldatenvrouw, bijv. op 12-11-1753 voor een vr. met 2 kinderen 4,5 stuivers
181. 1754: aan een Franse vluchteling met vrouw en vier kinderen wordt fl. 2 en 1 st.
betaald
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182. Rekening 11-7-1754 ondertk. door: (onleesbaar), N. Steengracht, Josua van Iperen,
Cent Dronckers, Geert Vettens, Krijn Vercouteren, Antoni Arissen, Jan Brom en J.
Bodmer
183. 16-5-1754: ontvangen van Cent Dronckers fl. 3 wegens opleggeld van Maria de
Koning
184. 20-8-1754: ontvangen van de weduwe van Van der Jagt (= Johanna van Wijck) fl. 13
en 10 st., zijnde het kerkerecht van haar vader (= majoor Johannes van Wijck) (die in
de kerk was begraven); zij betaalt voorts fl. 3 voor het gebruik van het beste
baarkleed
185. 1754: ontvangen van Jan Baptist Staes fl. 2 huur van het armhuis
186. 1754: ontvangen van Magiel Boogaart fl. 41 wegens een jaar pacht van 2 gem. en
157 roeden
187. 19-3-1755: betaald aan Angenis Engels fl. 4 en 10 st. voor het afleggen van Aeltie
Brus
188. 19-3-1755: betaald aan de huisvrouw van Gillis Roelands (= Josina Heins) fl. 5 en 5
st. voor het begraven van Aeltie Brus
189. 29-4-1755: betaald aan Lowis Breijs wegens schoenmakerswerk voor de
armekinderen fl. 9 en 9 st.
190. Rekening 23-5-1757 ondertekend door: ? (onleesbaar), Wilhem Schorer, Casparus de
Mol, Cent Dronckers, Krijn Vercouteren, Geert Vettens, Antoni Arissen, Jan Brom
en J. Bodmer
191. 17-11-1755: ontvangen van Jacob Janse fl. 3 wegens gebruik van baar en kleed voor
zijn overleden huisvrouw (= Jannetje van Kaam)
192. 22-6-1756: het armenhuis wordt bewoond door de schoolmeester J. Leerdam
193. 16-5-1756: Cent Brager is bierdrager
194. 22-8-1756: ontvangen van Crijn Verkouteren fl. 2 voor gebruik van het slechte
baarkleed
195. 12-9-1756: ontvangen van Gilles Roelants fl. 2 voor gebruik van het slechte
baarkleed
196. 11-12-1756: ontvangen van Adriaan Anthonisse fl. 51 en 9 stuivers wegens een jaar
landpacht van 4 gemeten en 61 roeden
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197. Mei 1756 tot en met april 1757: gecollecteerd werd in de kerk (voor de diaconie) fl.
127 en 9 stuivers
198. 23-5-1756: betaald aan de stoelmaker Schoonvliet fl. 6 wegens het leveren van 6
stoelen voor de consistoriekamer
199. 6-7-1756: betaald aan Pieter Moorman fl. 11 en 5 st. voor een faaijton (een soort
koetsje) en twee paarden voor een reis naar en van Gastel in Brabant
200. 24-11-1756: ouderling Cent Dronkers, diaken Jan Brom
201. 30-4-1757: metselaar is Jan van Hessen
202. 28-2-1758: de vrouw van Gillis Roelants (= Josina Heins) wordt vermeld als
weduwe (NB: Gillis leefde zeker nog op 12-9-1756)
203. 17-5-1757: betaald aan Jacobus Blom fl. 2 en 4 st. wegens maken van een paar
schoenen voor Jan Wagenaar
204. 17-5-1757: betaald aan Jacobus de Hont fl. 1 en 15 st. voor het maken van een paar
klompen voor Maria Crom
205. 27-5-1757: betaald aan Nicolaas van Ommeren fl. 8 en 1 st. voor het leveren van drie
hoeden voor Pieter en Arie Stenhuijs en Jan Wagenaar
206. 11-6-1757: betaald aan Aart Zijdebos fl. 9, 5 st. en 8 penn. wegens het leveren van
turf voor de consistoriekamer
207. 12-6-1757: Cent Dronckers kocht voor de consistoriekamer een nieuwe tinnen
inktpot en betaalde fl. 1 en 9 stuivers
208. 16-7-1757: betaald aan Jacob Bruijs fl. 4 en 9 st. wegens het maken en verstellen van
schoenen voor de armekinderen
209. 30-4-1757: schoolmeester Leerdam krijgt fl. 1 en 16 st. voor het wegbrengen naar
Tholen van de kinderen van (de ontslagen) ds. Stenhuijs (Pieter en Arie)
210. 1757: Anthony Brager is metselaar: hij ontvangt fl. 8, 17 st. en 12 penn. voor het
bouwen van een gevelmuur aan het huis van de schoolmeester
211. Rekening 1-7-1758 ondertekend door P. de Beaufort, Wilhem Schorer, Casparus de
Mol, Krijn Vercouteren, Gommert Schalck, Geert Vettens, J. Bodmer, Pieter Torre
en Jan Brom
212. De collectes van mei 1758 tot mei 1759 leverden fl. 96, 13 st. en 8 penn. op
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213. In 1758 worden predikanten van Ossendrecht, Putte, Bergen op Zoom, Steenbergen,
Kruisland, St. Philipsland, Stavenisse, Scherpenisse en Lillo betaald voor
preekbeurten (gewoonlijk per keer fl. 6 en 15 st.)
214. Kerkcollecte diaconie 1759-1760: fl.127, 14 st. en 8 penn.
215. 1-7-1759: ontvangen van Geert Vettens fl. 2 voor gebruik beste baarkleed
216. 1759: de weduwe van Gillis Roelants (= Josina Heins) kan niet aan haar
verplichtingen voldoen omdat “haaren boedel voor schult verkogt is”; ze heeft nog
een schuld van fl. 157 en 10 stuivers
217. Rekening 27-6-1760 ondertekend door : ? (onleesbaar), N. de Beaufort, ds. Toe Laer,
Gommert Schalck, Antoni Arissen, Geert Vettens, J.A. Bodmer, Pieter Torre en J.W.
Prins
218. Kerkcollecte 1760-1761: fl. 116 en 6 st.
219. 1760-1761: ontvangen van Pieter Bolsens voor het gebruik van het middelbare
baarkleed 15 stuivers.
220. 1760-1761 (geen datum): ontvangen van Cent Dronkers fl. 2 voor gebruik beste
baarkleed (vermoedelijk voor de begrafenis van zijn vrouw Lena Ariese van der
Gijzen)
221. Idem: betaald door Cent Dronkers voor het gebruik van het middelbare baarkleed 15
stuivers
222. 1760-1761: Judocus Ech heeft nog schuld wegens obligatie van fl. 50; nog rente
schuldig over 1758, 1759 en 1760
223. 1760-1761: betaald aan Johannes Dekkers voor geleverd brood voor de kerk
224. Opbrengst collecte 1761-1762: fl. 88 en 9 stuivers
225. 1761-1762: ontvangen van J.J. Leerdam 15 stuivers voor gebruik slechte baarkleed
(twee maal)
226. 1761-1762: ontvangen van de heer Van der Schoot wegens begraven van zijn vrouw
in de kerk fl. 13 en 10 st; voorts fl. 3 voor gebruik beste baarkleed
227. 1761-1762: ontvangen van Job Dronkers (Janszn.) fl. 3, 7 st. en 8 penn. over een
boete gekondemmeerd door de gedelegeerde regters van Lillo.
228. 6-12-1761: betaald aan Mari de Bommel voor het oppassen van Maria Torre fl. 3 en
13 st.
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229. 20-3-1762: ontvangen van Maria Torre fl. 5, 14 stuivers en 8 penningen “die alhier
op desen armen is komen te subsiteeren”; tegelijk: ontvangen 15 stuivers voor het
gebruik van het slechte baarkleed bij haar begrafenis
230. 25-3-1762: opbrengst publieke verkoop van de goederen van Maria Torre fl. 118, 1
st. en 12 penn.
231. 1761-1762: betaald aan Jan Jansen wegens het leveren van winkelwaren t.b.v. Maria
Torre
232. Idem aan Pieter Bolsens voor geleverd bier voor (de begrafenis van?) Maria Torre
233. Idem aan meester Goddefroij, chirurgijn, wegens het cureren van Maria Torre
234. Idem aan Cornelis Stroobandt wegens geleverde sexsie ten dienste van Maria Torre
235. Idem aan Maria Eijens wegens onkosten bij de begrafenis van Maria Torre (fl. 21, 5
st. en 8 penn.)
236. Idem aan Fr. Maes, timmerman te Doel wegens het maken van de doodskist voor
Maria Torre
237. Rekening 27-6-1762 ondertekend door: ? (onleesbaar), P. de Beaufort, ds. Toe Laer,
J. Bodmer, Anthoni Arissen, J.W. Prins, Jan Brom en Cornelis Rochus
238. Opbrengst collecte 1762-1763: fl. 88 en 13 st.
239. 1762-1763: ontvangen van Cent Bragers fl. 2 voor het gebruik van het beste
baarkleed bij de begrafenis van zijn moeder
240. Oktober 1762: ontvangen van Job Dronkers fl. 5 en 2 st. voor een goudslot, komende
van Maria Torre
241. Ca. september 1762: ontvangen van Jan (Jobse) Dronkers fl. 2 wegens gebruik beste
doodsbaar (niet voor zijn vrouw Catharina van den Berg; deze wordt in 1764-1765
nog als zijn weduwe vermeld; zie aantekening nr. 254)
242. Rekening 13-6-1763 ondertekend door: R.G. Temet, W. Meijer, J. Bodmer, ds. Toe
Laer, Krijn Vercouteren, Gommert Schalck, Cornelus Rochus, Jan Brom en Job
Dronkers
243. Opbrengst collectes 1763-1764: fl. 81 en 4 st.
244. Ontvangen 1763-1764 (geen datum vermeld) van Simon (Janse) Dronkers fl 2 voor
gebruik beste doodskleed (vermoedelijk voor een van zijn kinderen; zijn vrouw
Anna Page leefde nog in 1766)
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245. Idem ontvangen van Jan Janse Leerdam fl. 34 en 7 st. wegens een jaar huishuur met
interest
246. Idem ontvangen van Job Janszn. Dronkers fl. 3 wegens een boete
247. Idem ontvangen van Adriaan Anthonisse fl. 63 en 1 st. wegens een jaar landpacht (4
gem. en 61 roeden)
248. Idem ontvangen van Machiel Boogaarts fl. 42, 17 st. en 14 penn. wegens 1 jaar
landpacht (2 gemeten en 157 roeden)
249. 3-7-1763: betaald aan Klaas Haseblock voor het leveren van turf fl. 7, 17 en 8
250. Rekening 1763-1764 ondertekend door ds. Toe Laer, G. Lanfferman, R.G. Temet,
Bodmer, Gommer Schalck en Antoni Arissen
251. Opbrengst collecte 1764-1765: fl. 90 en 10 st.
252. 1764-1765 (geen datum): ontvangen van Arij Dronkers fl. 2 gebruik middelbare
baarkleed (vermoedelijk voor een van zijn kinderen; zijn vrouw Johanna van
Oosdorp leefde nog in 1771)
253. Idem: ontvangen van de weduwe van Jan Dronkers (= Catharina van den Berg) fl. 3
wegens gebruik beste doodskleed (vermoedelijk voor de begrafenis van Jan
Dronkers)
254. Idem: opbrengst uit het armbusje op de wal in de herberg fl. 7
255. Idem: aanschaf nieuw doopboek fl. 5, 1 st. en 2 penningen
256. Idem: aanschaf nieuw baarkleed fl. 38 en 5 st.
257. Idem: betaald aan een reizende passant: fl. 1 en 8 st.
258. Rekening 1764-1765 ondertekend door ds. Toe Laer, R.G. Temet, Krijn
Vercouteren, Gommer Schalck, Job Dronkers, J.W. Prins en Arij Dronkers
259. Opbrengst collectes 1765-1766: fl. 82 en 2 st.
260. 1765-1766 (geen datum) ontvangen van Johan Dekkers fl. 2 voor gebr. baarkleed
261. Idem: van Arij (Centse) Dronkers (idem) (mogelijk voor zijn vrouw Johanna van
Oosdorp)
262. 29-12-1765: Ontvangen van Joris van Boven fl. 67 en 10 st. wegens de koop van een
hoogaars, eerder aangekocht door de diaconie t.b.v. Pieter Jansen
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263. 31-1-1766: betaald fl. 22 en 10 st. voor de aanschaf nieuwe bijbel op de predikstoel
264. Rekening 1765-1766 op 14-7-1766 ondertekend door J. de Vos, J. Ermerins,
D. Cramer, Krijn Vercouteren, Gommer Schalck, J.W. Prins en Arij Dronkers
265. Opbrengst collectes 1766-1767 fl. 103 en 11 st.
266. Ontvangen 1766-1767 van Judocus Ech fl. 5 wegens interest op lening van fl. 50
267. Idem van Pieter Torree fl. 3 wegens gebruik beste doodskleed (niet voor zijn vrouw
Johanna van Oosdorp; zij leefde nog op 29-10-1779)
268. 1766-1767 Cornelis Roelands is nog schuldig voor gebruik gemene baarkleed fl. 1
en 10 st. (vermoedelijk voor een van zijn kinderen) (zie aantekening nr. 272)
269. Rekening 1766-1767 op 21-11-1767 ondertekend door J. de Vos, Adriaan ’t Hooft,
G. Lanfferman, Gommer Schalck, Krijn Vercouteren, Ary Dronkers en J.W. Prins
270. Opbrengst coll. 1767-1768: fl. 111 en 5 st.
271. 1767-1768: ontvangen van Korn. Roelands voor gebruik gemene baarkleed: fl. 1 en
10 st.
272. Idem van Jan Jansen Leerdam fl. 3 voor gebruik beste baarkl. (verm. voor zijn vrouw
Elisabeth Pieters Bakkroet = Bakerhoet)
273. Idem van Hoffman fl. 3 voor gebruik beste baarkleed
274. Rekening 1767-1768 op 27-5-1768 ondertekend door G. Frezel Bevers, J. de Vos,
Gommer Schalck, Jan Brom, Arij Dronkers en Pieter Torree
275. Opbrengst collectes 1768-1769: fl. 95, 13 st.en 8 penn.
276. Ontvangen van de weduwe van G. Vettens (= Maria de Vos) voor gebruik beste
baarkleed fl. 3 (geen datum) (vermoedelijk voor de begrafenis van Geert Vettens)
277. 1768-1769: de koster en schoolmeester J.J.Leerdam is overleden; zijn erven
ontvangen 8 maanden tractement( fl. 21), plus voor het leren der kinderen fl. 10 en
voor het kuisen der goten fl. 15
278. 1768-1769: P. Hugens levert een nieuwe kruiwagen
279. 1768-1769: Vincent Brager ontvangt voor het bewaren van het baarkleed etc. fl. 8 en
5 st.
280. Rekening 1768-1769 op 28-6-1769 ondertekend door Bachman, J. de Vos, Adriaan
’t Hooft, Jan Brom, Pieter Torre en Job Jansz. Dronkers
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281. Opbrengst coll. 1769-1770: fl. 94, 8 st. en 8 penn.
282. 1769-1770: Ontvangen van K. Roelands voor gebruik gemene baarkleed fl. 1
(vermoedelijk voor een van zijn kinderen)
283. Idem: ontvangen voor gebruik beste baarkleed voor Korn. Roelands: fl. 3 (op 1-91771 is te Liefkenshoek nog een kind van hem gedoopt; overleden dus ca. eind
1770)
284. Idem: Theunis van Heemst is de nieuwe koster en schoolmeester. Tractement als
koster: fl. 42; voor het leren van de armekinderen: fl. 20; voor het kuisen der goten;
fl. 26 en 5 st. en voor het wassen van het tafelkleed voor het Heilig Avondmaal fl. 3
285. P.A. Hammes ontvangt voor het leveren van Spaanse wijn over 1769 fl. 6, 9 st. en 6
penn. en over 1770: fl. 6, 11 st. en 6 penn.
286. Pieter Dekkers ontvangt fl. 2 en 5 st. voor het leveren van kerkebrood tot april 1770
287. 19-3-1770: de weduwe van Jan Janssen de jonge ontvangt fl. 100
288. 9-4-1770: de weduwe van Korn. Roelands (= Jacoba Antonia Vermeer) ontvangt
fl. 200
289. Rekening 1769-1770 op 22-6-1770 ondertekend door: onleesbaar (eindigt op rff),
Isaac Hungronje, J.W. Prins, J. de Vos, Job Jans. Dronkers en Jakobus Vercouteren
290. Opbrengst collectes 1770-1771: fl. 106, 15 st. en 10 penn.
291. 30-5-1770: ontvangen van Jacob Jansen fl. 15 wegens interest op lening van fl. 300 a
5%
292. Ontvangen 1770-1771 (geen datum) van de weduwe van Teunis van Heemst fl. 3
wegens gebr. beste baarkleed (vermoedelijk voor de begrafenis van Teunis)
293. Ontvangen 10-6-1771 fl. 10 van (vermoedelijk de erven van) Cornelis Roelands
wegens interest over lening van fl. 200
294. In 1771 nog uitstaande schuld van Maria Bolsins, weduwe van Jan Jansen, van
fl. 100 en van fl. 50
295. 1770-1771: Jakobus Bek ontvangt fl. 6 en 7 st. voor het leveren van turf voor de kerk
296. 1770-1771: aan de weduwe van Antonius Arisen (= Josina Verpoorten) wordt fl. 36
betaald wegens twee huishuren
297. 1770-1771: aan aalmoezen en levensonderhoud voor Jan Jansen is uitgegeven: fl. 27,
2 st. en 8 penn. (dit zal Jan Jansen de oude zijn)
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298. Rekening 16-9-1771 ondertekend door J.Schorer, dominee Antonius Marant, Pieter
P. van Gelre, J.W. Prins, Pieter Torree, Arij Dronkers en Jacobus Vercouteren
299. In 1771 (en eerder) bezat de diaconie te Doel twee stukken land: resp. van 2 gemeten
en 157 roeden en van 4 gemeten en 61 roeden
300. Opbrengst collectes 1771-1772: fl. 87, 4 st. en 14 penn.
301. 1771-1772: de lening van Judocus Eck was 28-5-1772 nog niet afgelost
302. 1771-1772: obligatie-schuld van de weduwe van Jan Jansen de jonge (p.m.) (=
mogelijk de weduwe van Jan Janssen, stroomroeier te Lillo, overl. 13-11-1749)
303. Idem: obligatie-schuld van Jan Janse den ouden
304. J.S. (S?) Jansen ontvangt fl. 2, 19 st. en 8 penn. voor het bewaren van de baarkleden
in 1771
305. 1771-1772: Jakob van der Bel ontvangt geld wegens voorschot op het repareren van
de kruiwagen ten dienste van het schoonmaken van de goten in Liefkenshoek en
reparatie aan vuurtesten tot dienst van de kerkeraad (fl. 1, 10 st. en 12 penn.)
306. 1771-1772: Arij Dronkers is diaken
307. 1771-1772: Arij Dronkers leende de diaconie een kapitaal van fl. 300 en ontving aan
jaarrente fl. 15
308. Rekening 1771-1772 op 19-6-1772 ondertekend door Pieter P. van Gelre, W. Turcq,
dominee A. Marant, Pieter Torree, Arij Dronkers, P. van Leerdam
309. 1772-1773: Cornelis Roelands heeft schuld van fl. 200 (bedoeld is: zijn erven)
310. Idem: Maria Heijns van fl. 157
311. Idem: Pieter Jansen van fl. 50
312. Idem: Jan Jansen den ouden van fl. 50
313. Idem: de weduwe van Jan Jansen de jonge van fl. 100
314. Idem: Jacob Jansen den ouden van fl. 300
315. Idem: Jan Jansen den ouden van fl. 29
316. Idem: Pieter Jansen van fl. 65
317. Opbrengst collectes 1772-1773: fl. 98 en 11 st.

354

318. 1772-1773: Joris van Boven is zoon van Maria Heijns (uit haar huwelijk met Tobias
Jorissen van Boven)
319. 1772-1773: nog steeds pachten Gillis Boogaarts en Adriaan Anthonissen land van de
diaconie
320. 1773-1774: Adriaan Anth. is overleden; pacht land van diaconie ging over op zijn
weduwe; in 1775-1776 gaat de pacht over naar de erven van Adriaan Anthonissen;
idem 1776-1777, 1777-1778 (vanaf 1778-1779 gaat deze pacht naar Anthonie de
Wolff)
321. 1772-1773: voor het eerst sinds lange tijd wordt er weer geld ingeboekt, ontvangen
ter gelegenheid van ondertrouw en trouw (totaal fl. 16, 0 st. en 4 penn.)
322. 1772-1773: Jakob van der Bel is koster
323. 1772-1773: Jan Bogaarts levert turf
324. Idem: Pieter van Pagee krijgt fl. 4 voor het leveren van turf aan de weduwe van Jan
Marijnis (= verm. Seyke Vettens)
325. Idem: Maarten Gillis krijgt fl.10 en 10 st. voor het leveren van turf aan de weduwe
van Jan Jansen de jonge
326. Idem: Jan Baptist Weemaes ontvangt fl. 8 en 6 st. wegens het leveren van
medicamenten voor het koebeest van de weduwe van Jan Marijnis
327. Idem aan Jan Perdaans, brouwer, 12 stuivers betaald wegens het leveren van draf
voor het koebeest van de weduwe van Jan Marijnis (= verm. Seyke Vettens)
328. Idem: de schoenmaker Symon Brijs ontvangt fl. 1 en 18 voor het leveren van een
paar schoenen voor een kind van de weduwe van Jan Jansen de jonge
329. Idem: Jacob Blom ontvangt fl. 2 en 13 st. voor het leveren van schoenen en lapwerk
ten dienste van de kinderen van de weduwe van Jan Jansen de jonge
330. Idem aan Adriaan Spaanhoven fl. 125 en 14 st. betaald wegens het leveren van
klederen voor de kinderen van de weduwe van Jan Marijnis; idem van fl. 60, 10 st.
en 8 penn. wegens het leveren van kleren voor de kinderen van de weduwe van Jan
Jansen de jonge
331. Idem aan Jacobus Peeters fl. 16 en 5 st. wegens het maken van kleren
332. Rekening (over 1772-1773) 17-6-1774 ondertekend door Wilhem Schorer, Van de
Perre de Nieuwene, Antonius Marant, Job Sentszn. Dronkers (ouderling), Jan Brom
(ouderling), Pieter van Pagee en P. van Leerdam
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333. Opbrengst collectes 1773-1774: fl. 109 en 10 st.
334. 1773-1774: betaald aan de chirurgijn Kosterman fl. 18 wegens het cureren van een
armkind
335. Idem: betaald aan de weduwe van F. H. van Cranenbroek fl. 44 en 16 st. wegens het
leveren van kleren voor de armekinderen
336. Idem: voor de doodskist van een kind van de weduwe van Jan Marijnis (= Seyke
Vettens) wordt fl. 2 betaald
337. Rekening over 1773-1774 ondertekend op 17-6-1774 door de reeds genoemden op
die datum
338. Opbrengst collectes 1774-1775: fl. 108 en 19 st.
339. 1774-1775: Pieter van Leerdam is koster
340. Idem: Pieter Dekkers nog steeds bakker
341. Idem: Gommer Schalck levert nog steeds bezems en dweilen
342. Idem: Pieter Verstraaten levert turf en winkelwaren
343. Idem: Cornelis van Leerdam levert kleren voor de armekinderen
344. Idem: Jacob Lissens levert klompen en sokken
345. Idem: Marcus van Eerbrugge (meesterkleermaker) levert kleren
346. Idem: de weduwe van B. Dobbelaar ontvangt fl. 3 wegens een geleverde nieuwe
kruiwagen
347. Idem: F. Delsenne leverde turf voor de consistorie-kamer
348. Idem: aan Mertinus de Bruijn is fl. 24 betaald wegens huishuur t.b.v. de arme
weduwe van Jan Marijnisse (= Seyke Vettens)
349. Idem: Adrianus Verpoorte ontvangt fl. 3 vrachtloon wegens het vervoeren van een
armevrouw naar Hulst
350. Idem: V. Raat ontvangt fl. 9 en 18 st. voor schoenmakerswerk
351. Idem: aan Pieter van Pagee wordt fl.9 en 10 st. betaald wegens huur van zijn
aardappelland t.b.v. de armen
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352. Rekening 1774-1775 ondertekend door Schorer, Pieter van Gelre, ds. Toe Laer, Jan
Brom, Arij Dronkers, Joris van Boven en Pieter van Pagee
353. Opbrengst collectes 1775-1776: fl. 89 en 15 st.
354. 1775-1776 (geen datum) ontvangt van Gommert Schalck fl. 3 voor gebruik beste
baarkleed (mogelijk voor begraven van zijn tweede vrouw, Janna Ciervelt; zie ook
aantekening nr. 163)
355. Idem: ontvangen van Job Jansz. Dronkers fl. 3 wegens gebruik beste baarkleed
(vermoedelijk voor zijn vrouw Susanna Moorman)
356. Idem: ontvangen van de erven van Gommert Schalck fl. 3 voor het gebruik van het
beste baarkleed (waarschijnlijk voor de begrafenis van G. Schalck)
357. Idem: ontvangen van Pieter van Pagee fl. 3 voor gebruik beste baarkleed
(vermoedelijk voor zijn eerste vrouw, Adriana Vettens, die 6-5-1776 nog een zoon
baarde)
358. Idem: ontvangen van de erven van Sent Dronkers den ouden (= Vincent Jobse
Dronkers, gedoopt 19-2-1690) fl. 3 voor gebruik beste baarkleed (vermoedelijk voor
de begrafenis van Sent)
359. 1775-1776: er is sprake van de erven van de weduwe van Willem de Regter (=
Johanna Akkerman)
360. Idem: Hilbert Hendrijks wordt betaald voor het leveren van turf; idem: Pieter Gillis.
361. Idem: Engelbertus Akkerman (meesterkleermaker) voor het leveren van kleren
362. 1775-1776: Pieter van Leerdam is nog koster
363. Rekening 1775-1776 ondertekend door: Schorer, Pieter van Gelre, ds. Toe Laer, Jan
Brom, Arij Dronkers, Joris van Boven en Pieter van Pagee
364. Opbrengst collectes 1776-1777: fl. 148 en 15 st.
365. 1776-1777: Isac Akkerman, wijnkoper, levert Spaanse wijn
366. Idem: J. Dekkers, bakkersbaas te Lillo, levert brood voor de kerk (fl. 2, 129 st. en 8
penn.)
367. Idem: betaald aan dominee Jacobus Jansen fl. 57, 7 st. en 8 penn. wegens
“losmaaken na Liefkenshoek” (hij werd als predikant in Liefkenshoek bevestigd op
5-10-1776)
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368. Idem: betaald aan Pieter Noens, meestertimmerman te Doel, fl. 70 wegens het
repareren van het schuurtje van de weduwe van Jan Jansen de jongen te Ouden Doel
369. Idem: betaald aan Vincent Brager fl. 3, 17 st. en 8 penn. wegens het leveren van een
schuit zand en enige kousen voor de armekinderen
370. Rekening 1776-1777 ondertekend door: W. Turcq, W. Schorer, Jacobus Janssen,
Arij Dronkers, Jacobus Vercouteren, Joris van Boven en Cornelis Dronckers; idem
rek. 1777-1778
371. Opbrengst collectes 1777-1778: fl. 202 en 6 st.
372. 1777-1778: Pieter van Leerdam nog koster
373. Idem: betaald aan monsr. Van der Elst te Dordrecht fl.10, 18 st. en 4 penn. wegens
het leveren van drie tinnen schotels met een doopbekken voor de kerk
374. Idem: betaald aan monsr. Willem Abrahams te Middelburg fl. 20, 11 st. en 12 penn.
voor het leveren van 6 psalmboeken in quarto in Engelse band
375. Idem: betaald aan ds. Jacobus Janssens fl. 13 en 10 st. voor servette damast ten
dienste van de kerk
376. Idem: betaald aan de meestersmid Cornelis van Roy fl. 1 en 10 st. voor het maken
van een schop ten dienste van het schoonmaken van de goten
377. Idem: betaald aan J.H.Spaanhoven wegens geleverde kleren voor de armen
378. Idem: betaald aan J. Voogt, meestertimmerman te Lillo, fl. 13, 5 st. en 14 penn.
wegens arbeid; idem: fl. 2 en 2 st.
379. Idem: Simon Breijs kijgt betaald voor schoenmakerswerk
380. Idem: Cornelis van Leerdam wordt betaald voor het leveren van kleren
381. Idem: betaald aan de schipper Arij Dronkers fl. 5 en 8 st. voor het leveren van twee
bijbeltjes voor de armekinderen
382. 4-12-1782: verklaring van E. Akkerman, kleermaker en burger van het fort
Liefkenshoek, dat hij van de diaconie een bedrag van fl. 25 heeft geleend en dat hij
dit zal terugbetalen
383. Opbrengst collectes van mei 1778 tot mei 1780: fl. 406 en 18 st.
384. 1778-1779: er worden ten laste van de diaconie enige soldaten begraven
385. Idem: vaandrig Baron van Wangenheim krijgt een graf in de kerk (fl. 13 en 10 st.)
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386. Idem: vermeld wordt het sterfhuis van de weduwe van Anthonie Arissen (=
vermoedelijk Josina Verpoorten)
387. Idem: de wagenmaker Pieter Huijgens krijgt 7 stuivers voor het repareren van de
kruiwagen
388. Idem: chirurgijn J.B. Festree krijgt fl. 7 en 6 st. voor geleverde medicamenten
389. Rekening 1778 tot 1-5-1780 ondertekend door Evert Clijver, Wilhem Schorer,
Jacobus Jansen, Jacobus Vercouteren, J.W. Prins, Cornelis Dronckers en P.
Verpoorten
390. 1780-1781: Dirk Dronkers heeft een schuld bij de diaconie van fl. 400
391. Idem: Cornelis van Leerdam fl. 300
392. Opbrengst collectes 1-5-1780 tot 1-5-1782: fl. 241 en 11 st.
393. 1780-1781: ontvangen fl. 16, 17 st. en 8 penn. wegens het begraven in de kerk van
de ongelukkig omgekomen vaandrig N. van Schorlemmer
394. Idem: wegens het begraven van de vaandrig Zoeten
395. Idem: verscheidene soldaten worden ten laste van de diaconie begraven
396. 1780-1781: Pieter van Leerdam koster
397. Idem: Francies Huijgens krijgt fl. 3 en 16 st. voor het maken van een nieuwe
kruiwagen
398. Idem: Jacob Boeije, meestertimmerman, krijgt fl. 14 en 8 st. voor het maken van 2
doodskisten
399. Idem: voor kleren en mondkost voor het armkind Wouter Janssen wordt fl. 16, 17 st.
en 8 penn. betaald
400. Idem: aan de weduwe van P. Camerman wordt fl. 36 en 15 st. betaald wegens
geleverde turf voor de armen
401. Idem: P. van Craanenbroek, molenaar te Doel, krijgt fl. 7 en 15 st. wegens geleverd
roggemeel ten dienste van Jan Janssen den ouden
402. Idem: voor het weiden en wachten van een rund van Jan Janssen den ouden ontvangt
Pieter Gillis van de diaconie fl. 3 en 16 st.
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403. Idem: voor het maken van twee nieuwe doodbaren en voor arbeidsloon aan het
armhuis op den Ouden Doel ontvangt de meestertimmerman Jacobus Boeye fl. 17 en
11 st.
404. Idem: J. Broekhaart ontvangt fl. 4 en 14 st. voor het leveren van 50 bossen
tarwestrooi voor het dekken van het armhuis en de stalling op den Ouden Doel
405. Idem: betaald aan Joseph Suij fl. 10 en 3 st. wegens dekkerswerk op het armhuis in
Ouden Doel
406. Rekening 1780-1781 ondertekend door: Schorer, Pieter van Gelre, Jacobus Janssens,
J.W. Prins, Job Sentszn. Dronkers, en C. van Leerdam
407. Opbrengst collectes 1-5-1782 tot 1-5-1784: fl. 224 en 12 st.
408. 1782-1783: P. van Leerdam is nog steeds koster, tot de ontmanteling van de kerk
409. Idem: J.B. Staes levert kousen en sokken
410. Idem: betaald aan J.D. van Baars fl. 9 wegens graspacht t.b.v. de weduwe van Jan
Janssen de jonge
411. Idem: veerman Jacob Dronkers levert turf aan de kerk van Liefkenshoek (fl. 3, 7 st.
en 8 penn.)
412. Idem: Maria Janssen ontvangt fl 12 wegens onderhoud van haar zuster Cornelia
Janssen
413. Idem: de weduwe Van der Hagen ontvangt fl. 17, 17 st. en 8 penn. (waarvoor is niet
duidelijk)
414. Idem: betaald aan Arnoldus Paane fl.2 en 10 st. wegens geleverd ijzerwerk voor de
kerkgordijnen
415. Idem: C. Smeule levert turf voor de kerk (fl. 11)
416. Idem: Gillis Stoop levert turf voor de armen (fl. 14 en 14 st.)
417. Idem: de vrouw van Boudewijn Staas ontvangt fl. 13, 17 en 8 st. voor geleverd
linnen voor de armen
418. Idem: F. van Sittaart ontvangt fl. 36 en 15 st. voor geleverde turf voor de armen
419. Idem: Pieter Poelemans ontvangt voor het tonnen en dragen van turf voor de
consistorie 13 st. en 12 penn.
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420. Rekening 1782-1783 ondertekend door: J. P. (?), Evert Clijver, ds.Toe Laer, Job
Sentszn. Dronkers, Cornelis Dronckers en C. van Leerdam
421. Opbrengst collectes 1-5-1784 tot 1-3-1786: fl. 149 en 2 st.
422. 1784-1785: voor ligplaatsen in de kerk en voor gebruik doodskleden wordt fl. 54
ontvangen (niet gespecificeerd)
423. 1784-1785 Cornelis Dronckers is ouderling
424. Laatste rekening (1785-1786) ondertekend door: (onleesbaar), Evert Clijver, ds. Toe
Laer, Job Sentszn. Dronkers, Cornelis Dronckers, C. van Leerdam, P. van Leerdam,
Leendert de Munck, J. zn., D. van der Horst.
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6.

J.M.G. Leune
De bezetting van de stoelen in de fortkerk van Lillo
eind 1751

Deze bezetting was toen als volgt: 17
1. De heer Simon van den Enden
2. Idem
3. Andries van Beveren
4. De weduwe van Arnout Huyser
5. De heer Frans Conrad Bodmer
6. Juffrouw de weduwe van Duijsel
7. De heer Casper Pierlinck
8. Idem
9. De weduwe van Johannis van der Jagt
10. De heer Van Weelden
11. Daniel Cramer
12. Idem
13. De heer Adriaan ’t Hooft
14. Idem
15. Juffrouw Christina Kaspers, weduwe van Bruijs
16. De heer Niclaas Schuttel
17. Adriaan Engels
18. Amour Poelemans
19. Jan Cazelles
20. De heer Robbert Guillaume Temet
21. De heer Gabriel Lebleu
22. Idem
23. Anna Jacoba Moormans
24. Pieter Moormans
25. Johannis Swalle
26. Gijsbrecht van Grevelingen
27. Jacob Dronkers
28. Wouter Dronkers
29. Ester van Oosdorp, weduwe Kok
30. Johanna van der Gijsen, weduwe Oosdorp
31. Simon Dronkers
32. Anthonij van Oosdorp
33. De heer Jacobus Ermerins
34. Johanna van den Nieuwendijk, weduwe Delzenne
35. De heer predikant Josua van Iperen
36. Pieter Duinkerk
37. Leendert de Munk
38. Jacobus de Munk de jonge
17

RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 11 e.
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39.
40.
41.
42.

Cornelia de Bruijn, weduwe van Adrianus van Assendelft
Idem
Jacobus de Munk den ouden
Idem
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7.

J.M.G. Leune
Ontvangsten en uitgaven van de fortkerk te
Liefkenshoek april 1786-maart 1791

Vooraf
Deze rekeningen zijn opgemaakt door Dirk van der Horst, griffier van de Staten van
Zeeland; ze zijn gebaseerd op een overzicht van de bezittingen en schulden van de fortkerk
in de laatste fase van haar bestaan, opgesteld door Leendert de Munk Jabobszn. en Pieter
van Leerdam; de betreffende akte is ondertekend in fort Bath op 17-8-1791. 18
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

18

De kerk bezat in 1791 voor een bedrag van 550 pond “obligatien op Zeeland” met een
jaarlijkse interest van 16 pond.
Voorts waren er obligaties ter waarde van 350 pond met een jaarlijkse interest van 9
pond en 10 stuivers.
Aan particulieren waren de volgende leningen verstrekt:
a. Franciscus Janssen, 50 gulden
b. De weduwe van Jan Janssen, 70 gulden (was afgelost)
c. Cornelis Roelands, 200 gulden
d. Dirk Dronkers, 400 gulden
e. Pieter Janssen, i.v.m. diens schuit, 65 gulden
f. Cornelis van Leerdam: 300 gulden
g. E. Akkerman, een wissel van 25 gulden
h. Pieter van Leerdam, een schuldbriefje van 50 gulden
Voorts werd melding gemaakt van een huis en erf te Ouden Doel, bij het overlijden van
Jan Janssen den ouden overgedragen aan de diaconie; het staat op naam van Jan
Janssen (zie hiervoor ook aantekening nr. 8).
Het legaat van Juffr. Agatha de Porrenaer (Pornaerts, Pornaar), vervalt om de twee
jaren ter somme van 13 gulden en 14 stuivers.
De totale opbrengsten bedroegen fl. 2.536, 11 stuivers en 15 penningen.
Ontvangen van de weduwe Verpoorte voor het gebruik van de doodbaar en het
baarkleed te Doel: fl. 3.
Ontvangen van Jacob Janssen fl. 175 ter aflossing van een obligatie ten laste van zijn
moeder Maria Bolsens ad. fl. 170.
Betaald aan Jacobus Brom, gewezen diaken te Liefkenshoek, fl. 22 en 12 stuivers en 8
penningen, voor hetgeen hij had betaald aan de armen te Doel en Liefkenshoek; idem
fl. 65 gulden; idem aan Cornelis Dronkers, gewezen ouderling, wonend te Doel, voor
betalingen aan de armen van resp. fl. 27, 53, 83, 93, 222, 110, 331 en 211. Betaald aan
Jan H. Spaanhove fl. 25 voor 6 jaar cijns op het huis in Ouden Doel dat op naam staat
van Jan Janssen en waarvan niet bewezen kan worden dat het eigendom is van de
diaconie.
Betaald aan Cornelis Dronkers, reiskosten naar Middelburg fl. 7, 2 stuivers en 4
penningen.

Bron: Zeeuws Archief, arch. Ned. Herv. Gemeente Rilland-Bath, inv. 279
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10. Betaald aan J. de Guertemont, penningmeester van de polder van Doel, fl. 9, 6 st. en 11
penn. betreffende dijkgeschot van de verkochte landen.
11. Betaald aan Jacobus Brom reiskosten i.v.m. het vereffenen van zijn armenrekening fl.
8, 17 st. en 13 penningen.
12. Betaald aan Cornelis van Leerdam, gewezen diaken, fl. 11 en 6 st. wegens
voorschotten en reiskosten.
13. Totaal ontvangen in Zeeuwse guldens: fl. 3.556; totaal uitgegeven: fl. 3.308. Batig
saldo: fl. 248.
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8.

J. Padmos
Bezittingen en schulden van de fortkerk van Lillo
in 1786

De bezittingen van de fortkerk van Lillo werden in augustus 1786 (dus na de ontmanteling
in februari 1786) als volgt geïnventariseerd, ingedeeld in tien hoofdstukken (“kapittels”): 19
Eerste kapittel. Bezittingen wegens effecten en goederen:
- Zeventien obligaties ten laste van de provincie en admiraliteit van Zeeland.
- Een ondershandse obligatie ten laste van E. van Overstraten groot 172 guldens, 14
stuivers en 11 penningen à 4% per jaar. Deze obligatie is afgelost, zoals blijkt uit
het zevende kapittel.
- Een ‘pretensie’ ten laste van schout Domuo te Stabroek, groot 37 guldens en 3
stuivers.
- Een obligatie ten laste van Pieter van Assendelft, groot 300 guldens à 4% per jaar.
- Een obligatie ten laste van Pieter van Assendelft, groot 200 guldens à 4% per jaar.
- Een kopie van een lijfrentebrief ten behoeve van Willemina Kruijt, huisvrouw van
Lauwerens van den Enden ten laste van deze diaconie, groot 400 guldens à 7% per
jaar. (In de marge staat vermeld dat deze in 1791 was vervallen).
- Een door de VOC uitgegeven transportbrief ten laste van Johannes de Bie, groot
150 guldens ten behoeve van de armen van Lillo. (Dient hier ter memorie).
- Nog een transportbrief ten laste van Hendrik Scheffer, groot 150 guldens, ten
behoeve van de armen van Lillo. (Dient hier ter memorie).
- Een obligatie ten laste van de heer Gerardus de Bije, sous-luitenant in dienst van
de VOC ‘ter Kamer Zeeland’ groot 265 guldens, 2 stuivers à Een half percent per
maand, agtien maanden na den 11 meij 1786’.
- Een obligatie ten laste van de heer Johannes de Bije, sous-luitenant in dienst van
de VOC, kamer Zeeland, ter waarde van 500 carolusguldens, à een half percent
per maand, na 16 juli 1789.
- Een obligatie ten laste van de heer Johannes de Bije, ter waarde van 100 guldens à
een half percent per maand na 17 juli 1789.
Verpachtingen en huurcontracten:
- Een verpachte conditie van zes gemeten 246 37/100 roede land gelegen in kavel
22 ten noordwesten van Oud-Lillo, in dato 20 mei 1784 en gebruikt door Antonie
van Oosdorp voor 15 guldens per gemet per jaar.
- Een cijnsbrief ten laste van Adriaen Smits en Anna Cornelia Bries, aanvang
nemende 1 oktober 1784 en dat van 10 gemeten 104 63/100 roeden land gelegen
in kavel 22 ten noordwesten van Oud-Lillo.
- Een verpachte conditie van de wei, gelegen in de Zoekweg in pacht bij Joseph van
der Linden voor 32 guldens per jaar “den koop”.
- Een inventaris van goederen die in het weeshuis berusten, toebehorend aan de
diaconiearmen tot Lillo.
19

ZA, RB, inv. 258.
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-

Een inventaris van goederen die zich bevinden in de kerk en het “schoolhuijs” die
behoren tot de diaconie en in bewaring zijn gegeven aan de schoolmeester.
Een inventaris van boeken en papieren “geslooten in de kist der Diaconie Armen,
staande in de consitorie”.
Een boek waarin alle effecten en revenuen der diaconiearmen toebehorende zijn
gekopieerd.

Boeken.
- Een reglement op het begraven van de doden.
- Een register op de stoelen in de kerk.
- Een cijnsregister van de hoven op Oud-Lillo.
- Een instructie voor de administrerend diaken.
- Drie resoluties van de Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende het
augmentum der predikanten.
Goederen.
- Blanco.
Tweede kapittel. Ontvangst van het slot van de vorige rekening van rendant Leendert de
Munck. Hier werd een bedrag genoteerd van fl. 350, 11 stuivers en 7/3 penningen.
Derde kapittel. Ontvangst van de aalmoezen en collecten: hiervan is geen ontvangst
geweest; dit dient ter memorie.
Vierde kapittel. Ontvangst van rantsoenpenningen en hetgeen bij het lichten van de
armenbus is bevonden. De rantsoenpenningen zijn niet ontvangen en dienen ter memorie.
In de periode 26 maart 1787 tot en met 9 april 1791 werd enkele malen de “armenbus”
gelicht op het wachtschip van de Admiraliteit van Zeeland in de vloot voor Bath (voorheen:
voor Lillo). Dit leverde in totaal fl. 924 en 14 penningen op.
Vijfde kapittel. Ontvangst voor het begraven van de doden in de kerk (NB: bedoeld is het
oude kerkhof) op Oud-Lillo en voor het gebruiken van de doodskleden etc. Van deze posten
is geen ontvangst genoten.
Zesde kapittel. Ontvangst van de legaten en erfenissen. De opbrengst van het legaat van
juffrouw Agatha de Pornaar over de jaren 1785 t/m 1788 bracht fl. 46 en 16 stuivers op.
Zevende kapittel. Ontvangst van de interesten en afgeloste kapitalen. De totale som van dit
kapittel bedraagt fl. 1848, 7 stuivers en 11 penningen.
Achtste kapittel. Ontvangst van landpachten en huishuur:
- Landpachten zijn niet ontvangen omdat de landen op orders van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland door de kerkenraad van Lillo zijn verkocht en
door de keizer (van Oostenrijk) in beslag genomen. Dient hier ter memorie.
- De huishuur voor het “schoolhuijs” is niet ontvangen omdat dit eveneens in beslag
is genomen. Dient daarom ter memorie.

367

-

Ontvangen van Pieter Moorman een som van 75 guldens die hij wegens het
pachten van land in de jaren 1778 en 1779 nog schuldig was.

Negende kapittel. Ontvangst van de cijns op de hoven (= de tuinen) op Oud-Lillo.
- Deze cijnzen zijn niet ontvangen omdat de hoven door de keizer in beslag zijn
genomen.
Tiende kapittel. Ontvangsten van “verscheijde natuuren”:
- van de Oostindische Compagnie ter Kamer Zeeland fl. 150 voor een transportbrief
ten laste van Johannes de Bie, die door “den armen was uijtgereed”.
- idem voor een transportbrief ten laste van Hendrik Scheffer die door “den armen
was uijtgereed” een som van 150 guldens.
- een som van 50 guldens, 19 stuivers en 4 penningen, bewaard in de armenkist ten
behoeve van Elisabeth Camerlinck (een ongehuwde moeder die door de diaconie
werd onderhouden).
- de totale som van het tiende kapittel bedraagt fl. 351, 19 stuivers en 4 penningen.
Samenvattend waren er de volgende ontvangsten in guldens, stuivers en penningen:
1e kapittel
2e kapittel
3e kapittel
4e kapittel
5e kapittel
6e kapittel
7e kapittel
8e kapittel
9e kapittel
10e kapittel
totaal

geen
fl. 350:11:7/3
geen
fl. 924: - :14
geen
fl. 46:16
fl. 1848: 7:11
fl. 75
geen
fl. 351:19: 4
----------------fl. 3598:15:4/3

Vervolgens werden de uitgaven geïnventariseerd die in de periode 1786 tot en met 31 maart
1791 (alsnog) ten laste van de fortkerk van Lillo waren gedaan. Ook deze werden ingedeeld
in tien hoofdstukken, te weten uitgaven betreffende (tussen haakjes zijn de bedragen per
hoofdstuk vermeld, in guldens, stuivers en penningen):
• de armenkist (nihil)
• wekelijkse bedelingen (fl. 861:5)
• extra-ordinaire uitgaven aan arme gezinnen en passanten (nihil)
• mondkost voor arme kinderen (fl. 1574:19)
• leveranties van kleren en dergelijke (fl. 403:16:10)
• traktementen (nihil)
• dijkgeschotten (betreffende landerijen die de fortkerk van Lillo bezat) (nihil)
• brood en wijn voor het Avondmaal (nihil)
• diverse voorzieningen en activiteiten (“verscheijde natuuren”) (fl. 2073:12:4)
• kolen en turf (fl. 77:11:12)
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De totale uitgaven bedroegen fl. 4991, 4 stuivers en 10 penningen. Zij bleken nagenoeg
uitsluitend betrekking te hebben op de armenzorg.
Het saldo van de ontvangsten en de uitgaven was negatief en wel voor een bedrag van fl.
1392, 9 stuivers en 6 penningen.
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Vestingbouwkundige en militaire zaken
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9.

D.A.C.M. Leune-Wijnen
Aanpassingen aan de forten Lillo en Liefkenshoek
1585-1786

Vooraf
In dit hoofdstuk wordt een chronologisch overzicht gepresenteerd van aanpassingen aan de
forten Lillo en Liefkenshoek die plaatsvonden in de periode 1585-1786, uiteraard
voorzover deze konden worden getraceerd. De belangrijkste bronnen waren de archieven
van de Gecommitteerde Raden van Zeeland (in dit overzicht meestal afgekort tot GR) en
van de Rekenkamer van Zeeland. 20
Het bleek soms niet (goed) mogelijk om uitgaven voor Lillo en Liefkenshoek afzonderlijk
te specificeren. Evenmin was het mogelijk om steeds een scherp onderscheid te maken
tussen werkzaamheden die het karakter hadden van al dan niet regulier onderhoud enerzijds
en werkzaamheden die veranderingen in de opzet van de forten als vestingwerken betroffen
anderzijds. Soms bleken onder de noemer “onderhoud” renovaties schuil te gaan of kon
worden verondersteld dat dit het geval was. 21
Van diverse reparaties aan de forten in de onderzochte periode zijn geen bestekken bewaard
gebleven. Hierdoor ontbreken soms precieze gegevens over aanpassingen en kon slechts in
globale zin worden omschreven welke ingrepen zijn gepleegd. 22 De bewaard gebleven
kaarten van de forten boden in dit opzicht veelal eveneens onvoldoende houvast. Sommige
aanpassingen daarentegen zijn uitgebreid gedocumenteerd. 23 Dat geldt vooral voor de
renovaties te Lillo in 1609 en te Liefkenshoek in 1614. De gedetailleerde bestekken
daarvan en de kosten die met die ingrepen gemoeid waren, zijn nauwgezet beschreven. Dat
geldt ook voor de aanpassingen in Lillo en Liefkenshoek in de periodes 1701-1706 en
1771-1781.
De aanpassingen die zich voltrokken in de 19de en 20ste eeuw zijn doorgaans eveneens goed
gedocumenteerd, zeker wat de hoofdzaken betreft. Deze veranderingen vallen buiten het
kader van de onderhavige studie. In hoofdstuk 2 van deel 1 zijn ze in vogelvlucht
beschreven.
In het onderstaande overzicht gaat het primair om aanpassingen die voor het functioneren
van de forten als vestingwerken van belang waren. Andersoortige veranderingen (zoals
verbouwingen aan huizen van burgers) vallen buiten het kader van dit hoofdstuk. In
hoofdstuk 13 van deel 3 c wordt afzonderlijk stilgestaan bij veranderingen die zich in de
periode 1585-1786 voltrokken in de artillerie van en de ammunitie voor Lillo en
Liefkenshoek.

20
Het archief van de Raad van State bood voor dit deel van het onderzoek weinig houvast. Indirect
was dit wel het geval omdat, bij het samenstellen van het overzicht, de declaraties zijn geanalyseerd
die door het gewest Zeeland jaarlijks werden ingediend bij de Rekenkamer van de Generaliteit (zie
hiervoor hoofdstuk 1 in deel 3 c).
21
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 1812, 1814 en 1815.
22
Uitzonderlijk is bijvoorbeeld een tekening van een in 1768 te bouwen barrière te Lillo (ZA, SZ,
inv. 1401.1).
23
Zie vooral ZA, SZ, 1812, 1814 en 1815.
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A. Veranderingen te Lillo
1585 (17-8)

De vestingbouwkundig ingenieur Pieter Timmermans is na de capitulatie
van Antwerpen belast met de supervisie over bouwwerken te Lillo. 24

1585

De ammunitiemeester Pieter Blommendael krijgt opdracht om te
voorzien in alle noodzakelijke bouwwerken. 25

1586

De vestingbouwkundig ingenieur Abraham de Graeuwe wordt in maart
benoemd tot ammunitiemeester te Lillo (Liefkenshoek en St.
Anthonishoek). 26

1588

De vestingbouwkundig ingenieur Johan van Rijswijck krijgt opdracht om
de vesting te inspecteren. 27

1607 (27-4)

De ingenieur en majoor David van Orliëns (Orleans) overlegt met de
Gecommitteerde Raden van Zeeland over de plannen voor het fort; hij
vervaardigt bestekken. Deze zullen worden voorgelegd aan de Prins van
Oranje. 28 Het fort wordt ingrijpend aangepast en gerepareerd (“gebetert,
vermeerdert ende gesterckt”) op basis van een plan van David van
Orliëns, goedgekeurd door de Prins van Oranje en vastgesteld door de
Staten van Zeeland op 21 maart 1609. 29 Over deze renovatie zijn de
volgende bijzonderheden bekend.
Met de betalingen aan de aannemers werd Joris de Witte belast, commies
van de vivres en de ammunitiën te Lillo en Liefkenshoek. Op 22-4-1609
ontving hij, samengevat, van de GR van Zeeland de volgende brief:
“Hierbij geven wij u opdracht om conform de gedane aanbestedingen de
respectieve betalingen aan de aannemers te doen; u ontvangt hiervoor een
voorschot van enige penningen. En voorzover is toegezegd aan de
aannemers dat zij rijshout ontvangen van ’s lands wege, zal dit met hun
termijnbetalingen verrekend worden. Wij hebben alvast twee schepen
naar Lillo gestuurd die u op krediet kunt verkopen aan de aannemers die
dat willen, ter verrekening op de termijnen van hun aangenomen werk.

24

F. Westra, Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de
Tachtigjarige Oorlog 1573-1604, Alphen aan den Rijn, 1992, p. 29.
25
Idem, p. 39.
26
Idem, p. 30.
27
Idem, p. 50.
28
ZA, SZ, inv. 479, 27-4-1607.
29
ZA, gedrukte notulen van de Staten van Zeeland, 21-3-1609, p. 75 en 76; ZA, Rekenkamer
Zeeland D, inv. 81690. In dit document is een kopie van het bestek van de uitgevoerde
werkzaamheden opgenomen. Het besluit tot renovatie werd genomen in het zicht van een adempauze
in de gevechten met Spanje, waartoe op 9 april 1609 werd besloten en die twaalf jaar zou duren. Het
Twaalfjarig Bestand is benut om het fort Lillo fors te versterken. Dat gold in diezelfde periode ook
voor Liefkenshoek. De aanvoer van de benodigde materialen en van arbeidskrachten kon ongehinderd
door oorlogsgeweld plaatsvinden, met name over water.
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Zorg ervoor dat deze bedragen worden ingehouden. Houdt ook goed
toezicht op hun werkzaamheden en als er bedragen moeten worden
overhandigd, dient u ons hierover tijdig te informeren zodat wij iemand
van ons naar Lillo kunnen sturen ten wiens overstaan u de betalingen
kunt doen en zodat wij voor voldoende geld kunnen zorgen.”
De werkzaamheden werden uitgevoerd in de periode 22-4-1609 tot en
met 31-5-1610 (maar overwegend in 1609).
In algemene zin werden de werkzaamheden omschreven als “het
opgraven en repareren van de oude wallen van het fort van Lillo, tezamen
met het maken van een contrescharp eromheen”. Het bestek viel uiteen in
twee delen. Het eerste deel omvatte de volgende bepalingen: 30
I. Eerst zijn de aannemers verplicht alle oude wallen in rechte lijn op te
graven ter breedte van tien voet achterwaarts, tot twee voet hoog boven
het meiland 31 dat de aannemers wordt aangewezen, waarbij zij de aarde
bovenop de wal brengen en daarna buiten de palen een berm maken van
pakrijs, beginnend vanuit de vaste grond, tenminste twee voet lager dan
het meiland, tot een hoogte van de berm van het nieuwe werk, boven
breed twaalf voet, met een glooiing van één voet op iedere voet hoogte
met op iedere laag een laag rijs niet dikker dan anderhalve voet, en de
tuinen 32 van de andere anderhalve voet, hoog een ½ voet, daartoe
gebruikende staken van zes voet lang die niet meer dan één voet uit
elkaar staan, welke tuinen samen met kleizoden zullen worden gevuld.
Als het slik te diep ligt en niet kan worden weggegraven moet de
aannemer in plaats van staken van zes voet revelaars 33 en sparren
gebruiken. En waar de face van de bolwerken verlengd en de
epaulementen 34 verlegd worden, dienen zij slik weg te halen en met rijs
te verzekeren volgens het nieuwe werk, waarbij voor alles groot Gelders
rijs wordt gebruikt.
II. Als de berm zo is gemaakt en het werk is afgegraven, zijn de
aannemers verplicht eerst een laag lang Gelders rijs te leggen van een
halve voet dik, waarop zes tuinen worden gezet waarvan twee tuinen
buiten de palen en vier onder het fundament van de wal.
III. Zij zijn ook verplicht op deze rijsberm het zodenwerk in een rechte
lijn te funderen met kleizoden en rijs, deze goed in verband te leggen op
de plaats zoals de palen aldaar geslagen aangeven, waarbij de wallen op
een egale hoogte worden gebracht volgens het bestek van het nieuwe
werk, waarbij op alle drie lagen zoden van goede klei van zes duim breed
en 14 duim lang, een laag lang Gelders rijshout wordt gelegd, zonder
30

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81690.
Meiland of voorland is land vóór of buiten een dijk, schorren, slikken e.d.; zie: A.A. Beekman, Het
Dijk- en Waterschapsrecht in Nederland vóór 1795, tweede deel, ’s Gravenhage 1907, p. 1148.
32
Stelsel van met rijswerk doorvlochten palen, vlechtwerk van tenen voor afscheiding,
beschoeiingen, kribben, enz.
33
Verm. raveel: plank, balk, bint.
34
Vleugelvormige uitbouw, aangebracht aan de zijkant van een verdedigingswerk
31
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korten, bos aan bos, de banden alleen open gedaan en verspreid over twee
voet breed, met een glooiïng van 9 duim op iedere voet hoogte.
IV Zij zijn verplicht op de bovenbuitenkant van deze wal een borstwering
te maken en daarvoor een banket, alles van gelijke hoogte, breedte, en
glooiïng, volgens het bestek voor het nieuwe werk.
V De aannemers dienen voor hun werk een gracht te maken ter diepte van
zes voet onder het meiland en zo breed als hun bij de aanbesteding wordt
aangezegd. Deze zal van buiten en binnen glooiend aflopen gelijk zoals
voor het nieuwe werk staat omschreven, alles egaal op een gelijke diepte,
en worden uitgegraven zonder enige heuvels of spekdammen, 35 op
straffe van het afkeuren van het werk zodat het niet kan worden
opgeleverd. De aarde die hieruit komt wordt gebruikt voor het verhogen
van de wal, en indien zij aarde over hebben, zullen zij deze over de
contrescarp wegbrengen want men begrijpt dat zij geen zanderige aarde
voor de contrescarp mogen gebruiken.
VI Voor deze gracht alsook rondom het gehele fort wordt een contrescarp
gemaakt waarvan de grond of het fundament eerst tezamen met de
bedekte weg gemaakt zal worden met zoden en rijs ter hoogte van twee
voet waterpas boven het meiland. Hierop wordt een contrescarp gelegd
van 48 voet breed, van binnen gefundeerd in een rechte lijn zoals de
palen die daar zijn geslagen aangeven, met zoden en rijs goed in verband
gelegd en van zeven voet hoog boven de verhoogde grond of het
fundament. Dit zodat de contrescarp, van binnen op een egale hoogte
gemaakt, van buiten afloopt tot de voorgeschreven breedte van 48 voet.
Er wordt aan de binnenzijde een bedekte weg van 18 voet breed
aangelegd, die met rijs wordt gemaakt zoals de berm. Daarbij wordt op de
contrescarp een banket van zes voet breed en twee voet hoog opgetrokken
met kleizoden zoals hiervoor vermeld.
VII. En daar deze contrescarp op het slik en de aanwas in sommige lage
plaatsen en killen moet worden gelegd, wordt de nadrukkelijke
voorwaarde gesteld dat de aannemers deze van buiten uit de vaste grond
met pakrijs en kleizoden moeten optrekken tot een hoogte van twee voet
boven het meiland zoals voorgeschreven, waarbij het rijswerk ter breedte
van twaalf voet en ieder laag niet dikker dan anderhalve voet moet
worden gelegd; met de tuinen erbij wordt het dan ongeveer twee voet. Op
iedere laag moeten zes tuinen en staken van zes voet lang worden
gebruikt die niet verder van elkaar staan dan één voet, welke laag ieder in
het bijzonder zal insnijden zodat er twee tuinen buiten blijven, die
tezamen met steen of riet kleizoden zullen gevuld worden. Dit werk moet
voltooid en goedgekeurd zijn door de Staten of hun gecommitteerden
voordat de reparatie van de oude wal mag worden aangepakt.
VIII. De contrescarp wordt geheel met kleiaarde gemaakt, zonder dat de
aannemers daarvoor enig zand mogen gebruiken. De aannemers zijn
verplicht deze te bekrammen met een mat van uitstekende kwaliteit van
tarweglui (= stro van tarwe) of riet (waarmee de aannemers menen het
35

Dam van grond die men laat staan tussen twee ingravingen.
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werk het beste te verzekeren) beginnend van beneden aan de teen naar
boven, tot op een roede na, daarbij de bepalingen in acht nemend die
gebruikelijk zijn voor kramwerken in Zeeland. De aarde zal gehaald
worden van de schorren van Ordam of Oud-Lillo.
IX. De voorwaarde wordt gesteld dat de aannemers hun werk zodanig
verankeren met rijs, kleizoden, revelaars, sparren e.d. dat er in toekomst
geen grondbraken 36, instorten van de wal of aanslibbing te verwachten
zijn.
X. Het rijs, staken, gaarden, revelaars en sparren krijgen de aannemers
van ’s landswege geleverd; dit wordt verrekend met de afgesproken
aanneemsom. Maar de schoppen, spaden, kruiwagens, delen (= planken),
riet en stro, niets uitgezonderd, zijn voor kosten van de aannemers zonder
dat de gecommitteerden hiermee van doen willen hebben.
XI. De aannemers zijn verplicht om binnen 14 dagen na de aanbesteding
alle materialen bij de hand te hebben en aan het werk te gaan, waarbij zij
op iedere roede werk twee man zetten, wel meer, maar niet minder, zodat
iedere aannemer binnen twee maanden de contrescarp voor zijn
aangenomen gedeelte kan opleveren, op straffe van een korting op het
aangenomen bedrag van 30 stuivers voor iedere dag dat hij in gebreke
blijft. De reparatie van de wallen wordt zes weken na dato opgeleverd, op
straffe van een korting als boven.
XII. De betaling van deze reparatie en van de contrescarp vindt plaats als
volgt: een vierde deel van het bedongen bedrag als het fundament van de
contrescarpen volgens bestek is gelegd. Het tweede vierde deel bij de
oplevering van de contrescarp. Het derde vierde deel bij de oplevering
van de wallen en de contrescarpen als deze gecontroleerd en conform de
bestekken goedgekeurd zijn. En de rest drie maanden daarna, gedurende
welke drie maanden de aannemers verplicht zijn om hun werk op hun
kosten te onderhouden en in goede staat op te leveren.
XIII. Het meten van dit werk zal geschieden met een veldroede van 12
Rijnlandse voet aan de bovenzijde van de binnenkant van de contrescarp;
hierin wordt verdisconteerd de reparatie van de wal, het maken van de
berm, het verlengen van de facen en het verleggen van de epaulementen
met het graven van de grachten en dammen.
XIV De aannemers zijn verplicht om een goede en voldoende borg aan te
wijzen als principaal tot tevredenstelling van de Staten op wie zij indien
nodig de kosten kunnen verhalen
Op bovenstaande voorwaarden is de eerste besteding beginnend aan den
punt van het Bergs bolwerk en strekkende tot de helft van de courtine 37
tussen het Bergs bolwerk en het bolwerk de Breeveste, lang ongeveer 35
roeden, aangenomen door Pieter van Orliens voor 46 gulden per roede. 38
36

Een instorting van grond m.n. bij een dijk.
Courtine: deel van de hoofdwal van een vesting tussen twee bolwerken of bastions.
38
Het is merkwaardig dat in het bestek nadrukkelijk het genoemde bedrag in guldens is omschreven
met direct daarachter hetzelfde bedrag in ponden (£). Dit is in het gehele bestek steeds het geval.
37
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Hij is verplicht om een gracht te maken van vijf roeden breed, zes voet
diep onder het meiland, waarbij een dam van 12 voet niet afgraven hoeft
te worden in het groenland tegen de rivier aan. De gracht moet elf roeden
breed worden, waarbij een roede berm buiten de contrescarp blijft.
Door de aannemer en zijn borg ondertekend op 8 april 1609.
De tweede besteding begint in het midden van bovengenoemde courtine
en loopt tot de punt van het bolwerk genaamd de Breeveste, lang
ongeveer 34 roeden. Hier is de aannemer verplicht om een gracht van tien
roeden breed en acht voet diep onder het meiland te maken voor de punt
van de contrescarp, met dien verstande dat deze vijf roeden van de teen
van de contrescarp gelegd wordt, om vervolgens aan de andere kant van
de geul (?) met de eerste aannemer een gracht te graven, waarbij een
roede niet wordt afgegraven omdat deze zal dienen als dam. Hier wordt
de gracht elf roeden breed gemaakt. Andries Janssen van de Clunder
heeft dit aangenomen voor 140 gulden per roede. Ondertekend door
Andries Janssen van de Clunder en zijn borg Jan Govaertssen van
Zevenberge, op 8 april 1609.
De derde besteding strekt van de punt van de Breeveste tot de halve
courtine richting het Engels bolwerk, lang ongeveer eenendertig roeden.
Hiervoor is de aannemer verplicht om buiten zijn contrescarp de gracht
overal tien roeden breed te maken en acht voet diep, en daarbij vijf
roeden van de teen van de eerder genoemde dam te blijven; de gracht
dient acht en een halve roede breed gemaakt te worden. Aannemer
hiervoor is Willem Janssen van Gurchum, voor 132 gulden per roede.
Ondertekend door Willem Janssen van Gurchum en Jan Bastiaanszn. van
Gorchum, zijn borg, op 8 april 1609.
De vierde besteding loopt van het midden van de eerder genoemde
courtine tot de punt van het Engels bolwerk, lang ongeveer 31 roede. Hier
is de aannemer verplicht om de contrescarp een voet diep in het zand in te
graven, moet hij ook de face verlengen en het epaulement aansluiten
volgens de palen die daar zijn geslagen. De gracht wordt acht en een
halve roede breed. Aannemer is Jooris Lambrechtssen van Zierikzee,
voor 136 guldens per roede.
Ondertekend door Marinus Corneliszn. Magerman en Ieman Leenderssen
op 8 april 1609.
De vijfde besteding begint bij de Engelse punt en loopt tot in het midden
van de courtine naar het Antwerps bolwerk, lang ongeveer 26 roede. De
gracht dient acht en een halve roede breed te zijn. Aannemer is Jan

Gelet op de context, de plausibiliteit van de uitgaven en het totale, in ponden vermelde bedrag dat met
de verbouwing was gemoeid, dienen guldens te worden begrepen als ponden (Vlaams), hoe
verwarrend ook.
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Hermanssen van Gurchum, voor 163 gulden de roede. Ondertekend door
Jan Maasen van Gorcum en Jan Bastiaenssen, zijn borg, op 16 april 1609.
De zesde besteding loopt vanaf het midden van de bovengenoemde
courtine tot de punt van het Antwerps bolwerk, lang ongeveer 26 roeden.
De aannemer is verplicht de face te verlengen en aan te sluiten aan het
epaulement volgens de palen die er zijn geslagen. Maar omdat de rivier
hier nabij de punt komt zal de contrescarp van de punt tot aan de eerste
paal op de verhoogde grond niet meer dan drie roeden breed zijn en de
rest volgens de bestekken. De gracht wordt vijf roeden breed gemaakt.
Aannemer hiervan is Matthijs van Cuelen voor voor 163 gulden per
roede.
Ondertekend door Matthijs van Cuelen en zijn borg op 8 april 1609.
Voor de bouw van een nieuwe wal en een nieuwe contrescarp aan de
Scheldezijde van het fort, inclusief een nieuwe haven en een nieuw
bolwerk, werd een afzonderlijk bestek opgesteld met de volgende
bepalingen:
I. de aannemers zijn verplicht de grond of het fundament van de nieuwe
werken tegen de rivier zes roeden breed te maken, te weten één roede
buiten de aldaar geslagen palen en de overige roeden daarbinnen, en dat
ter hoogte van twee voet boven het meiland dat men de aannemer
aanwijzen zal. Hiervoor worden de beste riet kleizoden gebruikt. En
indien noodzakelijk zijn zij verplicht de slijkerige grond af te graven tot
aan de vaste grond. De aannemer is verplicht zijn werk behoorlijk met
pakrijs te verankeren tot een breedte van 12 voet buiten de palen en onder
de wal ter breedte van drie roeden, samen vier roeden, waarbij ieder lage
rijs niet dikker wordt gelegd dan anderhalve voet, en de tuinen van de
anderen anderhalve voet hoog te stellen, waarvan voor een halve voet
staken van zes voeten lang gebruikt worden, niet verder dan één voet uit
elkaar. Deze tuinen zullen met kleizoden gevuld worden. Dit rijswerk
loopt gelaagd met een glooiing van één voet op ieder voet hoogte. En als
het slik zo diep ligt dat het niet weggenomen kan worden, zal de
aannemer in plaats van staken van zes voet hele revelaars 39 en sparren
gebruiken.
II Als de grond zo met kleizoden en rijswerken vast is gemaakt, moeten
de aannemers de wal met zoden funderen zoals de geslagen palen
aangeven tot een breedte van 54 voet en 14 voet hoog boven de
verhoogde grond, zijnde 16 voet boven het meiland, van buiten 9 duim
glooiend op iedere voet hoogte en van binnen 12 duim op iedere voet,
zodat hij boven 29 ½ voet breed blijft. Aan de buitenkant wordt deze
opgetrokken met zoden van 6 duim breed en 4 duim lang, goed in
verband gelegd op eerder genoemde hoogte, met op iedere drie lagen
zoden een laag lang Gelders rijs, zonder korten, bos aan bos, de banden
alleen losgemaakt en verspreid over een breedte van twee voet. Voordat
39

Vml. van raveel, balk.
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het zodenwerk wordt gefundeerd, wordt er een laag lang Gelders rijs van
een halve voet dik gelegd, waarop zes tuinen worden gezet waarvan twee
buiten het zodenwerk en vier onder de wal.
III Op de boven buitenkant van deze wal wordt een borstwering gemaakt
van tien voet breed, zes voet hoog boven de wal, aan de buitenkant en
van binnen met kleizoden en rijs in het verband opgetrokken als de wal.
De borstwering heeft aan de buitenkant dezelfde glooiing als vermeld en
aan de binnenkant op de gehele hoogte anderhalve voet, zodat zij boven
zes voet breed blijft. De buitenkant en van binnen wordt deze net als de
wal op een egale hoogte waterpas gemaakt. Er wordt een banket gemaakt
van zes voet breed en twee voet hoog, van binnen met kleizoden opgezet
als voren.
IV Voor de voet van dit werk wordt een berm gemaakt van twaalf voet
breed, hoog als voren, van buiten opgetrokken met pakrijs en kleizoden
op de vaste grond, net zo in verband gelegd met het fundament van de
wal zoals vermeld.
V Buiten dit werk wordt een gracht gemaakt van vijf roeden breed aan de
bovenzijde, zes voet diep onder het meiland met een glooiing van één
voet op ieder voet diepte, zodat de bodem 48 voet breed wordt. Deze
wordt op gelijke diepte afgegraven zonder enige heuvels of spekdammen,
op straffe van afkeuring van het werk zodat het niet kan worden
opgeleverd. De aarde daaruit alsook uit de haven wordt gebruikt voor de
nieuwe wal om deze in defensie te brengen voordat de oude wal beroerd
mag worden.
VI De aannemers zijn verplicht om met alle aarde die zij teveel hebben
van de oude wal het plein binnen te egaliseren en twee voet boven het
meiland te maken. Vier aannemers krijgen hiervan elk een deel en als zij
aarde tekort komen, moeten zij die halen buiten hun werk waar men hen
zal aanwijzen, met dien verstande dat de hele ruimte tussen de oude en
nieuwe wal op gelijke hoogte waterpas gemaakt zal worden.
VII Voor deze gracht wordt een contrescarp gemaakt waarvoor eerst de
grond of het fundament samen met de bedekte weg waterpas wordt
gemaakt met zoden en rijs op 2 voet boven het meiland. Hierop wordt een
contrescarp van 48 voet breed aangelegd. Deze wordt van binnen
gefundeerd met zoden en rijs, goed in verband gelegd, in een rechte lijn
naar de daar geslagen palen ter hoogte van zeven voet boven de
verhoogde grond of fundament. Zo loopt het contrescarp, van binnen op
een egale hoogte gemaakt zijnde, van buiten onder de linie afdekkend, te
niet op een breedte van 48 voet, waarbij van binnen een bedekte weg
wordt aangelegd met rijs als de berm van 18 voet breed. Er moet op de
contrescarp een banket van zes voet breed en twee voet hoog gemaakt
worden, met kleizoden opgezet als vermeld.
VIII En waar de contrescarp op het slik, de aanwas en sommige lage
plaatsen en geulen gelegd moet worden, wordt nadrukkelijk als
voorwaarde gesteld dat de aannemer deze vanuit de vaste grond naar
buiten zal optrekken met pakrijs en kleizoden ter hoogte van twee voet
boven het meiland zoals voorgeschreven. Hierbij wordt het rijswerk ter
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breedte van 12 voet gelegd, iedere laag niet dikker dan anderhalve voet,
met de tuinen erbij ongeveer twee voet, waarbij op iedere laag zes tuinen
worden gelegd. Hiervoor worden staken van zes voet gebruikt die niet
verder van elkaar afstaan dan een voet welke lagen ieder in het bijzonder
zal insnijden, zodanig dat er buiten blijven twee tuinen die met steen of
goede rietkleizoden zullen worden gevuld, die klaar en goedgekeurd
moeten zijn en waarbij voor de verdediging de nieuwe wal in hoogte
voltooid en in halve breedte aangelegd moet zijn voordat zij de oude wal
bij hun werk mogen gebruiken om deze van achteren te verdikken. Dit
kan alleen met toestemming van de Staten of hun gecommitteerden.
IX Deze contrescarp wordt geheel van kleiaarde gemaakt zonder dat de
aannemer daarin enig zand mag gebruiken en moet gekramd worden met
een goede mat met tarwestro of riet (waarvan de aannemers menen dat dit
het beste kan worden verzekerd) beginnend van beneden aan de teen van
de contrescarp tot boven toe, daarbij de bepalingen in acht nemend die
gebruikelijk zijn voor kramwerken in Zeeland. De aarde wordt gehaald
van de schorren van Ordam of Blauwgaren, daarbij 40 roeden
wegblijvend van de contrescarpsgracht.
X De aannemers zijn verplicht om in de eerdergenoemde nieuwe wal en
de contrescarp een havengat te maken van drie roeden breed in de bodem,
aan weerszijden opgetrokken uit de bodem met pakrijs tot een hoogte van
acht voet boven het meiland en vandaar met zoden en rijs op te werken
tot de hoogte van de wal. De contrescarp wordt net zo uit de vaste grond
opgetrokken met pakrijs tot gelijke hoogte. Voor beide werken wordt
groot Gelders rijs gebruikt, dat in zijn gehele lengte in het vermelde werk
zal worden gelegd en gebruikt zoals voornoemd.
XI Zij zijn ook verplicht de haven binnen het fort tot in de oude haven
naar de rivier te graven en aan de bovenzijde vijf roeden breed en één
voet dieper te maken als het diepste punt van de haven op dit moment.
Daarbij dient deze aan beide kanten op ieder voet diepte een halve voet te
glooien. En dat ter plaatse daar men de aannemer aanwijzen zal.
XII Zij zijn ook verplicht om aan weerszijden van de haven een dam te
maken, lopend door de gracht beginnende bij de contrescarp en strekkend
tot aan de wal naast de haven, die twee voet hoger zullen zijn dan het
banket van de contrescarp, opgetrokken uit de vaste grond van de haven
met pakrijs ter hoogte van de bedekte weg en vandaar voorts tot
bovenaan met goed tarwestro te bekrammen, daarbij deze dammen op
ieder voet hoogte één voet te laten glooien, zodat deze boven acht voet
breed blijft, met dien verstande dat het bovenste rijswerk twee tuinen
buiten het aardewerk naar de haven zal uitsteken, waarvoor groot Gelders
rijs wordt gebruikt dat gelegd en verwerkt wordt zoals eerder vermeld. En
de aannemer zal voor het maken van de voornoemde dammen goede
kleiaarde gebruiken zonder enig zand erin te mengen.
XIII Voorwaarde is ook dat de aannemers hun werk met rijs, kleizoden,
revelaars en sparren voldoende zullen verzekeren zodat er in de toekomst
geen grondbraken, instorten van de wal of aanslibbingen te verwachten
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zijn. De aannemers mogen hun werk niet aanleggen nadat het fundament
door de ingenieur is gelegd en afgestoken.
XIV Het rijs, staken, gaarden, revelaars en sparren krijgt de aannemers
van ’s lands wege geleverd; de kosten worden gekort op de bedongen
penningen, maar de schoppen, spaden, kruiwagens, delen, riet en stro,
niets uitgezonderd, zijn voor rekening van de aannemers zonder dat de
Staten daarmee van doen willen hebben.
XV De aannemers zijn verplicht binnen 14 dagen na de aanbesteding al
hun materialen bij de hand te hebben en aan het werk te gaan; zij zetten
op ieder roede minimaal twee man aan het werk, wel meer, maar niet
minder, zodat iedere aannemer de contrescarp in zijn aangenomen werk
binnen twee maanden daarna voltooid kan opleveren op straffe dat hij
voor iedere dag die hij in gebreke blijft, op zijn bedongen penningen 30
stuivers gekort zal worden; en de wal binnen 4 maanden na de
afgesproken tijd van het opleveren van de contrescarpen , alles op eerder
genoemde straffe.
XVI Wat betreft de betaling wordt een achtste deel van de bedongen
penningen uitbetaald als de fundamenten van de contrescarpen conform
de bestekken zijn gelegd, het tweede achtste deel bij de oplevering, het
derde achtste deel als het fundament van de wal gelegd is, zoals vermeld,
het vierde achtste deel als de wal conform de bestekken in defensie is, het
vijfde en zesde achtste deel na oplevering van het gehele werk en het
restant drie maanden daarna. In die drie maanden moeten de aannemers
het werk op hun kosten onderhouden en in goede staat opleveren.
XVII Voor het meten van dit werk wordt een veldroede van 12
Rijnlandse voeten gebruikt; het meten vindt plaats op de boven
binnenkant van de borstwering. Hierin is inbegrepen de meting voor het
maken van de contrescarp, beide dammen, het graven van de haven en
het egaliseren van de aarde van de oude wallen op het plein.
XVIII De aannemers zijn verplicht goede en voldoende borgen aan te
wijzen als principaal ter genoegdoening van de Staten, waarop zij in
geval van nood de kosten kunnen verhalen.
Onder deze voorwaarden is de eerste aanbesteding, lang omstreeks 25
roeden, beginnend aan de punt van het Antwerps bolwerk tot aan het
havengat, waarin het maken van een dam is inbegrepen, en het graven
van de helft van de (nieuwe) haven alsook een vierde deel van de
egalisatie. Daarom zal ook de ene helft van het gat van de haven gemeten
worden. Aangenomen door Adam de Vries voor 195 guldens per roede en
door hem en zijn borgen Albrecht Roels en Pieter Martssen, beide van
Gorcum, op 8 april 1609 ondertekend.
De tweede besteding begint aan het gat van de haven en strekt tot het
punt van het nieuwe bolwerk. 40 De aannemer is eveneens verplicht om
een dam te maken en de helft van de haven te graven en om een vierde
40

Het vijfde bolwerk van het fort Lillo (betiteld als het bolwerk Zeeland of als het Hoofdbolwerk) is
dus pas in 1609 aangelegd.
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deel te egaliseren. Daarom zal eveneens de ene helft van het gat van de
haven in de wal zoals boven worden gemeten. De lengte bedraagt
omstreeks 25 roeden. Hiervan is aannemer Cornelis Pijl voor 199 gulden
per roede. Dit is door hem en zijn borgen [namen niet vermeld]
ondertekend op 8 april 1609.
De derde besteding begint aan de punt van het nieuwe bolwerk en loopt
vandaar tot in het midden van de courtine naar het Bergs bolwerk, lang
omstreeks 25 roeden. Aannemer hiervan is Adam de Vries voor 178
gulden per roede. Hij en zijn borgen Albraecht Roels en Pieter Martssen,
beide van Gorcum, hebben dit ondertekend op 8 april 1609.
De vierde besteding loopt van het midden van de genoemde courtine tot
de punt van het Bergs bolwerk en is omstreeks 25 roeden lang. De
aannemer is verplicht om boven de weide een gracht te maken van 8 ½
roeden glooiend van buiten en binnen zoals vereist. Aannemer is Jan van
Brussel van Gorchum voor 165 guldens per roede. Hij en zijn borg Jan
Pauelssen van Gorcum hebben dit op 8-4-1609 ondertekend.
De eindrekening van de verbouwing werd opgemaakt op 18-6-1610. De
totale kosten van de verbouwing bedroegen 9.868 pond, 10 schelling, 5
groten Vlaams en 18 mijten.
1616 (20-4)

Steven Cornelissen Tenijs (Tenys), lid van de Gecommitteerde Raden
van Zeeland, bezoekt het fort enkele dagen om enige werken aan te
besteden. 41

1616 (19-7)

Bestek van het ophogen van de wallen in de Bergse en Antwerpse
bolwerken.
Dit werk wordt aangenomen door Joris Bartolomeusz. voor £ 13 en door
Pieter Crasse voor £ 10. 42

1616 (19-7)

Bestek van het verhogen van de contrescarp tot de steenweg aan de poort.
Het werk wordt aangenomen door Isacq van Oortegem voor 6 schellingen
per roede. 43

1616 (19-7)

Bestek voor het verhogen van de dosdanen (de ezelsruggen) aan
weerszijden van de haven. 44 Het werk wordt aangenomen door Adriaen
Verbraecke voor £ 11. 45

41

ZA, SZ, inv. 484, 26-4-1616.
ZA, SZ, inv. 484, 19-7-1616.
43
ZA, SZ, inv. 484, 19-7-1616.
44
Een dosdane (ook: dos d’âne) of ezelsrug is de bovenzijde van een beer, spits toelopend ter
bemoeilijking van de overgang. Een beer is een gemetselde dam in een vestinggracht.
45
ZA, SZ, inv. 484, 19-7-1616.
42
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1620 (4-6)

Isaack van Ortegem heeft het jaarlijks onderhoud van de wallen en
contrescarpen aangenomen; hierop lijdt hij meer dan 500 gulden schade
vanwege stormen en springvloed in november 1619. 46

1623 (7-4)

David van Orliëns reist naar Lillo om de wallen nader te onderzoeken
(wegens hun steilheid zakken ze regelmatig in) en te bezien of het
aanbrengen van stormpalissaden nodig is. 47

1623 (5-10)

De zolder en balken van de kruittoren worden vernieuwd op advies van
commies Schillemans. 48

1625

De aannemers die zijn belast met het repareren van de wallen ontvangen
£ 287:19:5:12, zijnde het eerste derde deel van hun bedongen loon. 49

1625

Jacob Teunissen Ruys ontvangt £ 20:8:3 voor het leveren van 19.650
bossen rijshout om de contrescarp te verzwaren. 50

1625

Dierick Jacobsen ontvangt £ 67:2 voor het leveren van 18.700 bossen
rijshout voor de nieuwe strekdam aan de westzijde van de haven. 51

1634 (4-3)

Pieter Betinck, schipper, ontvangt £ 87:12 voor de levering en de koop
van 7800 bos lang rijshout voor het maken en verbreden van een hoofd
aan de contrescarp. 52

1634 (29-3)

Pieter Betinck, schipper, ontvangt £ 103:10 voor het leveren van 7800
bossen lang rijshout voor het maken en verbreden van een (scheeps)hoofd
aan de contrescarp. 53

1635 (9-1)

De krijgsraad van Lillo meent dat de borstwering van de Engelse punt
dient te worden verhoogd. Hierdoor kunnen de kanonnen van de batterij
beter gebruikt worden. 54

1635 (24-5)

Commies Pieter de Gomme heeft de raadsheren een herinnering
geschreven over hetgeen noodzakelijk gedaan moet worden aan de forten
Lillo en Liefkenshoek, waarvan de heren Tienhoven en De Moor op 23
maart inspectie hebben gedaan. Het aanvullen van de vijf batterijen en het
ophogen van de borstwering ter hoogte van vier en een halve voet wordt
nog in beraad wordt gehouden. De commies krijgt toestemming tot het

46
47
48
49
50
51
52
53
54

ZA, SZ, inv. 486, 4-6-1620.
ZA, SZ, inv. 487, 7-4-1623.
ZA, SZ, inv. 487, 5-10-1623.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, 520.
Idem,
Idem.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, 1635, fol. 178 v-179.
Idem.
ZA, SZ, inv. 495, 9-1-1635, fol. 145.
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“opsetten met zoden van de oprillen ten wedersijden vande poorte tot
Lillo”. Ook krijgt hij toestemming om “de poorte tussen de gebinden met
delen te beschieten om het instorten van het gewelfsel, alsmede van de
aarde te beletten”. De Gomme is ook geautoriseerd om de straat en de
poort ter lengte van ongeveer acht roeden op te nemen, te verhogen en te
repareren met dezelfde steen. Voordat hij toestemming krijgt voor “het
opsetten met zooden van de flankerende drie kleine batterijen” dient hij
eerst te melden wat de kosten hiervan zullen zijn. 55
1635 (24-5)

Commies De Gomme krijgt toestemming de borstweringen te verhogen
“naar de eis van de wercke van de batterijen die meest gebruickt werden.”
Hij krijgt toestemming de rijsbermen te repareren “ende aanvullen met
cloetelingen en de stenen daarop te keeren”. 56

1635 (19-7)

Commies De Gomme krijgt opdracht om de poort te repareren en een
schutsel, dat vergaan is, te herstellen tot negen voet. 57

1635 (9-8)

Commies De Gomme krijgt opdracht om rijshout en staken in te kopen
voor reparatie van het rijswerk tegen de Schelde; commies Coorne dient
hem kalk, metselsteen, klinkers, keelpannen en rode plavuizen te
zenden. 58

1635 (23-8)

Commandeur Broucqsaut heeft de GR gevraagd om de vesten te
verdiepen en de borstwering te mogen verhogen. 59

1635 (23-8)

De GR verlenen toestemming voor het graven van een opslagplaats voor
buskruit. 60

1635 (23-8)

Commies De Gomme vindt het nodig om de grachten te verdiepen omdat
zij op sommige plaatsen maar drie voet diep zijn en daarmee hun functie
verliezen bij strenge vorst. Volgens hem is het nodig de wallen te
verhogen en een stenen poort te bouwen. De verdediging van het fort zal
anders zeer veel hinder ondervinden. 61

1635 (5-12)

Commies De Gomme ontvangt £ 724:14:6 voor het repareren van de
fortificaties van Lillo, Oud Lillo met bijgebouwen, Liefkenshoek en
Blauwgaren. 62

55
56
57
58
59
60
61
62

ZA, SZ, inv. 495, 24-5-1635, fol.221 v.
ZA, SZ, inv. 495, 24-5-1635, fol. 222.
ZA, SZ, inv. 495, 19-7-1635, fol. 262.
ZA, SZ, inv. 495, 9-8-1635, fol. 273 v en 274.
ZA, SZ, inv. 495, 23-8-1635, fol. 283 v.
ZA, SZ, inv. 495, 23-8-1635, fol. 285 v.
ZA, SZ, inv. 495, 23-8-1635, fol. 285 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, 1635, fol. 174 v-175.
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1636 (circa)

In opdracht van de raadsheren Tenijs en Van der Straten wordt een
raming gemaakt van de kosten van noodzakelijke reparaties te Lillo en
wel als volgt: het maken van een nieuwe stenen toegangspoort £ 1100;
het maken van een nieuwe brug met een corps du garde £ 700; het
verdiepen van de gracht £ 1950; het maken van een gracht aan de
landzijde van de contrescarp £ 900; het maken van een nieuwe sluis in de
contrescarp £ 237 en het plaatsen van pinpalissaden £ 200. Totale kosten:
£ 5087. 63

1636 (18-3)

Commies De Gomme krijgt toestemming voor reparaties aan de wallen,
borstweringen, de bedekte weg en de rijsbermen; de kosten hiervoor zijn
geraamd op £ 200. Ondanks de slechte staat van de fortificaties wordt het
uitdiepen van de gracht, het verhogen van de wallen, het verzwaren van
de contrescarpen en het bouwen van een stenen poort nog uitgesteld. 64

1638 (19-4)

Gijsbrecht van Sweden (Swieten) is aannemer voor de houten brug van
Lillo voor een bedrag van £ 665. 65 De brug dient uiterlijk eind juni 1639
te worden opgeleverd. 66

1638 (19-4)

De raadsheren Tenijs en Van der Straten hebben het volgende werk
besteed op Lillo en daarvan het bestek laten maken: aan Jan Barentssen
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” voor £ 4:6:7 per roede, in totaal £ 832; aan Arent
Jasperssen het verdiepen van de gracht met de lengte van 264 roeden
voor £ 11:13:4 per roede, in totaal £ 3080; aan Claes van Thiel het
bouwen van de stenen poort voor £ 1060; aan Gijsbrecht van Sweden de
houten brug voor £ 665; aan Gillis Franssen de sluis voor £ 1054. In
totaal bedragen de werken £ 5771, £ 71 meer dan de laatste gedane
raming. 67

1638 (10-5)

De Gecommitteerde Raden besluiten dat de uitdieping van de gracht
opnieuw aanbesteed dient te worden. 68

1638 (18-5)

Robert de Vassy schrijft aan de Gecommitteerde Raden dat binnen twee à
drie weken de wallen op hoogte zijn en de arbeiders aan de borstweringen
kunnen beginnen. 69

63
Een kopie van deze ongedateerde raming bevindt zich in het gemeentearchief van Tholen; GA,
Stad Tholen, inv. 903.
64
ZA, SZ, inv. 496, 18-3-1636, fol. 45 v.
65
ZA, SZ, inv. 497, 19-4-1638, fol. 64 v.
66
ZA, SZ, inv. 497, 3-3-1639, fol. 39v en 40.
67
ZA, SZ, inv. 497, 19-4-1638, fol. 64 en 64 v.
68
ZA, SZ, inv. 497, fol. 76 v, resolutie van 10-5-1638.
69
ZA, SZ, inv. 1253.1, brief van 18-5-1638.
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1638 (28-5)

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, 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 “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 is gemaakt. Het materiaal voor de stenen poort en de houten
brug is geleverd, maar er dient eerst een kistdam te worden 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. 70

1638 (juli)

Het verzoek van Michiel Pieterssen Schilders en de zijnen, aannemers
van het uitdiepen van de gracht en het verhogen van de contrescarpen, om
£ 1000 uitgekeerd te krijgen op rekening van hun bedongen loon is
afgewezen. 71

1638 (28-7)

Omdat Nicolaes van Thiel in gebreke blijft met het volbrengen van zijn
werk aan de stenen poort gebieden de Gecommitteerde Raden hem zich
onmiddellijk naar Lillo te vervoegen om het werk af te ronden. 72

1638 (31-7)

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. 73

1638 (10-8)

Het werk aan de poort schiet niet op. De wal is op hoogte, behalve bij
twee bolwerken, waaronder de Engelse punt. De rest van het werk vordert
slecht. 74

1638 (11-8)

Er worden 2500 klinkers besteld voor de poort; als er meer nodig zijn,
dient aannemer Claes van Thiel die te bestellen zodat het werk aan de
poort kan worden afgerond. 75

1638 (19-8)

De werkzaamheden aan de poort vorderen slecht, maar de gracht zal
binnen acht dagen klaar zijn. 76

70
71
72
73
74
75
76

ZA, SZ, inv. 497, 28-5-1638, fol. 88 v.
ZA, SZ, inv. 28-7-1638, inv. 497, fol. 122, 122 v.
ZA, SZ, inv. 28-7-1638, inv. 497, 28-7-1638, fol. 123, 123 v.
ZA, SZ, inv. 497, 7-8-1638, fol. 131 v.
ZA, SZ, inv. 1253.1, brief van 10-8-1638.
ZA, SZ, inv. 497, fol 132, resolutie van 11-8-1638.
ZA, SZ, inv. 1253.2, brief van 19-8-1638.
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1638 (5-10)

Commandeur Wassij en commies De Gomme zullen het werk van Gillis
Fransen aan de palissaden van de contrescarp controleren. 77

1638 (8-11)

Robert de Vassy schrijft de Gecommitteerde Raden dat de vest bijna
gereed is maar dat er nog twee à drie dagen werk nodig zijn. De arbeiders
klagen over de betaling. 78

1638 (19-11)

De heer De Knuijt (eerste edele in het college van Gecommitteerde
Raden van Zeeland) meldt aan de GR dat de prins van Oranje 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 geeft De Knuijt opdracht om het treffen van de nodige
voorzieningen nadrukkelijk te recommanderen bij de GR. 79

1638 (22-11)

Ingenieur Vleugels en commies De Gomme hebben de tegenwoordige
staat van de fortificatiewerken geïnspecteerd. Zij hebben het bouwen van
een borstwering op de nieuwe wal uitbesteed voor 304 gulden. 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. 80

1638 (23-11)

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
en door Michiel Pieterssen, Dirick Hamel en Thobias Bres aan hen
uitbesteed, stellen de GR dat de supplianten zich tot hun voorschreven
werkbazen moeten wenden. 81

1638 (24-11)

Aan Michiel Pieterssen en Dirick Hamel zal £ 50 worden uitbetaald, op
rekening en mindering van het door hen bedongen loon voor het
verhogen van de wallen en het uitdiepen van de grachten. 82

1638 (17-12)

Commies De Gomme krijgt toestemming van de GR om het rijswerk op
de contrescarp met aarde “effen te planeren”. Er worden honderd en

77
78
79
80
81
82

ZA, SZ, inv. 497, fol. 171 v, 172, resolutie van 5-10-1638.
ZA, SZ, inv. 1253.2, brief van 8-11-1638.
ZA, SZ, inv. 497, 19-11-1638, fol. 207 v.
ZA, SZ, inv. 497, 22-11-1638, fol. 208 v.
ZA, SZ, inv. 497, 23-11-1638, fol. 209.
ZA, SZ, inv. 497, 24-11-1638, fol. 210 v.
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vijftig horden 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. 83
1638 (21-12)

Naar aanleiding van een remonstrantie van commies De Gomme krijgt de
commies-stapelier te Veere de opdracht om te zenden: acht wielen voor
halve kartouwen of hele “saeckers”, acht wielen voor tien- of
twaalfponders en honderd grote ijsbijlen, die over de forten verdeeld
zullen worden. De commandeur en de commies zijn geautoriseerd om het
beslaan van de bermen van de gracht alsmede van de duikeldam op te
nemen. 84

1638 (21-12)

Commies De Gomme krijgt toestemming om de duikeldam met een
goede mat te beslaan, zoals ook al besloten is naar aanleiding van de
missive van ingenieur Vleugel. 85

1639 (4-1)

Gijsbrecht van Sweeden 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
Sweeden verhaald zal worden. 86

1639 (4-1)

De raadsheren Tenijs en Van der Straten hebben rapport gedaan van hun
bevindingen omtrent het werk aan de contrescarpen dat is aangenomen
door Jan Baerentssen en zijn nagegaan wat de kosten zullen bedragen. De
kosten van het werk aan de contrescarp bedragen £ 1044:6:8; hij heeft het
bouwen van twee dammen aangenomen voor £ 13:3:4, totaal
£ 1057:10. 87

1639 (11-3)

De aannemers van de werken 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. 88

1639 (11-3)

Naar aanleiding van een remonstrantie van commies De Gomme
stemmen de GR in met het repareren van de wallen rondom de forten die
te lijden hebben gehad onder zware regenval. De kosten zullen ongeveer
zestig gulden bedragen. 89

83
84
85
86
87
88
89

ZA, SZ, inv. 497, 17-12-1638, fol. 214 v.
ZA, SZ, inv. 497, 21-12-1638, fol. 215.
ZA, SZ, inv. 497, 21-12-1638, fol. 215 v.
ZA, SZ, inv. 497, 4-1-1639, fol. 2 v.
ZA, SZ, inv. 497, 4-1-1639, fol. 7.
ZA, SZ, inv. 497, 11-3-1639, 45 v.
ZA, SZ, inv. 497, 11-3-1639, fol. 46.
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1639 (9-4)

De brug wordt andermaal openbaar
‘sentenelhuijsen’ (= wachthuizen). 90

1639 (9-4)

De raadsheren die naar Lillo afreizen dienen twee batterijen te
inspecteren en te bepalen of deze gerepareerd of vernieuwd moeten
worden. Zij zullen de GR berichten over een eventuele vernieuwing. 91

1639 (11-4)

De commandeur van Lillo bericht dat de werkzaamheden aldaar niet
opschieten. De bazen kunnen geen arbeiders krijgen omdat deze bang zijn
niet betaald te worden. 92

1639 (9-5)

De heren Van der Straeten en Tenijs rapporteren dat de brug opnieuw is
besteed en dat voor £ 754 (in plaats van voor £ 643:6:8). De drie secreten
zijn besteed voor £ 59. 93

1639 (28-5)

De GR stellen vast dat de werkzaamheden te Lillo goed vorderen. Er
kunnen nu wel genoeg arbeiders worden ingeschakeld. 94

1639 (23-8)

Commies De Gomme dient na te gaan hoeveel eiken planken er nodig
zijn voor de batterijen. Hij 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 oprichten van een
omheining van de kruittoren. De oude hut in de Bergse punt mag worden
afgebroken. 95

1639 (20-9)

Het dempen van de haven ter hoogte van de nieuwe straat wordt aan de
burgers overgelaten. 96

1639 (20-9)

De duikeldam zal met een stromat worden bekleed. De commies mag het
maken van een nieuw “ameijgebindt met het landthooft” (= verm. een
onderdeel van het valhek bij de poort) verzorgen aangezien het vorige
teveel gerot was. 97

1639 (20-9)

Commies De Gomme krijgt £ 204 voor het betalen van de
fortificatiewerken. 98

1639 (18-10)

De defecten aan de stenen poort worden van het loon van Adriaen
Janssen van Breda afgetrokken. 99

90
91
92
93
94
95
96
97
98

ZA, SZ, inv. 497, 9-4-1639, fol. 61.
ZA, SZ, inv. 497, 9-4-1639, fol. 61v.
ZA, SZ, inv. 1254, brief van 11-4-1639.
ZA, SZ, inv. 497, 9-5-1639, fol. 77, 78 v.
ZA, SZ, inv. 497, 28-5-1639, fol. 89.
ZA, SZ, inv. 497, 23-8-1639, fol. 141.
ZA, SZ, inv. 497, 20-9-1639, fol. 157.
ZA, SZ, inv. 497, 20-9-1639, fol. 157 v.
ZA, SZ, inv. 497, 20-9-1639, fol. 158.
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aanbesteed,

evenals

drie

1639 (18-10)

Diegenen die het bestek hebben opgemaakt van de houten brug zullen de
brug nogmaals bekijken, omdat de aannemer te verstaan heeft gegeven
dat het ijzerwerk minder zwaar kan zijn dan in het bestek staat
aangegeven. 100

1639 (18-10)

Commies De Gomme krijgt toestemming de grond waarmee de oude
haven is gedempt, te egaliseren. 101

1639 (21-10)

De heren Tenijs en Van der Straeten laten weten dat de aannemer van de
brug naar alle tevredenheid gebreken aan het ijzerwerk heeft hersteld. 102

1639 (6-12)

Uit het rapport van de heren Tenijs en Van der Straeten blijkt dat kosten
van de aardewerken en de buitenwerken te zamen £ 5948:7:10
bedragen. 103

1639 (15-12)

De GR stemmen in met de reparatie aan het magazijn bij de kruittoren.
Het sturen van rijshout voor een “onderhooft” wordt in bedenking
gehouden. 104

1640 (3-1)

De GR besluiten om eerst na te gaan of alle crediteuren zijn voldaan
alvorens het verzoek om betaling van Thomas de Bres in te willigen voor
het verdiepen van de gracht en het verhogen van de wallen. 105

1640 (10-4)

Daar waar er geen sprake is van een dubbele linie zullen de wallen over
een lengte van 150 roeden bekleed worden met leem (“plackwerck”) en
tarwegras (“queeck”). De kosten bedragen omtrent 10 à 11 gulden per
roede.
De berm van de wal en de bedekte weg worden met ‘cloetelinghen’
aangevuld en met een goede mat bekleed. De bocht van de Engelse punt
en van de Brede Veste zullen met een “rijsthuijn” worden beslagen. 106
Het rijshoofd aan de palissaden aan de noordwestzijde zal worden
verhoogd; het rijswerk zal behoorlijk worden hersteld. 107

1640 (24-4)

Commies De Gomme zal ordonnantie worden verleend over een bedrag
van £ 19:9:5 voor wat door hem meer is uitgegeven dan ontvangen voor
werken aan het fort in 1632. 108
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ZA, SZ, inv. 497, 18-10-1639, fol. 166.
ZA, SZ, inv. 497, 18-10-1639, fol. 166 v.
101
ZA, SZ, inv. 497, 18-10-1639, fol. 169 v.
102
ZA, SZ, inv. 497, 21-10-1639, fol. 170.
103
ZA, SZ, inv. 497, 6-12-1639, fol. 184.
104
ZA, SZ, inv. 497, 15-12-1639, fol. 191.
105
ZA, SZ, inv. 498, 3-1-1640, fol. 2 en 2 v.
106
ZA, SZ, inv. 498, 10-4-1640, fol. 38 v.
107
ZA, SZ, inv. 498, 10-4-1640, fol. 39.
108
ZA, SZ, inv. 498, 24-4-1640, fol. 49 v.
100
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1640 (27-7)

Naar aanleiding van een bericht van de heren Tenijs en Van der Straeten
krijgen commandeur Wassij en commies De Gomme opdracht na te gaan
welke fortificatiewerken er dienen te gebeuren en welke zonder enig
gevaar of nadeel uitgesteld kunnen worden tot volgend seizoen. Er wordt
een schip met Brabants bestekrijshout ingekocht voor de reparaties aan
het rijshoofd 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. 109

1640 (31-7)

De Gomme krijgt £ 127:1:9 voor wat hij heeft verstrekt ten behoeve van
de stenen poort van Lillo, aangenomen door Claes van Tiel. 110

1640 (25-9)

Op Lillo zullen vuurbakens worden opgericht om in geval van nood te
kunnen seinen. 111

1641 (12-3)

Naar aanleiding van het rapport van de heren Tenijs en Van der Straeten
over de schulden van de aannemers van de stenen poort, zijn betalingen
verricht voor honderdduizend moppenstenen, voor kalk en grenenhout,
voor geleverde arbeid en voor schrijfloon. 112

1641 (14-3)

De GR vinden dat aan Jonas Janssen als aannemer van de houten poort
“van wegen Claeis van Tiel” £ 4 te weinig is betaald over zijn bedongen
loon. Dit wordt rechtgetrokken. 113

1641 (4-4)

De GR hebben besloten dat de “face” van de Zeeuwse punt, opnieuw
moet worden opgezet, evenals de “espaule” van de Engelse punt. 114
Voorts: dat de hoeken van de bermen van de wal en de bedekte weg
moeten worden beslagen. Commies Pieter Gillissen moet hiervoor een
bestek opmaken, evenals voor het repareren van het corps de garde op de
Breevestpunt en het opnieuw optrekken van de achtergevel van de
kruittoren. 115 De dieren moeten worden verwijderd van de contrescarpen.

1641 (4-4)

De konijnen zullen van de wallen worden geweerd. De hellend oplopende
wegen (oprellen) aan beide zijden van de poort zullen met schelpenzand
worden bestrooid. 116

109

ZA, SZ, inv. 498, 27-7-1640, fol. 100 v.
ZA, SZ, inv. 498, 31-7-1640, fol. 105 v.
111
ZA, SZ, inv. 498, 25-9-1640, fol. 138 v.
112
ZA, SZ, inv. 498, 12-3-1641, fol. 221 v.
113
ZA, SZ, inv. 498, 14-3-1641, fol. 224 v.
114
Een face is een naar buiten gerichte schuine zijde van een bastion; een espaule (ofwel een
schouderhoek) is de hoek tussen een van de facen en een van de flanken van een bastion (flanken zijn
de zijden waarmee een bastion aansluit op de hoofdwal van een vesting).
115
ZA, SZ, inv. 498, 4-4-1641, fol. 231.
116
ZA, SZ, inv. 498, 4-4-1641, fol. 231 v.
110
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1641 (23-7)

De commandeur van Lillo bericht dat de reparaties aan het corps de garde
en de kruittoren door de aannemer Hendrick Papon volgens het bestek
worden verricht. Wel is er een gebrek aan stenen. 117

1641 (8-8)

Jan Jacobssen, Herman Hendricx en Adriaen Pauwelssen krijgen geld
voor het leveren van rijshout. 118

1642 (2-10)

N.a.v. een remonstrantie van Isaacq de Brauw hebben de GR besloten om
het maken van een loden pomp nog in bedenking te houden. De commies
heeft erop gewezen dat er gebrek aan water ontstaat vanwege het dempen
van de haven. 119

1643 (11-5)

Commies Gillissen heeft een kostenraming gemaakt van wat diverse
reparaties gaan kosten: aan de wallen £ 45, aan de borstweringen
£ 6:10:0, aan de contrescarpen £ 34:6:8, aan de dam £ 7 en het verhogen
van de rijsberm aan de Antwerpse punt £ 60. Verder is het nodig dat er
voor de reparaties rijshout wordt geleverd. 120

1648 (29-12)

Commies Brauw heeft verzocht om de wallen, grachten en contrescarpen
te mogen gebruiken voor een hof, plantage en visserij. De mogelijkheden
hiertoe worden onderzocht. 121

1650 (2-8)

Majoor Francois Bailliaert ontvangt £ 35 als loon voor het vermaken van
de batterij in de punt van het bolwerk Zeeland. 122

1650 (17-2)

Anthonij Abrahamsen ontvangt een bedrag voor de koop en levering van
10.950 bossen rijshout om verwerkt te worden in de rijsbermen langs de
contrescarp. 123

1650

Schipper Jan Govertsen ontvangt een bedrag voor de koop en levering
van 25 lasten Vilvoordse zinksteen voor 21 schelling per last om
verwerkt te worden in de rijswerken. 124

1651 (28-3)

Het octrooi voor de bedijking van de schorren onder Lillo is verleend
door de koning van Spanje. Het “uitleggen” van de Antwerpse punt in
verband met het verbreden van de gracht is niet gedaan door de bedijkers.
De kwestie zal met hen besproken worden. 125
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118
119
120
121
122
123
124
125

ZA, SZ, inv. 1256, brief van 23-7-1641.
ZA, SZ, inv. 498, 8-8-1641, fol. 317.
ZA, SZ, inv. 499, 2-10-1642, fol. 142.
ZA, SZ, inv. 499, 11-5-1643, fol. 226 v-227 v.
ZA, SZ, inv. 502, 29-12-1648, fol. 139.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol 250-252.
Idem.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 301-302.
ZA, SZ, inv. 504, 28-3-1651, fol. 79 v; idem, 6-4-1651, fol. 85.
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1652 (juni)

De Raad van State is tot de conclusie gekomen dat de fouten bij de
nieuwe fortificatiewerken 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 recht
gemaakt. 126

1652 (11-7)

Commandeur Seijs is begonnen met het slopen van de nieuwe ravelijnen
terwijl hij daarvoor nog geen toestemming heeft gehad. Hij dient de
werkzaamheden te staken. 127

1653 (3-3)

Ingenieur Vleugels dient het verleggen van de sluis te inspecteren. 128

1653 (13-3)

Commies Gallieris laat weten dat er twee nieuwe batterijen nodig zijn,
aangezien er twee van ouderdom zijn vergaan. De bermen op de wallen
zijn zodanig vergaan dat er kans bestaat dat de haag in de vest terecht zal
komen. Er zijn reparaties aan de borstweringen nodig. 129

1653 (4-4)

Commies Gallieris krijgt toestemming voor het maken van een
zogenaamd splitshoofd aan de westzijde op de tweede hoek van de
contrescarp en toestemming om daarvoor de rijsberm weg te halen om de
stroom van het land af te weren. 130

1655 (28-8)

De GR hebben begrepen dat een van de aannemers van het werk aan de
palissaden ondanks het verbod de intentie heeft Munsters hout te
gebruiken in plaats van de gewenste maasbalken. Commies Gallieris of
de plv. commandeur moeten erop letten dat dit voorkomen wordt. 131

1658 (12-9)

Commies Gallieris maakt melding van zware schade door een storm op 9
september. Hij dient er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de schade
wordt gerepareerd. 132

1662 (7-2)

Thomas Polliers heeft de GR gevraagd of hij een nieuw corps du garde in
de poort 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 vertegenwoordigers van de GR. 133

1662 (24-2)

Naar aanleiding van een remonstrantie van commies Jacob Gallieris
hebben de GR toestemming gegeven voor het dichten van houten “hond-

126
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128
129
130
131
132
133

ZA, SZ, inv. 505, juni, fol. 209.
ZA, SZ, inv. 505, 11-7-1652, fol. 229.
ZA, SZ, inv. 506, 3-3-1653, fol. 79.
ZA, SZ, inv. 506, 13-3-1653, fol. 82.
ZA, SZ, inv. 506, 4-4-1653, fol. 101 v.
ZA, SZ, inv. 508, 28-8-1655.
ZA, SZ, inv. 510, 12-9-1658, fol. 311 v, 312.
ZA, SZ, inv. 516, 7-2-1662, fol. 69 v.

393

aenen” in de buitengracht om te voorkomen dat deze in de zomer
droogvalt. De borstweringen zullen geïnspecteerd worden. De commies
dient de door storm beschadigde contrescarpen te repareren. 134
1664 (maart)

Cornelis Deumen, rijsschipper van Roosendael, ontvangt £ 95:2:3 voor de
leverantie van rijsstaken en -gaarden ten behoeve van de reparatie van de
contrescarp in 1663. 135

1664 (maart)

Frans Claessen, schipper van Vlissingen, ontvangt £ 26 voor de levering
van 26 lasten Vilvoordse zinksteen voor het behoud van het “packwerck”
van Lillo (zowel als voor het houten scheepshoofd van Liefkenshoek). 136

1664 (maart)

De aannemers van het vermaken van de sluis in de contrescarp ontvangen
£ 16:13:4. De aannemer Lieven Moerman ontvangt hiervoof £ 54. 137

1667 (3-3)

N.a.v. een remonstrantie van commies Marinus van Vrijberge hebben de
GR besloten het verzoek tot reparatie van de rijsbermen aan de
contrescarpen in handen te stellen van de raadsheren die binnenkort naar
de forten afreizen om aldaar de inspectie te verrichten.
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. 138

1667 (8-9)

Commies Van Vrijberge heeft aangegeven dat de batterijen op de
“Breede veste” en de “Engelse punt” zijn vergaan, waardoor reparatie
niet meer mogelijk is. Zij dienen te worden vervangen. Omdat het hout
van de afgebroken kap van de beer (= gemetselde waterkering in de
hoofdgracht tussen het binnen- en het buitenwater) geschikt is voor het
maken van een batterij, heeft de commies besloten te wachten met de
verkoop. De commies verzoekt toestemming tot het mogen teren van de
nieuwe batterijen op de Antwerpse punt, alsook 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. 139

1667 (27-9)

Cornelis Hildernisse wordt gelast een bestek te maken van de reparatie
van de brug zodat deze volgende keer, als de raadsheren 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
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137
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ZA, SZ, inv. 516, 24-2-1662, fol. 110.
NA, Arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, 1664.
NA, Arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, 1664.
NA, Arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, 1664.
ZA, SZ, inv. 525, 3-3-1667, fol. 44-45.
Idem, 8-9-1667, fol. 165-166.
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aannemer “gehouden sijn van de winter daer een capje op te stellen tegen
het water”.
Er zullen naar Lillo en Liefkenshoek “4 à 20 ellenbalcken” worden
gebracht zodat de schepen daaraan kunnen afmeren.
Commies Van Vrijberge krijgt autorisatie om de defecten aan de werken
en huizen van het gewest te laten repareren door de aannemers conform
de bestekken. Het “hermaecken” van de batterij met de drie huisjes wordt
nog in bedenking gehouden. 140
1667 (21-10)

De heren die naar Lillo afreizen zullen de contrescarp opnemen en de
reparatie van de valbrug uitbesteden. 141

1669 (11-2)

Aan schipper Cornelis Duijme is ordonnantie verleend over een som van
£ 199:18:8 voor het leveren van rijshout, staken en gaarden. 142

1669 (7-3)

In een remonstrantie maakt commies Marinus van Vrijbergen melding
van het volgende. Omdat sinds september het onderhoud aan ’s lands
werken niet is uitbesteed, is het nodig dat dit alsnog gebeurd; anders dient
het onderhoud op declaratiebasis te gebeuren. 143

1669 (23-8)

Een verzoek van Marcus d’Hameau en Adriaen Leenderts Huijsser,
aannemers van de contrescarp, zal in handen gesteld worden van de heren
die binnenkort afreizen vanwege de aanstaande verpachtingen. 144

1669 (3-9)

Een remonstrantie van commies 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
meegedeeld dat er nog geen besteding heeft plaats gevonden van de
onderhoudswerkzaamheden aan ’s lands werken, welke noodzakelijk in
een remonstrantie op 26 februari al eerder zijn aangestipt, en zijn
behandeld op 3 maart. Hetgeen dat geen uitstel kon dulden heeft de
commies ten dienste van het gewest laten repareren.
Voor de reparatie van de “packbermen” van beide forten is een
drimmelaar (= een schip) met rijshout nodig, welke reparaties hij graag
voor de winter wil laten voltooien. 145

1670 (14-3)

Naar aanleiding van een remonstrantie van commies Van Vrijberge
hebben de GR besloten dat er een schip met bestekrijshout wordt
gestuurd voor de reparatie van de pakberm. Na de inspectie zal er een

140
141
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143
144
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Idem, 27-9-1667, fol. 171 v, 172.
ZA, SZ, inv. 188, 21-10-1667, fol. 188.
ZA, SZ, inv. 665, 11-2-1669.
ZA, SZ, inv. 665, 7-3-1669.
ZA, SZ, inv. 665, 23-8-1669.
ZA, SZ, inv. 665, 3-9-1669.
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bestek met een kostenraming worden opgemaakt voor het vernieuwen
van twee vergane batterijen. 146
1670 (27-3)

N.a.v. het rapport van Van Vrijbergen over zijn inspecties in de
kwartieren van Vlaanderen, hebben de GR besloten hem toestemming te
verlenen voor het openbaar aanbesteden van de reparaties van de oude en
het opmaken van de nieuwe batterijen. 147

1671 (8-1)

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 aan de heren gedeputeerden te
zenden. De GR verklaren de brief voor notificatie aan te nemen, gezien
het feit dat zij ervoor zorgdragen dat de fortificaties jaarlijks naar behoren
worden onderhouden. 148

1671 (5-2)

Commies Marinus van Vrijbergen wordt door de GR gevraagd hen te
berichten over de defecten aan de fortificaties. 149

1671 (24-3)

Een batterij is te ver vergaan om nog gerepareerd te kunnen worden.
Vandaar dat deze vernieuwd wordt. In de lijst van de defecten aan de
fortificatie, opgesteld na visitatie op 15 en 16 maart 1671, staat het fiat
voor vernieuwing van deze batterij eveneens vermeld. Daarnaast is er een
drimmelaar met rijshout voor de reparaties van de pakbermen nodig. 150

1671 (25-5)

De GR stemmen in met de besteding van de batterij door commies Van
Vrijberge en ’s lands timmerman Abraham Hildernisse. 151

1671 (7-8)

Cornelis Rochussen krijgt £ 128:0:6 voor het leveren van rijshout, staken
en gaarden voor de fortificatiewerken. Claes Jansen Prins krijgt £ 35 voor
onderhoudswerkzaamheden aan de fortificaties over de periode van een
jaar, vervallen per 30 april. 152

1671 (15-9)

Op verzoek van Abraham van Cattendijcke, aannemer van vier batterijen
(en enige barrières – voor Liefkenshoek?) zullen de heren
commissarissen het werk visiteren en opmaken. 153

1672 (1-4)

Commies Van Vrijbergen heeft aangegeven dat de brug zeer verouderd
en vergaan is, en verzoekt de GR daarom toestemming om deze te
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ZA, SZ, inv. 666, 14-3-1670.
ZA, SZ, inv. 666, 27-3-1670.
ZA, SZ, inv. 667, 8-1-1671.
ZA, SZ, inv. 667, 5-2-1671.
ZA, SZ, inv. 667, 24-3-1671.
ZA, SZ, inv. 667, 25-5-1671.
ZA, SZ, inv. 667, 7-8-1671.
ZA, SZ, inv. 667, 15-9-1671.
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kunnen vernieuwen. Dit wordt nog in bedenking gehouden. De GR
verlenen toestemming voor het vernieuwen van de gordingen en
landvasten van de palissaden. De commies heeft toestemming gekregen
voor het verhogen van de borstweringen. Het verzoek tot het maken van
enige barakken, omdat de soldaten geen goede onderkomens hebben,
wordt nog uitgesteld. 154
1673 (17-5)

Sergeant-majoor Nicolaes Ockers heeft een brief geschreven aan de GR
over de toestand van de fortificatiewerken. De GR hebben commies Van
Vrijberghe geordonneerd om de gordingen en landvasten van de
palissaden in de gracht te doen vernieuwen en repareren, alsmede wat
verder nodig is voor de beveiliging van het fort. Verder dienen er manden
gemaakt te worden die tijdens een aanval als schanskorven op de wallen
geplaatst kunnen worden. Daarnaast wordt de commies geautoriseerd uit
te zien naar geschikt hout waarvan stormpalen gemaakt kunnen worden,
en dient hij de GR over de prijs daarvan te informeren. Tenslotte wordt
commandeur Ockers geordonneerd om de dam die gelegd is voor de sluis
te doen opnemen en alles gereed te houden om het water te kunnen
inlaten. 155

1673 (23-5)

Commies Marinus van Vrijberghe wordt geordonneerd om zonder enig
tijdverlies overleg te plegen met de commandeurs Ockers en Vassij over
middelen waardoor de inwoners van de omliggende polders verplicht
kunnen worden om hout van goede kwaliteit te leveren voor het maken
van stormpalen. Er mag worden gedreigd met het doorsteken van de
polders of met andere middelen. 156

1675

Claes Janssen Prinsse ontvangt betalingen: voor onderhoud van de
fortificaties voor het jaar 1671 tot primo april 1672 (£ 35), voor
onderhoud van de aardewerken over 18 maanden (£ 52:10) in 1674, voor
leverantie van zoden en arbeidsloon aan de wallen (£ 41:2) in 1674, voor
het extraordinair repareren van de contrescarp (£ 75) volgens opdracht
van 25 november 1672 en voor het verhogen van vijf bolwerken
(£ 16:13:4) volgens opdracht van 22 juli 1672. 157

1680 (1-4)

In een rapport van de Raad van State van 1 april 1680 staat een
uitbreiding van het fort Lillo vermeld. 158

1682 (31-1)

De commandeurs hebben de GR ingelicht over de bedroevende en
miserabele toestand van de beide forten en omliggende polders,
veroorzaakt door zeer zwaar onweer en geweldige storm. Om verdere
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ZA, SZ, inv. 668, 1-4-1672.
ZA, SZ, inv. 670, 17-5-1673.
ZA, SZ, inv. 670, 23-5-1673.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 120 v-122.
Ten Raa, deel VI, Den Haag 1940, p. 292.
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beschadiging te voorkomen verzoeken de commandeurs om sparren,
planken, horden en zeilen. De GR besluiten Abraham Hildernisse, ’s
lands timmerman, naar de forten te sturen en met hem mee te zenden 400
delen, 400 “capraven” en 400 “spaaren”, alsmede een behoorlijke
hoeveelheid
horden,
schoppen,
spaden
en
kruiwagens.
De gedelegeerde rechters hebben aan de GR “sureté de corps” verzocht
voor Constant de Vrunt, timmerman en sluiswerker, zodat deze ondanks
zijn verbanning kan komen helpen “in deze zware deurbraecken en
innundatien” en zodoende kan helpen te voorkomen dat de sluizen
verloren gaan. De GR besluiten aan Constant de Vriendt “sureté de
corps” te verlenen voor de tijd van drie maanden, zodat hij kan werken
aan de sluizen. 159
1682 (5-2)

De penningmeesters van de polders van Doel en Lillo worden
aangeschreven over reparaties aan beide forten. 160

1682 (12-2)

Sergeant-majoor Hittinga, commandeur van Lillo, wordt geautoriseerd
om alle ingelanden van de polders “te houden tot het spoedich
opmaecken en herstellen van de contrescarpen, sluijsen en andere
beschadichde wercken aen de voorn. Fortresse”, veroorzaakt door de
hoge storm en daarmee gepaarde vloed. Hij mag bij weigering de
ingelanden tot het werk pressen. 161

1682 (28-3)

N.a.v. het rapport van de commissarissen hebben de GR een aantal
besluiten genomen. De commandeurs of commiezen van de forten
worden geordonneerd om de doornhagen op de forten “wel te doen
besnijden en bescheeren”, zonder deze “van dit jaer te doen” omspitten,
“veel min bekappen ofte afkappen”. Uit het rapport blijkt dat het
herbedijken van de polders van Lillo, Calloo, Ketenisse en andere polders
“seer prejudiciabel” wordt geacht voor de veiligheid van de forten Lillo
en Liefkenshoek; het is beter “de selve polders noch te laten drijven”. De
commandeurs van de forten worden aangeschreven om alle
voorbereidingen voor het herbedijken tegen te gaan, waarover zij de GR
van tijd tot tijd op de hoogte dienen te stellen. 162

1682 (14-4)

Een brief van luitenant-kolonel Ettinga, commandeur op Lillo,
betreffende het herbedijken van de polder van Lillo, wordt in handen
gesteld van raadsheer Hoffer, die per ommegaande de polder van Lillo en
fort Liefkenshoek zal visiteren. 163

159

ZA, SZ, inv. 688, 31-1-1682. De Vrunt (De Vriendt) was eerst uit het fort verbannen vanwege een
buitenechtelijke relatie (zie deel 2 c).
160
ZA, SZ, inv. 688, 5-2-1682.
161
ZA, SZ, inv. 688, 12-2-1682.
162
ZA, SZ, inv. 688, 28-3-1682.
163
ZA, SZ, inv. 688, 14-4-1682.
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1682 (20-4)

De Staten-Generaal hebben de GR verzocht om nader bericht over het
verbod op het herbedijken van de polders van Lillo etc. 164

1682 (13-8)

Schipper Gerrit Swaen van Oudenbosch verzoekt betaling voor de
leverantie van twee schepen met rijshout in 1680 voor beide forten.
Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt verzocht hem te betalen “uit
het inkomen van Lillo en Liefkenshoek”. 165

1682 (25-9)

Davidt Hendricxsen, houtkoper, heeft de GR een declaratie toegezonden
van 523 guldens en 16 stuivers vanwege de leverantie van hout, spijkers
e.a., voor “behoudinge en bewaringe” van de contrescarp in januari 1682.
De GR hebben ordonnantie verleend aan Abraham Volmeer, Gillis Elinck
en Pieter van de Lande, timmerlieden, over een som van £ 8:10 vanwege
34 dagen arbeidsloon, door hen gezamenlijk verdiend tijdens het
repareren en herstellen van het contrescarp in de maanden januari en
februari 1682. 166

1683 (14-9)

Jan Outermans vermeld als aannemer van de sluis tot Axel en het hoofd
van Lillo. Op zijn verzoek zullen ’s lands werkbazen zijn werk
visiteren. 167

1683 (8-10)

De commandeur dient de palissaden die door de overstroming zijn
weggespoeld door de gelanden van Lillo op te laten halen en binnen het
fort te laten brengen. Daar zullen zij tot nader order van de GR bewaard
worden. Commies Van der Hulst dient er zorg voor te dragen dat de
palissaden die nog op hun plaats staan, met goede spijkers worden
vastgezet.
De commandeur dient de gelanden van de polder te gelasten “tot het
opmaecken van een beer, tot minsten coste vande voorn. gelanden”. 168

1685 (24-8)

De raadsheren Van der Nisse en Winckelman hebben tijdens hun visitatie
van de werken op Lillo een groot aantal defecten geconstateerd. Zij
hebben geordonneerd deze werken in orde te brengen. De
werkzaamheden moeten voor de komst van de heren die naar de forten
afreizen i.v.m. de verpachtingen afgerond zijn. Verder hebben zij de
bestekken overhandigd van de besteding van het werk, voor een periode
van 7 jaar. Cornelis Prince zal zorg dragen voor het onderhoud voor
£ 180 per jaar. Het geld zal betaald worden uit de “redemptiepenningen”
van de polder van Lillo, St. Anna en Ketenisse.

164

ZA, SZ, inv. 688, 20-4-1682.
ZA, SZ, inv. 688, 13-8-1682. Met het inkomen werd gedoeld op de opbrengst van de gemeene
middelen van consumptie (zie hoofdstuk 9 in deel 1).
166
ZA, SZ, inv. 689, 25-9-1682.
167
ZA, SZ, inv. 690, 14-9-1683.
168
ZA, SZ, inv. 691, 8-10-1683.
165

399

De heren Van der Nisse en Winckelman hebben aan de GR “de
becommeringen vande geinterresseerde” in de polders van Lillo,
Stabroek, Zandvliet en Berendrecht vertoond. Deze zijn veroorzaakt door
het verzakken van de contrescarp aan alle zijden, die daardoor veel lager
is komen te liggen dan de dijken aan weerszijden. Voor hun veiligheid
wordt daarom verzocht om een order tot het verhogen van de contrescarp
“naer proportie der hoochte van de dycken aen wedersyden gelegen”. De
heren die vanwege de verpachtingen afreizen worden verzocht op Lillo
een inspectie uit te voeren met de gelanden. Daarnaast zullen zij
overleggen aan de hand van de akkoorden van 1682 over hoe het gevaar
geweerd kan worden. Daarbij moet rekening worden gehouden dat de
contrescarp dient als zeewering voor de polders en daarom op kosten van
de ingelanden in orde gebracht zal moeten worden. 169
1685

Betalingen in 1685 voor (onderhoud aan) de fortificaties:
Cornelis Smijtegelt ontvangt £ 185:14:4 als laatste van drie termijnen
voor het nieuw gemaakte hoofd bij ordonnantie van 24 gber(?) 1678. 170
Floris Bedlo ontvangt twee keer £ 83 voor twee keer een half jaar
onderhoud van het metselwerk. 171
Cornelis Prince ontvangt £ 215 voor het onderhoud van alle rijswerken.
172

Cornelis Smijttegelt ontvangt £ 75 als eerste betaling voor het
scheepshoofd van Lillo. 173
1688 (7-10)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 90 te betalen aan
Cornelis Prince voor diverse timmer- en metselwerken. 174

1688 (7-10)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 23 te betalen aan
Cornelis Prince voor het repareren van de aardewerken aan beide forten.
Er is nog een geschil over £ 83:6:8. 175

1689 (3-3)

Kapitein Willem van Hille, commandeur te Lillo, verzoekt de volgende
zaken te laten uitvoeren: reparaties aan de borstweringen en
schietopeningen op de wallen, de aanleg van een bedekte weg in de
contrescarp en deze met behulp van stormpalen te “verzekeren” en het
voorzien van de wederzijdse dijken met palissaden ten behoeve van de
bescherming van de sluis. 176

169
170
171
172
173
174
175
176

ZA, SZ, inv. 693, 24-8-1685.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1610, fol. 50 v.
Idem, fol. 51 v-52.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1610, fol. 52 v-53 v.
Idem, fol. 54.
ZA, SZ, inv. 696, 7-10-1688.
Idem.
ZA, SZ, inv. 697, 3-3- 1689.
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1689 (14-4)

Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de visitatie van de batterijen en
borstweringen. 177

1692-1699

De contrescarpen worden versterkt. 178

1698 (22-4)

De gedelegeerde rechters van Lillo tonen zich verontrust over de slechte
staat waarin het fort aan de zeezijde verkeert en dringen aan op
verbetering. 179

1699 (12-11)

De vernieuwing van het scheepshoofd blijkt te zijn aanbesteed voor
£ 316:13:4. Aannemer is Joos van Roijenacker. De GR stemmen in met
een eerste betaling van £ 100. 180 Op 26-1-1700 stemmen zij in met
betaling van de rest. 181

1700

Betalingen gedaan tot onderhoud van de fortificatie:
Aan Jan Aersen Moermans £ 94:10 voor het onderhouden van
aardewerken en £ 40:10 voor gedane reparaties aldaar.
Aan Gabriel Adriaanzen, metselaar, £ 17:13 voor verrichte reparaties. 182

1701 (2-3/2-7)

Er is een bedrag van £ 1250:17 uitgegeven voor werkzaamheden aan de
wallen en contrescarpen. 183

1701 (24-5)

De raadspensionaris brengt een resolutie van de Raad van State ter
vergadering. Middels deze resolutie wordt brigadier Van Spar 10.000
gulden toegezegd ten behoeve van de fortificatiewerken. De werken
worden aanbesteed door de Raad van State maar verwacht wordt dat de
Staten van Zeeland de financiering voor zullen schieten. Vervolgens
wordt gedelibereerd over de wijze van financiering van deze werken.
Besloten wordt dat men direct een aanbetaling van 4000 gulden zal doen
en dat men successievelijk dit geld weer terug zal krijgen. Hiertoe zullen
nadere bepalingen worden gemaakt. 184

1701 (4-6)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om op rekening van de
Raad van State der Verenigde Nederlanden 1000 gulden te betalen aan
brigadier baron Van Spar ten behoeve van de fortificatie van de forten
aan de Schelde. 185

177
178
179
180
181
182
183
184
185

ZA, SZ, inv. 697, 14-4-1689.
ZA, SZ, inv. 1812.
ZA, SZ, inv. 706, 22-4-1698.
ZA, SZ, inv. 707, 12-11-1699.
ZA, SZ, inv. 708, 26-1-1700.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1910.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 81710.
ZA, SZ, inv. 709, 24-5-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 4-6-1701.
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1701 (8-6)

Ingekomen missive van de Raad van State als antwoord op die van de
Staten van Zeeland over de financiering van 10.000 gulden ten behoeve
van de fortificatie van Lillo. 186

1701 (28-6)

Nogmaals vestigt de Raadspensionaris de aandacht op de missive van
brigadier baron Van Spar met het verzoek om betaling van 5000 gulden
voor de betaling van de arbeiders e.d. die werken aan de fortificatie.
Besloten wordt, daar de Raad van State in betaling achterwege blijft, de
missive in handen te stellen van de Staten van Zeeland. 187

1701 (2-7)

Ordonnantie verleend aan werkbaas Abraham Hildernisse om de
volgende zaken in te kopen en te zenden aan commies Jacob de Cock te
Lillo:
100 balkdelen van twee duim ten behoeve van de batterijen; 500 pond
spijkers van zeven duim ten behoeve van de gording van de palissaden; 6
tonnen teer; 1 ton pek; 200 pond salpeter; 150 pond zwavel. 188

1701 (5-7)

Autorisatie verleend aan commies Joos Verschuyr om de scheepslading
rijs op het “pleytschip” van schipper Cornelis van Deumen aan te kopen
en deze te zenden aan commies Jacob de Cock. 189

1701 (21-7)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 71:11:4 te betalen
aan rijsschipper Cornelis van Deumen ten behoeve van een scheepslading
rijs, te weten ‘7315 bossen rys, 3200 staecken en 2500 Gaerden’ op 1007-1701 te Lillo geleverd. 190

1701 (22-8)

De Raadpensionaris doet bericht over de stand van zaken bij de forten
Lillo, Oud-Lillo, Frederik Hendrik en Cruysschans. 191

1701 (24-8)

Missive van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden over de
financiering van de fortificatiewerken binnen Vlissingen, Veere, t’fort
den Haeck, Lillo, Liefkenshoek en de forten op de Schelde. Besloten
wordt deze missive in handen te stellen van de Staten van Zeeland. 192

1701 (1-9)

Besloten wordt om de opgemaakte bestekken van de onderhoudswerken
te Lillo en Liefkenshoek publiek aan te besteden. Deze bestekken zijn
geautoriseerd door de Staten van Zeeland op 19-08-1701. Ten behoeve

186
187
188
189
190
191
192

ZA, SZ, inv. 709, 8-6-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 28-6-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 2-7-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 5-7-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 21-7-1701.
ZA, SZ, 709, inv. 22-8-1701 en 30-8-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 24-8-1701.
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van de aanbesteding worden de heren Cau en De Maurignault
gecommitteerd. 193
1701 (5-9)

Missive van brigadier baron Van Sparre over het verslag van de
fortificatiewerken en het verzoek om materiaal en geld ter betaling van de
arbeiders. Besloten wordt de ontvanger-generaal te ordonneren hiertoe
2000 gulden te betalen.
Ordonnantie verleend aan ’s Lands werkbaas Floris Bedloo om met
medeneming van twee knechten zich naar Lillo te begeven om aldaar de
nodige werken uit te voeren. Hem worden de volgende zaken ter
beschikking gesteld:
“8 hoet Vriesse calck
2 hoet Luijckse calck
6 duysent ondersteen
4 duysent bovensteen
8 tonenen tras
Gereetschappen
4 moortel schoppen, 2 moortelhouwen
6 moortel tobben, 25 steltouwen
12 calck sacken, 4 wateremmers
1 qatervat, 12 steenmanden”.
Verder wordt hem verzocht zo snel mogelijk nog zestig hoed Luikse kalk,
dertig duizend grauwe moppen, en twintig tonnen fijngemalen tufsteen te
laten bezorgen uit Holland. 194

1701 (8-9)

Ordonnantie verleend aan Pieter Keulenaer om met zijn drimmelaar het
door de raad aangekochte rijs e.a. te vervoeren naar Lillo. Specificatie
van het aangekochte: “12000 Rys tot 14 schellingen t’hondert Item 8000
Staecken tot 8 schellingen t’hondert En 8000 bos Gaerden tot 8
schellingen t’hondert”.
Besloten werd om de heren, gecommitteerd bij de resolutie van 1-9-1701,
ook de opmaak van de zeecontrescarp te Lillo publiek te laten
aanbesteden. 195

1701 (30-9)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 300 te betalen aan
Floris Bedloo, ’s lands metselaar als vergoeding van kalk, steen, tras en
gereedschappen die met drie smalschepen naar Lillo zijn gezonden ten
behoeve van de fortificatiewerken aldaar. 196

1701 (17-11)

Na deliberatie wordt besloten raadsheer Van der Nisse te committeren
om, met assistentie van de commiezen van de ontvanger-generaal, de

193
194
195
196

ZA, SZ, inv. 709, 1-9-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 5-9-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 8-9-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 30-9-1701.
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aannemers van de werken te Lillo, Liefkenshoek e.a. te betalen. Hiertoe
zal ordonnantie verleend worden aan de ontvanger-generaal. Dit in
overeenstemming met de resolutie en autorisatie van de Staten van
Zeeland van 10-10-1701. 197
1701 (19-11)

Raadsheer Van der Nisse laat de raad weten dat hij niet in staat is geweest
om te voldoen aan de commissie van 17-11-1701 te Lillo ter uitbetaling
van de aannemers van de werken aldaar. Besloten wordt dat deze
uitbetaling geen uitstel kan verdragen en daarom wordt besloten om
hiertoe aan secretaris Cornelis van Schetsen een voorschot van 8000
gulden te betalen. 198

1701 (5-12)

Bericht van ingenieur Hammerbergh over de voortgang van de werken.
Besloten wordt om hem hiervoor 4000 gulden uit te betalen, hetgeen
geordonneerd wordt aan secretaris Cornelis van Schetsen. Daarnaast
wordt besloten om voor de werken te Lillo nogmaals 3000 gulden in
voorschot te betalen aan Cornelis van Schetsen.
Het is de GR gebleken dat er nog penningen nodig zijn ten behoeve van
de betaling van de arbeidslonen van aannemers e.a. van de werken. Er
wordt besloten om hiervoor 500 gulden te betalen aan Cornelis van
Schetsen te Lillo. 199

1701 (16-12)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 70:17:8 te betalen
aan Pieter Burgerhout, wonende te Vlissingen, voor diens levering van
3300 pond spijkers van 6 en 7 duim à 12 ½ gulden per honderd, door hem
geleverd in opdracht van pensionaris Caen ten behoeve van de
fortificatiewerken te Lillo en Liefkenshoek.
Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 60:12 te betalen
aan Joannes van Driesse, ’s lands smid, voor zijn levering van 61
scheurbroeken wegende 1365 pond voor 5 stuivers per pond, item 122
krammen, en voorschot aan scheepsvracht, geleverd op 22 november
1701, voor de houten beer die bij Lillo gemaakt wordt. 200

1701/1702

197
198
199
200

De rekening van Cornelis van Schetsen voor aanpassingen aan de forten
in 1701 en 1702 bedraagt £ 4549:1:6 voor beide forten. Het leeuwendeel
hiervan, te weten £ 3634, was bestemd voor werkzaamheden te Lillo en
Oud-Lillo. Hiervoor zijn voor Lillo gemaakt o.m. een nieuwe
contrescarp-gracht, een nieuwe lunette (in de contrescarp richting OudLillo) en twee traversen. Voorts werden werkzaamheden verricht aan de
glacis (het talud) van de zeecontrescarp aan de kant van Antwerpen. Idem
aan de contrescarp richting fort Frederik Hendrik. De sortiepoort werd

ZA, SZ, inv. 709, 17-11-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 19-11-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 5-12-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 16-12-1701.
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gerepareerd (met 9.600 oude stenen), evenals de aansluitende brug. De
batterijen tussen de Antwerpse en de Engelse punt op de wallen werden
gerepareerd. De contrescarpen werden verhoogd en verzwaard, inclusief
de daarop geplaatste borstweringen. 201 Op een van de contrescarpen
werd een nieuwe batterij geplaatst met een traverse. Op de contrescarpen
werden nieuwe palissaden geplaatst. De bedekte weg rond het fort werd
gerepareerd. In verband met al deze werkzaamheden werden metingen en
opnemingen gedaan door ingenieur Magnus Hammerbergh. 202 In het fort
worden twee tot drie oude huisjes (ofwel barakken) afgebroken, evenals
het armenhuis (“na gedane taxatie ten behoeve van den Lande”) en een
kalkschuur. 203 Arbeiders worden betaald voor het “uijtmalen” van de
gracht. De banquetten in de contrescarpen werden verbreed en
“opgezet”. 204 Schilderhuizen (wachthuisjes) worden gerepareerd. 205 Op
het fort wordt een nieuw kanon geplaatst. 206
1702 (16-3)

Commandeur Brunet de Rochebrune stuurt een missive met een memorie
van de noodzakelijke werkzaamheden die nog te Lillo en Liefkenshoek
moeten worden gedaan. 207

1702 (21-4)

Besproken wordt een memorie van werkbaas Floris Bedloo over zaken
die nog noodzakelijk moeten worden uitgevoerd. 208

1702 (1-5)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om het bedrag van
£ 94:10 te betalen aan Jan Aertsen Moerman en Gabriel Adriaensen,
aannemers van de onderhoudswerken, voor de derde termijn van de 14e
half jarige betaling van hun loon.
Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om het bedrag van
£ 94:10 te betalen aan Jan Aertsen Moerman en Gabriel Adriaensen,
aannemers van de onderhoudswerken, voor de vierde termijn van de 14e
half jarige betaling van hun loon. 209

1702 (2-5)

Ordonnantie en autorisatie verleend aan commies-stapelier Abraham
Huyge, in navolging van de resoluties van de Staten van Zeeland van 2604-1702 en 02-05-1702, voor de inkoop van 12000 voet bestaande uit
600 planken van 2 ½ duim, 100 eiken maat balken, 1500 pond ijzeren

201

Voor het verzwaren van de hoofdwal en de contrescarpen werden o.m. groene zoden gebruikt, die
gehaald werden uit de aangrenzende schorren; zie: ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720, fol, 105.
202
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720, diverse plaatsen.
203
Idem, fol. 90, 90 v en 108.
204
Idem, fol. 95. Een banquette (banket) is een doorgaande ophoging achter de borstwering van een
vestingwal (of in een loopgraaf), dienend als opstellingsplaats voor de infanterie om over de
borstwering te kunnen schieten.
205
Idem, fol. 109 v; ze worden ook als sintenelhuizen omschreven (idem, fol. 110 v).
206
Idem, fol. 113.
207
ZA, SZ, inv. 710, 16-3-1702.
208
ZA, SZ, inv. 710, 21-4-1702.
209
ZA, SZ, inv. 710, 1-5-1702.
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spijkers van 5 à 6 duim. Dit alles ten behoeve van de batterijen te Lillo,
Liefkenshoek en Cruysschans. De goederen dienen gezonden te worden
aan commies Jacob de Cock te Lillo. 210
1702 (20-5)

Memorie van commies-stapelier Abraham Huyge over het verzoek om
een akte van furnissement ter betaling van £ 992 zodat hij de nog
resterende betalingen van inkopen kan voldoen, bestaande uit 13000 pond
buskruit, 3000 pond lont, en 6000 à 7000 palissaden. Dit alles in
navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 02-05-1702.
Om hieraan te kunnen voldoen wordt ordonnantie verleend aan de
ontvanger-generaal tot betaling van £ 992. 211

1702 (29-5)

Memorie van commies-stapelier Abraham Huyge met het verzoek om
akte van furnissement ter betaling van £ 514:10:4 zodat hij de nodige
restanten van inkopen kan voldoen, zijnde 600 planken van 2 ½ duim,
300 blaken van 12 el, 100 eiken maat balken en 1500 pond spijkers. Dit
alles in navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 02-051702. Om hieraan te kunnen voldoen wordt ordonnantie verleend aan de
ontvanger-generaal tot betaling van £ 514:10:4. 212

1702 (5-10)

Missive van commandeur Brunet de Rochebrune te Lillo met het verzoek
om de weg buiten de poort van Lillo naar de barrière aan de kant van fort
Frederik Hendrik te mogen verharden. De kosten bedragen naar schatting
£ 250. Secretaris Cornelis van Schetsen wordt verzocht deze betaling uit
te voeren. Voorts wordt de commandeur verzocht deze weg te
onderhouden zodat deze ook in de winter begaanbaar zal zijn. 213
Verbaal van de werkbazen Floris Bedloo en Abraham Hildernisse van 2009-1702 over de visitatie van de werken. 214

1702 (14-12)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om het bedrag van £ 83
te betalen aan Cornelis Moerman, aannemer van de onderhoudswerken,
voor de vijfde 14e halfjarige betaling van zijn loon. 215

1703 (4-4)

Missive van commandeur Rochebrune te Lillo over een verzoek om
betaling van 250 gulden voor het maken van de weg lopend buiten de
poort van Lillo naar de batterij aan de kant van fort Frederik Hendrik. Dit
naar aanleiding van de resolutie van 05-10-1702. Besloten wordt op deze
resolutie hierop na te zien. 216

210
211
212
213
214
215
216

ZA, SZ, inv. 710, 2-5-1702.
ZA, SZ, inv. 710, 20-5-1702.
ZA, SZ, inv. 710, 29-5-1702.
ZA, SZ, inv. 710, 5-10-1702.
Idem.
ZA, SZ, inv. 710, 14-12-1702.
ZA, SZ, inv. 711, 4-4-1703.
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1703 (8-5)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 41:13:4 te betalen
aan commandeur Rochebrune te Lillo voor de opmaak van de weg van
Lillo naar Oud-Lillo, gedaan in 1702. 217
Rekwest van Anthonij Breeckvelt met het verzoek om betaling van
£ 305:16:8 voor zijn ingenomen en gesloopt huis en erf, gedaan ten
behoeve van de fortificatiën. Wordt gerenvoijeerd. 218
Raadsheer Van der Nisse doet verslag van het verbaal, opgemaakt door
de werkbazen Floris van Bedloo en Abraham Hildernisse, van hun
visitatie aan de onderhoudswerkzaamheden. 219
Autorisatie verleend aan commies Jacob de Cock om een nieuw houten
secreet te laten bouwen op de wallen. De kosten die hiermee gepaard
gaan mogen de geraamde £ 10 niet overstijgen. 220

1703

Aan werkzaamheden aan de forten Lillo en Liefkenshoek is in 1703 is
een bedrag uitgegeven van £ 169:17:9, waarvan £ 45:17 voor
Liefkenshoek. 221

1704

Aan werkzaamheden aan de forten Lillo en Liefkenshoek is in 1704 is
een bedrag uitgegeven van £ 268:19:8. 222

1705

Aan werkzaamheden aan de forten Lillo en Liefkenshoek is in 1705 is
een bedrag uitgegeven van £ 558:1:8, waarvan £ 200:12:4 voor
Liefkenshoek. 223

1706

Aan werkzaamheden aan de forten Lillo en Liefkenshoek is in 1706 is
een bedrag uitgegeven van £ 93:2, waarvan £ 81:11:8 voor
Liefkenshoek. 224

1709 (1-11)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 451:16:4 te
betalen aan Jacob Venne en Jacob van der Net, aannemers van de
vernieuwing en reparatie aan het groot scheepshoofd.
Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 8:6:8 te betalen
aan Cornelis Moermans i.v.m. diens traktement als opziener van het
aanbestede scheepshoofd, in navolging van de resolutie van de raad van
21-6-1709. 225

1709 (31-12)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 9:3:2 te betalen
aan Anthonij Marinussen, ’s lands timmerman te Veere, voor vacatiën en

217
218
219
220
221
222
223
224
225

ZA, SZ, inv. 711, 8-5-1703.
Idem.
ZA, SZ, inv. 711, 8-5-1703.
Idem.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81730.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81740 en 81741.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81750 en 81751.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81760 en 81761.
ZA, SZ, inv. 717, 1-11-1709.
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verschoten penningen tijdens het visiteren en opnemen van het nieuwe
scheepshoofd in april 1709, zulks in navolging van de resolutie van 4-41709. 226
1711 (4-8)

Rekwest van Jean Pierre Gudtzy uit Bergen op Zoom, in procuratie
hebbende Anthony Jouin, aannemer van verscheidene fortificatiewerken.
De suppliant verzoekt om betaling van 600 gulden wegens het opmaken
van een lunet en een stuk contrescarp naast de kant van Blauwgaren.
Deze werken werden in 1703 door luitenant-generaal Coehoorn
aanbesteed. Het rekwest wordt in handen gesteld van Johan Bisschop,
klerk, om de raad hierop nader te informeren. 227

1714 (6-4)

De heren Cau van der Dussen en Nollens van Bruinisse doen de raad
rapport van de door hen bijgewoonde verpachtingen in het Committimus.
Naar aanleiding hiervan wordt commies Willem Ferleman geautoriseerd
om de palissaden en de batterijen in de buiten-contrescarpen publiekelijk
te verkopen. 228

1714 (8-5)

Missive van Charles Loncque, commandeur over de forten aan de
Schelde, over de verkoop van de palissaden in de contrescarp. De missive
wordt ter kennisname aangenomen.
Missive van Willem Ferleman, commies van de magazijnen te Lillo. Hij
meldt de raad dat hij de verkoping van de palissaden heeft vastgesteld op
9-5-1714. Daarnaast verzoekt hij autorisatie om 300 palissaden met
gordingen te mogen behouden ten behoeve van de kruittoren. 229

1714 (25-5)

De heren Cau van Dussen en Nollens van Bruinisse zullen de
onderhoudswerken voor de periode van zeven jaren verpachten. Hiertoe
zal Jacob Vermou een bestek opstellen, hetgeen door fabrijk Bedlo
“werkstellig” zal worden gemaakt. 230

1714 (14-6)

Rekwest van Willem Ferleman, commies te Lillo. Hij verzoekt om
opdracht tot betaling bij assignatie op de redempte-penningen van de
Lillose polder, voor een bedrag van £ 239:16:9 als voorschot op de
onderhoudswerken aldaar. Specificatie van de kosten: £ 140:8:3 voor het
onderhouden van deze werken, £ 99:8:6 voor het herstel van de schade
veroorzaakt door de storm en vloed van 26-02-1714 en £ 115 ten behoeve
van de laatste 14e halfjarige betaling. 231

226
227
228
229
230
231

ZA, SZ, inv. 717, 31-12-1709.
ZA, SZ, inv. 719, 4-8-1711.
ZA, SZ, inv. 722, 6-4-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 8-5-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 25-5-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 14-6-1714.
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1714 (15-6)

Commies Ferleman is provisioneel gemachtigd om het paardenhoofd te
laten repareren op kosten van de gelanden van de Lillose polder. Hiertoe
dient men de gaarden, staken en rijs, afkomstig van de contrescarp te
Liefkenshoek, te gebruiken.
Besloten wordt om werkbaas Joacob Vermou op te dragen een bestek en
raming van kosten te maken voor de aanleg van een nieuwe houten brug
over de vest.
Naar aanleiding van de resolutie van 25-5-1714 wordt fabrijk Floris
Bedloo aangesteld om bestekken ten behoeve van de onderhoudswerken
voor de zeven navolgende jaren op te stellen. 232

1714 (21-7)

Besloten wordt om op 8-8-1714 de onderhoudswerken te verpachten voor
de zeven navolgende jaren. Hiertoe worden de heren Cau van Dussen en
De Maurignault gecommitteerd. 233

1714 (31-7)

Er wordt ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 239:16:9
te betalen aan Willem Ferleman. Specificatie van de kosten: £ 140:8:3
voor de onderhoudswerken volgens akte van 19-12-1713, £ 99:8:6 voor
het herstellen van de schade veroorzaakt door de storm en vloed op 26-21714, naar resolutie van 6-4-1714. De 14e halfjarige betaling wordt
wegens het overlijden van Arnout de Coninck niet uitbetaald. 234

1714 (14-8)

De onderhoudswerken zijn voor de periode van zeven jaren aanbesteed
voor £ 212 jaarlijks aan Pieter Moermans wonende te Lillo, met als
borgen Jan van Wijck en Huijbertus Moermans.
Door commies Ferleman wordt £ 22:2 betaald aan de minste en andere
intekenaars van de drie bestedingen.
Bij het verstrijken van de 20-jarige besteding van de aarde- en rijswerken
aan de buitenste contrescarp te Lillo, zijn deze werken geïnspecteerd en
in orde bevonden. In navolging van het zesde artikel wordt commies
Ferleman geordonneerd om deze werken te laten onderhouden. Hiertoe
dient het rijshout te worden gebruikt dat in voorraad is te Liefkenshoek.
235

1714 (11-10)

232
233
234
235

Rekwest van Willem Ferleman, commies te Lillo. Ferleman bericht dat
hij in navolging van de resolutie van 6-4-1714 de palissaden rondom de
forten Lillo en Liefkenshoek heeft verkocht voor £ 281:18:4. Hierna
bleek dat kapitein-titulair Johan Pottiers in speciale opdracht van
commandeur Lonque nog een partij palissaden had ingekocht voor
£ 59:17:4, die nu buiten de verkoping is gevallen. Deze partij heeft
Ferleman alsnog in augustus publiekelijk verkocht maar hierop werd
£ 12:13:4 verloren. Hierdoor heeft hij nu een tekort van £ 3:1:8. De

ZA, SZ, inv. 722, 15-6-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 21-7-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 31-7-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 14-8-1714.
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suppliant verzoekt de raad om nadere orders. Na deliberatie wordt
besloten dat de suppliant hierin naar “stijl en ordre” kan handelen. 236
1715 (5-2)

Autorisatie verleend aan fabriek Floris Bedloo tot het opstellen van een
raming van kosten en een bestek voor de aanleg van een nieuwe brug. 237

1715 (19-2)

Naar aanleiding van het door Floris Bedloo opgestelde bestek van de
nieuw aan te leggen brug over de vest wordt besloten deze aan te
besteden op 9-3-1715. Hiertoe wordt het bestek in handen gesteld van de
heren Van de Perre en De Maurignault. De geraamde kosten bedragen
£ 740. 238

1715 (9-4)

Goedkeuring voor de aanbesteding van de nieuw aan te leggen brug over
de vest. Het werk is aangenomen door Pieter Moermans voor £ 633:6:8.
Door commies Ferleman is voor deze aanbesteding £ 8:10 uitbetaald ten
behoeve van de minste inschrijving en een fooi voor de gezamenlijke
aannemers.
Toestemming is verleend aan commies Ferleman voor de inkoop van rijs,
staken en gaarden voor reparaties aan de wallen en contrescarpen van
Lillo en Liefkenshoek. Voor deze aankopen krijgt Ferleman ordonnantie
voor £ 66:13:4.
Commies Ferleman krijgt autorisatie om de schade aan het aardewerk van
de buitenste contrescarpen te Lillo en Liefkenshoek te laten repareren.
Deze schade werd veroorzaakt door de storm van 3-3-1715.
Hij krijgt eveneens autorisatie om twee houten kleppen te laten maken die
moeten dienen tegen het inkomende water tijdens hoge vloed, alsook
voor het laten maken van twee stenen ‘assenbacken’. De hiermee
gemoeide kosten mogen niet meer dan £ 16:10 bedragen. 239

1715 (17-4)

Autorisatie verleend aan fabrijcq Floris Bedloo om zich naar Lillo te
begeven om aldaar een inspectie te verrichten en een raming van kosten
te maken van de schade aldaar. 240

1715 (30-4)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal: om £ 145:15:2 te
betalen aan Pieter Moermans voor werkzaamheden aan de wallen en de
oude brug alsook voor de levering van hout en andere materialen in de
maanden maart en april 1715; om £ 633:6:8 te betalen in termijnen aan de
aannemer van de brug over de vest; om £ 66:13:4 te betalen aan
arbeidslonen en reparaties aan de aarde- en rijswerken aan de buitenste
contrescarpen te Lillo en Liefkenshoek, dat buiten de aanbesteding is
gebleven; om £ 16:13:4 te betalen voor twee gemaakte kleppen op de

236
237
238
239
240

ZA, SZ, inv. 722, 11-10-1714.
ZA, SZ, inv.723, 5-2-1715.
ZA, SZ, inv.723, 19-2-1715.
ZA, SZ, inv. 723, 9-4-1715.
ZA, SZ, inv. 723, 17-4-1715.
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riolen en voor het maken van twee stenen asbakken; om £ 27:6:8 te
betalen aan arbeidsloon en geleverde materialen tegen de overstroming
van Lillo op 3-3-1715.
Autorisatie is verleend voor de inkoop van 900 horden en 2700 palen of
staken ten behoeve van ’s landswerken. Hiertoe zal hem ordonnantie
worden verleend van £ 187.
Voor het toezicht op de ’s landswerken te Lillo en Liefkenshoek wordt
besloten om hierover commandeur Idsinga en commies Ferleman aan te
schrijven. 241
1715 (2-5)

Gezien het schriftelijk bericht van fabrijcq Floris Bedloo wordt
autorisatie verleend tot het repareren van de extra-ordinaire schade aan ’s
lands aanbestede werken. 242

1715 (3-6)

De hoofdgecommitteerden van de polders berichten de raad dat het
sluisje staande in de contrescarp opnieuw vervallen is. Ter voorkoming
van verdere schade verzoekt men de raad de sluis te repareren, hetgeen
ook voor rekening van de raad komt. Commies Ferleman wordt gevraagd
om nadere informatie. 243

1715 (25-6)

Commies Ferleman bericht dat het sluisje in het contrescarp niet te
repareren valt. Besloten wordt om ’s lands fabrijcq Floris Bedloo te
verzoeken om een bestek ter vernieuwing en een raming van de kosten
van het sluisje op te maken. 244

1715 (26-7)

Besloten wordt om commies Ferleman te autoriseren tot de publieke
verkoop van het hout en andere materialen afkomstig van de
contrescarpsluizen. 245

1715 (10-8)

Raadsheer De Maurignault heeft ten behoeve van het herstel van de sluis
in het contrescarp al provisionele opdrachten verstrekt, in navolging van
het verbaal van Floris Bedloo van 15-7-1715. 246

1715 (14-8)

Raadsheer De Maurignault wordt verzocht de publieke besteding van de
herstelwerkzaamheden van de doorbraak te regelen. 247

1715 (20-9)

Gebleken is dat de aanleg van een deurtje in de sluis buiten het bestek is
komen te vallen. De aanleg van een dergelijk deurtje wordt geraamd op
£ 16:13:4. Tot de aanleg hiervan zal opdracht worden gegeven aan de

241
242
243
244
245
246
247

ZA, SZ, inv. 723, 30-4-1715.
ZA, SZ, inv. 723, 2-5-1715.
ZA, SZ, inv. 723, 3-6-1715.
ZA, SZ, inv. 723, 25-6-1715.
ZA, SZ, inv. 723, 26-7-1715.
ZA, SZ, inv. 723, 10-8-1715.
ZA, SZ, inv. 723, 14-8-1715.
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aannemer. Voorts wordt besloten om de nieuwe brug met acht duim te
verbreden.
Het verzoek tot autorisatie voor het maken van een houten “schutsel”
“buijten en recht over de poorte” ten behoeve van de afwering van as en
vuiligheid wordt tot nadere deliberatie uitgesteld.
Besloten wordt de aannemer van de onderhoudswerken opdracht te geven
tot het aanleggen van een stenen klinkerpad. Hiertoe zal hem £ 17 worden
betaald op zijn eerste volgende uitbetaling.
Autorisatie wordt verleend aan commandeur en commies Ferleman te
Liefkenshoek om olmen of iepen in te kopen ten behoeve van de aanplant
van de wallen rond het fort. Voor de inkoop alsmede voor het arbeidsloon
voor het aanplanten zal £ 50 worden uitbetaald. 248
1715

Betaald aan Chrestiaan de Vlieger c.s., aannemers van de nieuwe
contrescarpsluis, de som van £ 150 als eerste betaling van het loon door
hem bedongen bij ordonnantie; voorts de som van £ 166:13:4 als tweede
betaling en vanwege enig extraordinair werk. 249

1715

Betaald aan Pieter Moormans, aannemer van ’s lands onderhoudswerken
aan Lillo, de som van £ 256:10 als tweede en derde betaling van het loon
door hem bedongen. 250

1715

Betaald aan Willem Ferleman, commies te Lillo, £ 1205:15:8 ter betaling
van diverse aannemers en leveranciers die gewerkt en/of geleverd hebben
aan ’s lands werken te Lillo en Liefkenshoek. 251

1715

Betaald aan Willem Ferleman £ 13:10 voor enig extraordinair werk aan
de brug. 252

1717 (4-11)

De heer De Beaufort doet rapport van hetgeen tijdens de verpachtingen
van de gemeene middelen in het Committimus is voorgevallen. Na
inspectie is er een verbaal opgesteld met onder meer de volgende
opmerkingen:
- de aanbestede werken zijn wel [ = goed] gemaakt en onderhouden
bevonden, met uitzondering van enkele punten die niet overeenkomen
met het bestek. Hiertoe is de aannemer van deze werken een memorie ter
hand gesteld om deze zaken alsnog te herstellen;
- op 18-09-1717 is volgens bestek in het openbaar aanbesteed het breken,
opmaken en herstellen van de muur boven de poort. De aannemer hiervan
is Pieter Moermans voor de som van £ 74:10. GR gaan hiermee akkoord.

248
249
250
251
252

ZA, SZ, inv. 723, 20-9-1715.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2210, 1715, inv. 26 v-29.
Idem.
Idem.
Idem.
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- naar aanleiding van de declaratie van Pieter Moermans voor het maken
van de logementen en barakken ten behoeve van het nieuwe garnizoen
werden deze geïnspecteerd en het bestek hierop nagezien. Besloten wordt
dat in plaats £ 29:11:8 maar £ 24 betaald mag worden.
- verzoek om betaling van £ 49:18:4 aan Pieter Moermans voor door hem
uitgevoerde reparaties van de schade veroorzaakt door de storm op 1-91717. GR besluiten dat de aannemers voor het repareren van de schade
£ 17 zullen ontvangen.
- verzoek van brigadier Idsinga om de poort van het fort Lillo te mogen
verbreden, wat naar verwachting £ 30 zal kosten. Nader onderzoek wordt
ingesteld.
- verzoek van commandeur Idsinga over de slechte staat van de poort te
Lillo, die al met schoren wordt ondersteund. Reparaties zullen omtrent
£ 175 kosten; dit bedrag wordt gereserveerd.
- het verzoek om autorisatie te verlenen aan commies Ferleman om het
groothoofd veilig te mogen stellen door het op te vullen met rijs en
vletaarde wordt toegewezen.
- ingestemd wordt met het verzoek van commies Ferleman te Lillo om
betaling van £ 141:19:9 wat door hem voorgeschoten is ter betaling van
de aannemers van het rijsenhoofd, alsook voor werkzaamheden aan de
contrescarp te Liefkenshoek.
- verzoek van commies Ferleman om betaling van £ 320 voor o.a. de door
hem verrichte betaling aan de aannemer van de aanbestede houten beer.
253

1718 (13-5)

De heren Van de Perre en Colve doen rapport van de door hen
bijgewoonde verpachtingen van de gemeene middelen van consumptie in
het Committimus. Na inspectie is er een verbaal opgesteld met onder
meer de volgende opmerkingen:
- de guarde aan de sortiepoort is zeer verrot en niet zonder “prijck om
ongemack” af te komen; deze moet nodig vernieuwd worden. De korte
guarde is 20 voet groot en 16 voet buitenwerks.
- het grote hoofd aan de noordzijde van Lillo is verzakt; hierdoor is het
noodzakelijk dat drie à vier palen opnieuw geheid worden, alsmede twee
palen aan de westzijde waarvoor de heer Ferleman een rijsberm heeft
laten maken. De raad beslist dat twee heren gecommitteerd zullen worden
deze werken nader te inspecteren en dat ’s lands fabricq en de ingenieur
aldaar een kostenraming zullen opstellen.
- verder wordt besloten om naar aanleiding van het rapport over het
verbreden van de poort te Lillo de retroakta na te zien. 254

1718 (25-5)

De heren Nollens en De Beaufort doen rapport van de door hen
gevisiteerde fortificatiewerken. Zij vinden dat het corps du garde aan de

253
254

ZA, SZ, inv. 725, 4-11-1717.
ZA, SZ, inv. 527, 13-5-1718.
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sortiepoort hoognodig aan vervanging toe is. De grootte is 20 voet en 16
voeten buitenwerks, hetgeen ongeveer £ 80 zal kosten.
Opnieuw wordt aan de raad bekend gemaakt dat het grote scheepshoofd
aan de noordzijde van Lillo is verzakt. Er is verzocht om een rijshoofd
aan de zuidzijde van het hoofd te maken. Naar het inzicht van de
gecommitteerde heren zal dit “groote droogten geven aent’ groot hooft
om het selve is staet te houden dog de kosten en kan ick daer niet van
maecken het welck aen u Ed. versogt werd”. Besloten wordt om de
secretaris van het land en de beëdigde inspecteur te verzoeken van dit
werk rapport te doen. 255
1718 (9-6)

De secretaris van het land meldt dat hij een gesprek heeft gehad met
inspecteur Sohiers over het scheepshoofd. Besloten dat Sohiers zo
spoedig mogelijk het hoofd zal gaan inspecteren en hier een
kostenraming met een bestek van zal opmaken. 256

1718 (16-8)

Ingekomen schriftelijk rapport van commies Bartholomeeus Sohiers over
de inspectie van het hoofd. Sohier heeft de diepte van het houten hoofd
aangegeven op een kaart figuratief en bevonden dat hierlangs het rijswerk
van een lengte van 7 à 8 roeden gezonken was. Om verdere problemen te
voorkomen dient dit werk hersteld te worden door het aanleggen van een
plasberm van drie roeden breed. Hiertoe zijn benodigd: 6000 bossen rijs
met 1/3 beslag à 6 schellingen per 100, 300 last “bruken” à 14
schellingen per last, 700 “wiljen” à 1 schelling per stuk en £ 100
arbeidsloon, in totaal £ 660. Om het ‘packwerk’ veilig te stellen tegen de
verdieping ten zuiden van het hoofd, dient een ...hooft(?) van 20 roeden
rijswerk aangelegd te worden. Besloten wordt om dit rapport ter nadere
deliberatie aan te houden. 257

1718 (6-9)

Besloten wordt om de werkzaamheden zoals omschreven in het rapport
van Sohier te laten aanbesteden. 258

1718 (24-9)

Deliberatie over de reparatie van het scheepshoofd. Naar aanleiding van
de bedenkingen van de commiezen Ferleman en Sohier wordt besloten
om van de publieke aanbesteding van dit werk af te zien. Besloten wordt
om over het leggen van rijshoofden en het doen afzinken van een
paalhoofd nader te delibereren. 259
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ZA, SZ, inv. 527, 3-6-1718.
ZA, SZ, inv. 527, 9-6-1718.
ZA, SZ, inv. 527, 16-8-1718.
ZA, SZ, inv. 527, 6-9-1718.
ZA, SZ, inv. 527, 24-9-1718.
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1718 (29-9)

Er wordt £ 340:15 betaald aan de aannemers van de fortificatie- en andere
bestede werken aan beide forten. Middels drie eerdere ordonnanties is
reeds £ 1325:18:4 betaald. 260

1721

Cornelis van der Burgt (Borgt) ontvangt £ 75:10 voor het leveren van
9000 bossen Brabants rijshout, ca. 1950 bossen gaarden, 4000 staken en
300 “slijtten” voor het herstel van de rijswerken bij de zeecontrescarp, die
toen werd verbreed en verhoogd. 261

1738 (oktober)

Het houtwerk aan de “kaaye” bij het scheepshoofd wordt vernieuwd
omdat het is aangetast door de paalworm (een mosselachtig
schelpdier). 262

1744-1746

Uitgaven aan traversen en batterijen te Lillo en Liefkenshoek bedragen
£ 263:15:3:12. 263 (NB: ze zijn niet gespecificeerd naar fort).

1746

Er wordt £ 148 betaald: voor het maken van aarden batterijen in de
bedekte weg (£ 40), het maken van batterijen (£ 24), het herstel van
aardewerken (£ 39) en het aanleggen van nieuwe borstwerken en fascines
(£ 45). 264

1747

Na de verovering van Liefkenshoek door Franse troepen op 25 april 1747
wordt de vestingbouwkundige kwaliteit van de forten Lillo, Oud-Lillo,
Frederik Hendrik en Kruisschans in diverse opzichten versterkt. 265 De
aanpassingen betroffen met name de traversen en de batterijen. In het fort
Kruisschans werd een kazemat gebouwd. Evert Jan de Vassij,
commandeur van Lillo en de onderhorige forten op de Schelde, ontvangt
in totaal £ 1602 ter betaling van de arbeiders en andere benodigdheden
voor de forten. 266

1749-1750

Voor een bedrag van 2246 ponden worden door het gewest Zeeland
diverse bouwprojecten aanbesteed en uitgevoerd na de Franse belegering
en bezetting van het fort. Daartoe behoren het repareren van het
kruitmagazijn, van diverse barakken, van de straten, van woningen die

260

ZA, SZ, 29-9-1718.
RAA, arch. Lillo c.s., inv. 4.
262
M.I. Gerhardt, (red.), Het “Testament” van Adriaan Bommenee, Middelburg, 1988, p. 287; in de
Republiek der Verenigde Nederlanden was reeds vanaf 1731 sprake van een “paalwormepidemie” (B.
Blokker, G. van Es en H. Spiering, De vaderlandse geschiedenis in jaartallen; Nederland in een
handomdraai, Meppel/Leuven, 2005, p. 187).
263
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 81810.
264
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 1746, inv. 81300.
265
De commandeur van Lillo c.s. en de vestingbouwkundig ingenieur R. van Suchtelen stelden
hierover gezamenlijk op 31-8-1747 een “memorie” samen, waarin de aanpassingen gedetailleerd zijn
beschreven; bron: NA, Arch. Raad van State, inv. 1916.
266
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2850, 1747, fol. 78 v-82 v.
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eigendom zijn van het gewest Zeeland, van de capitale brug en de
capitale poort en van het scheepshoofd. 267
1750

Hendrik Hollemans, aannemer van de reparatie van de hoofdbrug etc.,
ontvangt £ 500 als betaling van de laatste twee delen van het loon door
hem daarvoor bedongen. 268

1750

Pieter Moorman, aannemer van het repareren van het commandeurshuis
en de dubbele officiersbarak, ontvangt £ 213:6:8 ter voldoening van de
twee laatste van de drie termijnen van het loon door hem hiervoor
bedongen. 269

1750

Jacobus de Munck ontvangt £ 430 voor het maken van het groot
scheepshoofd, zoals door hem hiervoor bedongen. 270

1750

Jacobus de Munck ontvangt £ 116 voor het onderhoud van de rijswerken
als betaling van twee halfjaarlijkse termijnen zoals door hem
bedongen. 271

1762 (25-11)

De commandeur van Lillo, De Salve, maakt aan de Gecommitteerde
Raden van Zeeland zijn zorgen kenbaar over de toestand van het fort
Lillo en bepleit onder meer het volgende: 272
• Het vervangen van verrotte palissaden.
• De doorgaande ophoging achter de borstwering van de hoofdwal (het
banket) zodanig met zand op te hogen dat deze bij patrouilles in
wintertijd en tijdens regen goed begaanbaar is.
• Het snoeien van de bomen op de Markt, zodat het licht op de Plaats
niet belemmerd wordt. De boom voor het Rechthuis dient verwijderd
te worden.
• Het verbreden van de toegangspoort door aan weerszijden een steen
uit te houwen teneinde de toegang van voertuigen (“voitures”) te
verbeteren.
• Het splitsen van de voormalige woning van de majoor zodat aparte
woningen ontstaan voor getrouwde officieren; voor hen is nu slechts
één barak beschikbaar.
• Diverse reparaties aan het commandeurshuis, met name het wind- en
regendicht maken. Voorts het plaatsen van een stenen (in plaats van
een houten) “asschebak” (met een deksel) achter deze woning voor

267

NA, Arch. Raad van State, inv. 1916; brief van Casimir Abraham graaf van Schlippenbach (toen
commandeur van Lillo c.s.) aan de Prins van Oranje d.d. 28-8-1749, geschreven vanuit Den Haag.
268
Rekenkamer Zeeland C, inv. 2910, 1750, fol. 60 v-62 v.
269
Idem.
270
Idem.
271
Idem.
272
ZA, SZ, inv. 2015, fol. 86-90.
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het deponeren van as en vuiligheid, net zoals is gebouwd achter elk
blok barakken, i.v.m. de berging van de vuiligheid van de soldaten.
1771-1781

Voor het laatst onder Zeeuwse regie worden in deze jaren op basis van
besluiten van de GR van o.m. d.d. 26-12-1776, 3-5-1779 en 20-12-1781
bestekken opgesteld betreffende met name de volgende
werkzaamheden: 273
• Het bouwen van een nieuwe capitale stenen poort.
• Het maken van kistdammen in de capitale gracht, aansluitend tegen
de schouderhoeken van de bastions “Hooftpunt” en “Bergse
punt”. 274
• Het bouwen van een nieuwe stenen officiers- en soldaten corps du
guarde of “hooftwagt”, met een regenbak een een privaat. 275
• De bouw van een provisioneel houten soldaten corps du guarde bij
de nieuw te maken capitale poort.
• Het bouwen van drie nieuwe soldatenbarakken. 276
• Diverse reparaties van het kerkgebouw en de kerktoren (zie voor hun
specificatie paragraaf 12.3 in deel 1).
• Het repareren van de welput annex de kerk.
• Diverse reparaties van het woonhuis van de commandeur.
• Idem van het “somerhuijs” op de wal achter het huis van de
commandeur.
• Reparatie van het “regthuijs” op de Markt, naast het “beursje”.
• De bouw van een nieuwe grote gevangenis in de “provoostpunt” en
een nieuwe spijskelder voor de provoost, conform een bestek van 175-1780.
• Het repareren van het “kleijn gevangenhuijs” (naast het grote) en van
de woning van de provoost.
• Idem van het secreet, naast het binnentalud van de wal vlakbij het
grote gevangenhuis.
• Idem van de sortiepoort aan het “noord of buijten eijnde”.
• Het bouwen van een nieuwe sortiebrug over de capitale vest (en het
slopen van de oude brug), 146 voeten lang en 6 voeten breed. 277
• Het repareren van de palissaden rondom het ravelijn. 278
• Idem van de 29 soldatenbarakken.
• Idem van de officiersbarak in de Engelse punt.

273

ZA, SZ, inv. 1814; deze gedetailleerde bestekken omvatten 416 bladzijden. Aannemer is Leendert
de Munck. Zijn borgen waren Frans Delzenne en Frans Dronkers (zie fol. 49).
274
Conform een GR-resolutie van 26-12-1776.
275
Idem.
276
Conform een GR-resolutie van 3-5-1779.
277
Een voet stond doorgaans voor 31,4 cm, naar Rijnlandse maatstaf.
278
Bedoeld is het ravelijn aan de oostzijde van het fort, tegenover de sortiebrug; ook aan de
noordzijde van het fort bevond zich een ravelijn.
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Idem van de stal van de commandeur, genaamd “het magazijn”
achter de barakken in de Engelse punt.
Idem van de smidse en van het “gemakhuijs” tegen de wal, achter de
smidse.
Idem van het magazijn op perceel nr. 14, naast de woning van
Leendert de Munck.
Idem van de dubbele officiersbarak op perceel nr. 15.
Idem van het “gemakhuijs” naast de affuitlogie en het Kogelplein.
Idem van de affuitlogie op het Kogelplein.
Idem van het turfmagazijn.
Idem van het bierdragershuisje.
Idem van het nieuwe corps du garde, met zijn secreet, asbak en
regenbak.
Idem van de capitale brug, inclusief de barrière-deuren.
Idem van de ophanging van de poortklok.
Idem van de palissaden rond de batterij voor de capitale brug.
Idem van de kruitkelder onder de contrescarp aan het noordwesteinde
van de batterij voor de capitale brug en van het houten kruitmagazijn
op deze batterij.
Idem van de “grauwe moppen klinkerstraat”, strekkende van de
capitale brug tot tegen de “april” (= de opgang) bij het
scheepspalenhoofd.
Idem van het wachthuisje van de commiezen en van de daaronder
gelegen wachtkamer van de sloeproeiers.
Idem van het wachthuis van de stroomroeiers.
Idem van het houten plankier of voetgang, strekkende van de
Klinkerstraat tot het scheepshoofd, ca. 82 voeten lang en 3 voeten
breed.
Idem van de houten beschoeiïng tegen de buitenteen van de
contrescarp, strekkende van het scheepspalenhoofd noordwestwaarts,
64 voeten lang en daaraan volgende 37 palen, staande voor het
rijspakwerk.
Idem van het groot scheeps- of palenhoofd.
Idem van de houten kaaije, strekkende van de zuid-oostzijde van het
groot scheepshoofd zuid-oostwaarts, langs de contrescarp, ter lengte
van ca. 16 strekkende roeden, en het houten gemakhuijsje op het
zuid-oosteinde.
Idem van de twee houten “handen” (wegwijzers?) op de contrescarp,
één beoosten en één bewesten het fort, te repareren met een nieuwe
paal van taai Vlaams of Brabants eikenhout.
Idem van de stenen contrescarpsluis.
Idem van het corps du garde in de bedekte weg, bij de poldersluis
annex het secreet; voorts het repareren van de palissaden naast dit
corps du garde.
Idem van de palissaden op de zeedijk, beoosten het fort.

418

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Idem van de dubbele barrière-deuren en de wederzijdse vleugels met
palissaden, staande op de Cingelweg, bij de stenen verlaatsluis van
de polder.
Idem van de houten beer of schuldane in de zoete vest, strekkende
van de Cingelweg tot de contrescarp.
De galg (“het geregt”) dient in een behoorlijke staat gebracht te
worden.
Reparatie van het corps du garde bij de traverse op de dijk tussen het
fort en het fort Frederik Hendrik en reparatie van de palissaden op
deze dijk.
Idem van de houten beschoeiïngen in de capitale vest, tegen de teen
van de contrescarp.
Idem van enkele straten in het fort, met name van het Marktplein (dit
diende te worden opgebroken, opgehoogd, waterpas te worden
gelegd en te worden bestraat met nieuwe straatklinkermoppen); de
straat strekkend van het Marktplein zuidwestwaarts naar de poort, ter
lengte van 15 strekkende roeden, tot tegen de rioolput, vóór het corps
du garde; de straat langs de zuidzijde van de kerk; de straat vóór de
barakken in het eerste kwartier tot vóór de provoost, ter lengte van
33 strekkende roeden.
Het leveren van 4 nieuwe schilderhuizen (= schildwachthuisjes),
breed 33 duim en diep 36 duim.
Het repareren van de 13 oude schilderhuizen.
Idem van de vijf waltrappen.
Het schilderen van alle landsgebouwen (= gebouwen van het gewest
Zeeland).

Het bestek bevat voorts voorschriften over de wijze waarop het
voorgeschreven timmerhout diende te worden bewerkt (bijv. betreffende
het schaven en zwaluwstaarten) en over de kwaliteit van de
voorgeschreven metselstenen, kalk, zand en tras (= metselspecie).
De aannemers dienden hun werkzaamheden te onderwerpen aan het
toezicht van de commandeur en van de commies van de vivres en de
ammunitiën van het fort.
1777

Johannes Roggeband ontvangt 15 schellingen voor het verplaatsen van
het kanon i.v.m. de bouw van een nieuwe poort en veranderingen aan de
wal van het fort. 279

1781 (20-12)

Voor een bedrag van £ 3116:13:4 worden metsel- en timmerwerken
aanbesteed, waarvan de bestekken zijn vermeld bij de periode 1771-1781,
waaronder de bouw van een sortiebrug over de kapitale veste. 280 Het is
niet duidelijk welke van de aanbestede werkzaamheden daadwerkelijk

279
280

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81580, fol. 50.
ZA, SZ, inv. 770, 20-12-1781; F. Nagtglas, Zelandia Illustrata, deel 2, Middelburg 1880, p. 746.
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zijn afgerond vóór de overdracht van het fort aan de Oostenrijkse
autoriteiten op12 februari 1786. 281
1784 (23-11)

Er worden materialen besteld voor de bouw van een kazemat, bestemd
voor het opbergen van levensmiddelen. 282

B. Veranderingen te Liefkenshoek
1585

De vestingbouwkundig ingenieur Hans Duyck adviseert over versterking
van het fort. 283

1585

De vestingbouwkundig ingenieur Germain le Febvre krijgt opdracht om
te werken aan de versterkingen van het fort. 284

1585

De ammunitiemeester Pieter Blommendael krijgt opdracht om te
voorzien in alle noodzakelijke bouwwerken. 285

1585/1586

De bouwmeester Ambrosius (Ambroise) le Ducq is er werkzaam als
bouwmeester. 286

1586

De vestingbouwkundig ingenieur Abraham de Graeuwe wordt in maart
1586 benoemd tot ammunitiemeester (ook van Lillo en St.
Anthonishoek). 287

1588

De vestingbouwkundig ingenieur Johan van Rijswijck krijgt opdracht om
een advies op te stellen over het onderhoud van deze vesting. 288

1599

De timmerman Jacob Joosz. bouwt een ammunitiehuis. 289

1609-1610

Er vinden diverse reparaties plaats. 290

1614 (23-1)

De ingenieur en majoor David van Orliens (Orleans) overlegt met de
Gecommitteerde Raden van Zeeland over het “hermaken” van het fort. 291
Dit houdt verband met de herbedijking van de polders van Doel en van
St. Anna.

281

Zeker is dat er in 1784 is gewerkt aan de bouw van een nieuwe sortiebrug; op 27-9-1784 brak een
timmermansknecht tijdens de bouwwerkzaamheden een been (ZA, SZ, inv. 1980, fol. 199).
282
ZA, SZ, inv. 1420, brief van A.W. Kiers aan de GR van Zeeland d.d. 23-11-1784.
283
F. Westra, 1992, p. 23.
284
Idem, p. 33.
285
Idem, p. 39.
286
Idem, 1992, p. 34.
287
Idem, 1992, p. 30.
288
Idem, 1992, p. 50
289
ZA, SZ, inv. 474, 21-10-1599.
290
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81690.
291
ZA, SZ, inv. 483, 28-2-1614, 4-3-1614, 8-3-1614, 11-3-1615 en 9-5-1614.
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1614 (16-2)

Bij een brief van de Prins van Oranje van 12 februari was een “billiet”
gevoegd van de Prins met een reactie op de argumenten van de
Gecommitteerde Raden betreffende het fort 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. 292

1614 (28-2)

Ingenieur mr. David van Orliens dient spoedig over te komen om het fort
‘af te steken’. 293

1614 (6-3)

De Staten van Zeeland besluiten dat Liefkenshoek op de bestaande
locatie wordt gerenoveerd. 294

1614 (8-3)

De Gecommitteerde Raden van Zeeland wijzen raadsheer Steven
Cornelissen Tenijs (Tenys) aan om de aanbesteding van de reparatie van
de fortificatie bij te wonen volgens het plan vastgesteld door de Prins van
Oranje. 295

1614 (10-3)

De Staten van Zeeland stellen het bestek en de condities van de renovatie
vast. 296 Het bestek bevat de volgende bijzonderheden:
Art. 1. De aannemers zijn verplicht om de wallen overal te funderen in
een rechte lijn waarbij zij de palen volgen die er geslagen zijn, en de
breedte uitbreiden tot 76 voet op een hoogte van zes roeden, vier voet
boven het groene meiland 297 buiten de ouden dijk waar een paal geslagen
staat op 16 voet vanaf de glooiing, met een glooiing van een voet op
iedere voet hoogte en aan de binnenzijde anderhalve voet op iedere voet
hoogte, zodat deze aan de bovenkant 36 voet breed blijft. Voor de teen 298
van het werk wordt een berm van 12 voeten breed gelaten die net zo hoog
als het peil wordt gemaakt. En waar de grond moerasachtig is of het
water te diep, zijn de aannemers verplicht de grond op pakrijs te funderen
en tegen verschuiving te beveiligen, daarbij gebruik makend van lang
Gelders rijs (= rijshout).
Art. 2. De aannemers zijn verplicht om de buitenkant van deze wal van
onder tot boven te bedekken met de beste aarde die zij kunnen krijgen
met lagen van anderhalve voet tot anderhalve voet dik. De aannemer zal
op iedere laag van een halve voet een laag kweek 299 inleggen, die niet
verdroogd of verdorven mag wezen, maar goed bewaard onder vochtige
aarde, waarbij iedere laag van buiten en bovenop dicht met goed
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ZA, SZ, inv. 483, 16-2-1614.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81700.
294
Idem; ZA, SZ, gedrukte notulen anno 1614, p. 50-51.
295
ZA, SZ, inv. 483, 8-3-1614.
296
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81700.
297
Meiland of voorland is land vóór of buiten een dijk, schorren, slikken e.d.; zie: A.A. Beekman,
Het Dijk- en Waterschapsrecht in Nederland vóór 1795, tweede deel, ’s Gravenhage 1907, p. 1148.
298
Voet van een dijk, grens tussen het talud en het maaiveld.
299
Tarwegras.
293
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hooizaad moet zijn ingezaaid. De aannemer dient deze lagen of de
overgang van anderhalve voet hoogte pletten met een stamper van vijftig
of zestig pond zwaar tot een laagte van een voet en ter breedte van 10
voet, waarna de wal van buiten wordt gezet met een klopper van 18 of 20
pond dicht tegen elkaar aan in een rechte lijn, glooiend en in de
voorgeschreven hoogte.
Art. 3. Op de boven buitenkant van deze wal wordt een borstwering
aangebracht van 18 voeten breed, vier voet hoog aan de buitenzijde
boven de wal en aan de binnenzijde zes voet, waardoor op de kruinen 12
voet overblijft, goed gestampt en van buiten voorzien van kweek en
hooizaad, en net zo glooiend opgetrokken als de wal en van binnen
glooiend over de gehele hoogte van twee voet en met zoden opgetrokken
boven het banket 300 dat de aannemer anderhalve voet breed en op zijn
kruin drie voet zal maken met een glooiing op de gehele hoogte van 3
voet.
Art. 4. De aarde die nodig is voor deze werken halen de aannemers, een
ieder voor zijn afgepaalde en aangewezen werk, uit de gracht door deze
aan de bovenkant 12 roeden breed te maken, en acht voet diep onder het
meiland binnendijks (dit wordt als het peil van de gracht genomen).
Hierbij dient deze aan de buiten- en de binnenkant glooiend af te lopen:
op iedere voet diepte 1 ½ voet zodat de gracht op de bodem 10 roeden
breed blijft. In de gracht mogen geen heuvels of spekdammen 301 worden
gelaten, op straffe van het afkeuren van het werk zodat het niet kan
worden opgeleverd.
Art. 5. Op iedere zijde tegen de dijk van het fort wordt een ravelijn
gemaakt in de vorm zoals deze afgestoken is, waarbij eerst het plein en de
buitenberm worden verhoogd tot twee voeten hoger dan het voorschreven
peil. Daarop wordt de wal verhoogd tot drie roeden en vier voeten boven
de verhoogde grond, waarbij hij zoals de wal van het fort van buiten en
van binnen op iedere voet hoogte een voet dient te glooien, zodanig dat
hij boven 20 voet blijft, met goede aarde en kweek opgezet en gestampt
als eerder is vermeld.
Art. 6. Op de boven buitenkant van deze wal dient een borstwering te
worden gemaakt van 12 voeten, vijf voet hoog boven de wal, net zo
glooiend als de wal en van binnen op de gehele hoogte twee voet, zodat
zij bovenop de kruin vier voet breed blijft, van buiten met aarde en kweek
opgetrokken en gestampt en van binnen met goede kleizoden in een
verband gelegd zoals eerder is aangegeven.
Art. 7 De aarde die nodig is voor dit werk verkrijgt de aannemer door het
graven van een gracht van vijf roeden breed, met dezelfde glooiing zowel
aan de buiten- als aan de binnenkant, als de gracht van het fort, diep
onder het meiland buitendijks 8 voeten.

300
Verhoging tegen het binnentalud van een borstwering, zodanig aangelegd, dat er over de
borstwering heen gevuurd kan worden.
301
Grond die blijft staan tussen twee afgravingen.
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Art. 8 De aannemers zijn verplicht om langs deze gracht een bedekte weg
aan te leggen van 18 voet breed en daarbuiten naar de rivier tussen beide
dijken een contrescarp van 12 roeden, van tien voet hoog boven hetzelfde
peil van de wal; die hoogte zal contrescarpsgewijs moeten aflopen onder
de linie met dezelfde breedte van 12 roeden tot één voet hoogte boven het
meiland, van binnen met zoden opgetrokken gelijk de borstwering van de
wal, en van buiten met vlakke zoden van vijf duim dik, van onder tot
boven bedekt, in verband gelegd achter het rijswerk waarop de teen van
deze contrescarp gefundeerd moet worden tegen de golfslag van het
water. Binnen deze contrescarp wordt een banket gemaakt van zes
voeten, op de kruin vijf voet hoog, waardoor deze op iedere voet hoogte
anderhalve voet glooit.
Art. 9. De aannemer is verplicht in de rivier buiten de teen aan beide
zijden tot aan de gorzing 302 voor de contrescarp goed lang Gelders rijs op
te trekken uit het slijk met pakrijs tot een hoogte van één voet boven het
voorgeschreven peil, waarbij iedere laag rijs niet dikker is dan anderhalve
voet. De staken met vlechtwerk 303 staan twee voet van elkaar en zijn zes
duimen hoog, waarvoor staken van zes voet lang worden gebruikt. Al dit
vlechtwerk wordt op iedere laag met goede kleizoden gevuld, voor men
erop mag werken. Het rijs, de staken, gaarden, en de daarmee gemoeide
arbeid alsook de kleizoden en andere materialen zijn voor rekening van
de aannemer.
Art. 10. De aannemer is verplicht ook buiten de gracht binnendijks een
bedekte weg te laten van dezelfde breedte als voorgeschreven is, makend
daaruit een contrescarp van vier roeden breed, zes voet hoog boven het
meiland of peil van de wal, die ter voorgeschreven breedte en de linie te
niet zal lopen (= verm. zal aflopen), van binnen met zoden opgetrokken
met dezelfde glooiing als de borstwering op de wal. Het banket dient ook
van gelijke hoogte en breedte te zijn, hoog anderhalve voet . De bedekte
weg wordt op dezelfde hoogte gemaakt als het peil van de wal.
Daarbuiten wordt een gracht gemaakt van vier roeden breed, onder
dezelfde grond zeven voet diep, gebruik makend van de aarde (inktvlek)
... t maken van dezelfde contrescarp.
Art. 11. De aannemers zijn verplicht om het oude fort te slechten, een
ieder op zijn eigen terrein, en daarmee het plein te egaliseren en het
waterpas te maken ter hoogte van drie voet boven het peil van de wal en
daar waar de aarde hoger ligt, deze te verwijderen. Voor geval de
aannemers binnen hun werk of in de gracht niet genoeg aarde vinden om
hun werk te voltooien en het plein te verhogen, zijn zij verplicht om de
aarde die zij tekort komen, daar te halen waar men hun aanwijst, en als zij
teveel aarde hebben, dienen zij deze naar de punten van de bolwerken te
brengen.
Art. 12. Waar enige oude wallen blijven liggen, zijn de aannemers
verplicht om deze een roede naar achteren op te graven en daarna, buiten
302
303

Buitendijks gelegen grasland, aanwas.
Dit vlechtwerk wordt in het bestek ook omschreven als ‘tuinen’.
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de palen en onder de teen van de wal, overal een rijsberm van pakrijs van
één voet dik te maken, waarvoor lang Gelders rijs gebruikt moet worden,
beginnend bij de vaste grond, tot aan de hoogte van de verhoogde grond.
Deze rijsberm zal tien voet breed moeten zijn. Hierop worden zes tuinen
geplaatst, waarvan er twee buiten de teen van de wal moeten komen, en
de andere onder de teen van de wal. Hiervoor worden staken en tuinen
gebruikt zoals eerder vermeld. Maar waar de grond moerasachtig is, zijn
zij verplicht om uit de vaste grond met rijs omhoog te werken tot een
hoogte zoals eerder vermeld, daarbij gebruik makend van sparren of
capraves als staken, naar gelang zij menen het werk het beste te kunnen
verankeren, waardoor er in de toekomst geen grondbraken 304, instorten
van de wal of aanslibbing te verwachten zullen zijn. En als de afsteking
van het fort zoals voorgeschreven wat betreft de hoogten, laagten, en
bebouwing van het oude fort niet goed kan plaatsvinden, zullen de
aannemers de borstweringen en hoogten van het oude fort onmiddellijk
slechten en afgraven. Iedere aannemer van het fort zal tien mannen te
werk stellen ter uitvoering van de egalisatie, een ieder voor zijn achtste
deel, zonder dat zij daarmee mogen stoppen tot het werk af is.
Art. 13. De aannemers van de contrescarpen zullen dadelijk een kadijk 305
om hun werk maken om het werk droog te maken, daarbij de palen
volgend aan de buitenkant van de gracht. Deze kadijk dient vijf voet hoog
te zijn boven het meiland, boven breed 3 voet en van buiten op iedere
hoogte anderhalve voet glooiend.
Art. 14. De aannemers zijn verplicht om op de eerste dag van april al hun
materialen bij de hand te hebben en aan het werk te gaan met zoveel volk
als zij nodig hebben om de contrescarpen binnen drie maanden na datum
geheel op te leveren. De wallen moeten op de laatste dag van augustus
kant en klaar worden opgeleverd op straffe van een boete van vier
schellingen per dag die zij in gebreke blijven ten behoeve van de armen
(bedoeld werd: de diaconie van de fortkerk van Liefkenshoek, eventueel
(ook) die van Lillo).
Art. 15. Er is met de aannemers afgesproken dat het rijs, de staken,
gaarden en sparren van ’s lands wege (= door het gewest Zeeland)
worden afgetrokken van hun bedongen penningen, maar de schoppen,
spaden, delen (= planken), kruiwagens en alle andere materialen komen
ten laste van de aannemer, zonder dat de Gecommitteerde Raden
daarmede te maken willen hebben. Materialen zoals hout, stenen of
andere materialen die gevonden worden tijdens de werkzaamheden,
komen ten goede van het gewest Zeeland.
Art. 16. De aannemers zijn verplicht om aan de buitenkant van de gracht
overal een sloot van 18 voet breed te maken, acht voet diep onder het
meiland, om hun water door elkaars werk te lozen naar de afvoer die de
aannemers voor gezamenlijke rekening moeten aanleggen. Als een
aannemer in gebreke blijft om een sloot te maken en aan de afvoer mee te
304
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Een instorting van grond m.n. bij een dijk.
Smalle, lichte dijk.
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werken, worden de kosten hiervoor in mindering gebracht van zijn
bedongen loon.
Art. 17 De aannemers zijn verplicht iemand borg te stellen als principaal
ter genoegdoening van de Gecommitteerde Raden op wie zij in geval van
nood de kosten kunnen verhalen.
Art. 18. Als er bij het ‘mijnen’ twee of meer gegadigden zijn, mogen de
Gecommitteerde Raden het werk geven aan degene die zij willen of het
opnieuw “ophangen” (= aanbesteden), wat zij zelf willen.
Art. 19. De meting van het werk zal geschieden met een veldroede van
twaalf voeten Rijnlandse maat 306 en dat bovenop het midden van de
borstwering, doch de contrescarpen worden bovenop gemeten aan de
binnenkant.
Art. 20. De betaling vindt plaats in vier termijnen, te weten een vierde
deel als het plein geheel volgens deze bestekken is gemaakt en de wal
rondom geheel is aangelegd, gefundeerd en vier voet hoog is; het tweede
vierde deel als twee derde deel van het werk af is; het derde vierde deel
bij de oplevering van de wallen en de contrescarpen, en de rest binnen
drie maanden daarna. De eerste betaling van de contrescarpen vindt plaats
als een derde hiervan klaar is. Het tweede als de tweederde deel daarvan
klaar is en het restant als boven.
Art. 21. En als iets van het werk naar de mening van deskundigen
moeilijker of makkelijker is, dan krijgen de aannemers meer of minder
loon, waarmee de aannemers tevreden moeten zijn.
De (14) aanbestedingen waren in ponden van veertig grooten Vlaams en
vonden plaats op 11 maart 1614.
De eerste aanbesteding is aangenomen door Marten Heindricx voor 99
pond per roede en begint aan de punt van het bolwerk aan de rivier
genaamd Zeeland, waar de paal in de gracht staat, oostwaarts tot het
midden van de courtine, ongeveer 30 roeden lang. 307 Zijn borg is Lieven
van Lee.
De tweede besteding is aan aannemer Joris (de) Smit voor 127 pond per
roede. Deze begint in het midden van de bovengenoemde courtine tot aan
de punt van het volgende bolwerk genaamd Oranje, ongeveer 30 roeden
lang. Zijn borg is Jan Bastiaanszn..
De derde besteding is aan aannemer Leenaert Beerentssen (Barentsen) uit
het land van Voorne voor 110 pond per roede. Deze loopt van de helft
van hetzelfde bolwerk tot het midden van de courtine, net zo lang als
boven. Borgen zijn Cornelis Joos Heere, van Leiden, en Joris Pietersen,
wonend in Doel. De vierde besteding is aan Corijn Jacobszn. en Claes
Adriaense, beide uit Bergen op Zoom, voor 123 pond per roede. Deze
besteding begint in het midden van bovenstaande courtine tot aan de punt
van het bolwerk genaamd Middelburg. Borg is Pieter Heindricxzn.
306

Een Rijnlandse voet = 12 duim = 144 lijn = 1/12 roede = 0,313947 meter ofwel 31,4 centimeter.
Een courtine (ook: gordijn) is een deel van een vestingwal of –muur, gelegen tussen twee
rondelen of bastions.
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De vijfde besteding is aan aannemer Dierick Pieterszoon, genaamd
kapitein van Vlaerdinge, wonende in het Hulsterambacht, voor 132 pond
per roede. Deze begint bij de punt van bovengenoemd bolwerk en loopt
tot het midden van de volgende courtine, net zo lang als boven. Borg is
Jacob Wouterssoon, zoetelaar 308 van Strijen.
De zesde besteding is aan Leenaert Dirckszoon van Gorcum voor 150
pond per roede. Deze begint in het midden van bovengenoemde courtine,
liggend in het rietland, tot aan de punt van het bolwerk genaamd
Vlissingen, net zo lang als boven. Borgen zijn Jan Jans en Jan Hermans,
beide uit Gorcum.
De zevende besteding is aan Jan Adriaenszn. van Gorcum voor 180 pond
per roede. Deze begint aan de eerdergenoemde punt en loopt tot in het
midden van de volgende courtine, net zo lang als boven. Borg is
Leenaert Dirckszoon van Gorcum.
De achtste besteding is aan Matthijs van Cuelen voor 111 pond per roede.
Deze begint in het midden van de voornoemde courtine en loopt tot de
punt van het bolwerk Zeeland, net zo lang als boven. Borg is Pieter
Wouterszn. de Vriese te Lillo.
De negende besteding is aan Thomas de Bucq uit Tholen voor 70 pond
per roede. Deze besteding betreft het westelijk ravelijn dat aangelegd
wordt tegen de dijk, op alle voorgaande voorwaarden, waarbij de
aannemer niet verplicht is om iets af te platten dan alleen zijn eigen
aangenomen werk. 309 Borgen zijn Jan Janszn. en Dirck Heindrickzn.,
beide uit Gorcum.
De tiende besteding is aan Tobias de Mulder voor 44 pond per roede.
Deze betreft het oostelijk ravelijn liggend tegen de dijk van de noorddam,
onder alle voorgaaande voorwaarden. 310 Borgen zijn Geert Adriaensen
en de Pieter Janszn., beide uit Gorcum.
De elfde besteding is aan Joris Lambrechts uit Zierikzee voor 101 pond
per roede. Deze betreft de helft van de contrescarp beginnend aan de dijk
van Doel tot aan het midden van de courtine tussen de bolwerken die
tegen de rivier liggen, onder alle voorgaande voorwaarden, uitgezonderd
dat de aannemer verplicht is de aarde te halen uit de Kraaienbeek tot het
net zo laag is als het meiland, voordat hij op een andere plaats aarde mag
halen. Borgen zijn Claes Roelandts en Cornelis Louijs.
De twaalfde besteding is aan Arent Arentszn. en Jacob Pieterszn. van
Dyck voor 146 pond per roede. Deze besteding loopt vanaf de andere
helft van het contrescarp tot de dijk van Kalloo op alle voorgaande
voorwaarden. Borg is Christiaen Aertszn..
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Iemand die manschappen van een leger (maar ook bijv. scheepsbemanningen en polderarbeiders)
voorziet van proviand en drank; ook: marketenter.
309
Het westelijk ravelijn werd gesitueerd in de gracht tussen de bolwerken Vlissingen en Zeeland,
richting Doel.
310
Het oostelijk ravelijn werd gesitueerd in de gracht tussen de bolwerken Oranje en Middelburg,
richting Keetenisse.
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De dertiende besteding is aan Jan de Mol voor 25 pond per roede. Deze
loopt vandaar tot in het midden van de courtine tussen de twee bolwerken
liggend aan het rietland, onder alle voorgaande voorwaarden,
uitgezonderd dat de aannemer verplicht is deze contrescarp aan de dijk
met het banket te maken als buitendijks, aprels gewijze 311, aflopend over
een lengte van 10 roeden. Borg is Joris de Smet, van der Groe.
De veertiende besteding is eveneens aan Jan de Mol voor 29 pond per
roede. Deze loopt van daar tot aan de dijk van Doel onder de voorgaande
voorwaarden. Borg is Joris de Smet (uit Groe).
Op 25 maart 1614 werd aan Joris de Witte, commies van de vivres en de
ammunitiën te Lillo en Liefkenshoek, een voorschot verstrekt, zodat hij
eerste betalingen aan de aannemers kon doen. Hij diende ervoor te zorgen
dat de aannemers op kosten van het gewest Zeeland werden voorzien van
rijsstaken, gaarden en sparren, conform de bestekken. De daarmee
gemoeide kosten dienden met de aanneemsommen te worden verrekend.
De Witte kreeg voorts opdracht om een goed toezicht op de
werkzaamheden te houden. Als er geld moest worden gestuurd, diende hij
de Gecommitteerde Raden daarover tijdig in te lichten.
Op 7 september 1614 bracht Joris de Witte de volgende wensen kenbaar
aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland, waarmee deze op 15
september 1614 instemden: de bermen van den voet van de wallen dienen
beslagen te worden met rijs (terwijl de grachten nog zonder water zijn),
daar zij zandig aflopen, anders zullen ze deze winter door het kabbelen
van het water zeer beschadigd worden. Voorts: er dienen diverse houten
trappenaan de borstwering van de contrescarpen, alsmede voor de
banketten van het grote contrescarp liggend aan de Schelde geplaatst te
worden, zodat ze kunnen worden belopen, zonder dat het zodenwerk door
op- en afklimmen wordt beschadigd.
De Witte verzocht ook toestemming voor de bouw van nieuwe
wachthuizen en secreten, waarbij alle oude en andere mogelijke
materialen van het fort gebruikt zouden worden alsook enige oude
palissaden. De Gecommitteerde Raden besloten hun lid Steengracht te
machtigen om dit nader te onderzoeken en naar bevinding hierover te
beschikken.
Eveneens op 7 september 1614 verzocht De Witte aan de
Gecommitteerde Raden om een som van £ 2431:10:0 over te maken
aangezien bijna alle aanbestedingen van het fort (onder voorbehoud van
goed weer) binnen 14 dagen tot uiterlijk 3 weken voltooid zouden zijn.
De twee aanbestedingen van de contrescarpen te water zullen wat langer
duren, zo voorzag hij. 312
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Als een afrit.
De tekst bevat ook nog het volgende verzoek van De Witte: vóór aanstaande winter dienen
eindelijk de rijshoofden te Lillo te worden gerepareerd. Hiertoe werd De Witte geautoriseerd.
312

427

Op 23-9-1614 rapporteerde Steengracht in de Gecommitteerde Raden van
Zeeland dat de opzieners van het fort het niet eens waren over het leggen
van de grond bij de nieuwe poort waardoor, als het model gevolgd wordt
waarop was aanbesteed, men binnen een roede of meer bloot kwam te
staan aan [aanvallen van] beide zijden buiten de wal. Hij rapporteerde
voorts dat er niemand was die daar tot taak had om het kalk te keuren.
Idem wat betreft de hutten; daarover werd geklaagd. Daarop werd
besloten om Mostinck en Pieter Slinders te sturen voor onderzoek naar de
grond volgens het bestek en het model te bepalen, de kalk te keuren en
alles voorts te onderzoeken van steen of hout. Voorts rapporteerde
Steengracht dat de werkzaamheden aan het fort redelijk vorderden,
behalve het Oranje- bolwerk waar veel afslag was omdat het daar erg
zandig was. De dijken aan beide ravelijnen bleken niet zo recht te zijn
gemaakt als voorgeschreven. De dijken die de gelanden van Doel
verplicht waren af te graven zijn niet zo laag afgekard als de bedoeling
was. Aan hen diende te worden meegedeeld tot welke lengte deze
dienden te worden geëgaliseerd. Voorts werd beslist dat er 4 of 5 binten
van het sluisje in de contrescarp met elkaar verbonden zouden worden
met twee schotten (“vleugels”) van rijshout om te dienen als een klein
haventje ten tijde van ijsgang. Commies De Witte werd geautoriseerd om
aan het gemetselde huisje naast de kerk een afdak te maken van oude
palissaden voor het bewaren van de affuiten, kalk, steen, etc..
Naar aanleiding van een volgend verzoekschrift van Joris de Witte
betreffende de werkzaamheden te Liefkenshoek werd in de vergadering
van de Gecommitteerde Raden van Zeeland d.d. 24-10-1614 het volgende
overwogen en besloten. Op 4-9-1614 hadden de GR opdracht gegeven, na
een schriftelijke verklaring van de rijswerker Cornelis Vermarct, tot de
zending van drie schepen zinkrijs en twee schepen zinksteen voor het
maken van de drie hoofden voor de contrescarpen van Liefkenshoek,
hoewel Vermarct had verklaard dat er vier schepen zinksteen nodig
waren. Nu het rijswerk verder gevorderd was en zwaarder uitviel dan
beraamd, achtte De Witte nog een schip zinkrijs nodig boven de al drie
goedgekeurde, alsook nog drie schepen zinksteen boven de twee die in de
akte inbegrepen zijn, zijnde samen vier schepen rijs en vijf schepen steen,
zoals Vermarct had bepleit. Hiermee stemden de GR in.
Verder merkte De Witte op dat in het bestek van de nieuwe brug over de
gracht of veste van het fort Liefkenshoek (en wel in art. 7) staat dat al het
ijzerwerk voor de drie valbruggen en voor de gehele brug met toebehoren
(uitgezonderd alle ijzeren nagels die voor rekening van de aannemer
komen) van ’s landswege aan de aannemer geleverd zal worden, zonder
dat De Witte hiertoe was geautoriseerd, en dat het ijzerwerk een
aanzienlijke (“merkelijke”) som zal kosten. De Witte verkreeg
toestemming om het genoemde ijzerwerk te laten maken door de smid te
Lillo, Adriaan Mattheus, mits deze goed werk zou leveren en tegen een
zodanige prijs waarvoor het ook elders gekocht zou kunnen worden.
Voorts verkreeg De Witte toestemming om zoveel zinkrijs en zinksteen te
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kopen als nodig werd geacht. Toestemming werd verleend tot het betalen
van de rijswerken (zoals vermeld in art. 1 van het bestek) en van het
vullen van de ruiten van de zes batterijen op ieder bolwerk, het maken
van de opritten, het graven van de put voor de fundamenten van de poort
en van de benodigde extra penningen voor het meerwerk zoals bevonden
tijdens de opneming door de gecommitteerde raden Tenijs en Luenissen.
De Witte verzocht en kreeg voorts 800 ponden Vlaams die hij naar
behoren diende te verantwoorden in een aparte rekening.
De Witte attendeerde de GR erop dat de gewone veerboot van fort
Liefkenshoek door ouderdom en langdurig gebruik versleten was. Hij
verzocht om een andere deugdelijke roeiboot met riemen en toebehoren
te zenden of hem toestemming te geven, indien de werkbazen zouden zijn
vertrokken, een andere deugdelijke roeiboot te kopen tot “meesten
diensten en minsten kosten” van het gewest Zeeland. De GR besloten dit
verzoek voor te leggen aan de equipagemeester De Moor.
De Witte deelde aan de GR mee dat Gerrit Willemszn., aannemer van de
tweede besteding voor het maken van veertien dubbele stenen hutten op
Liefkenshoek, nog niet was verschenen en dat deze aannemer dit werk
(op zijn beurt) had uitbesteed aan Hubrecht Gerritszoon Das.
In het bestek van de dubbele stenen hutten was vastgelegd dat de pannen
en de vorsten 313 daarvoor van ’s lands wege aan de aannemer zouden
worden geleverd die daarvoor ook gebruik kon maken van de oude
pannen etc. van ’s lands afgebroken hutten, logementen en corps du
garden aldaar. Een groot deel van de oude pannen bleek al gebruikt te
zijn bij het maken en opslaan van diverse tijdelijke corps du garden, het
logement van de majoor, de ammunitieschuur en de andere corpora. Er
bleven er te weinig over voor het dekken van de nieuwe hutten. De Witte
vroeg om toezending van 4000 dakpannen, waarmee werd ingestemd.
Er diende volgens De Witte nodig een wip 314 gemaakt te worden naast
het haventje op de contrescarp van Liefkenshoek om daarmee allerhande
voorraad voor het fort zoals ammunitie, materialen etc. uit de schepen en
schuiten te lossen. De Witte kreeg toestemming om deze wip te laten
maken.
Voorts diende volgens De Witte een stortebed 315 gemaakt te worden voor
de sluis in de gracht van Liefkenshoek ter versterking van de sluis en het
fort omdat de grond daar te zandig was. Ook hiermee werd ingestemd.
Op 4-11-1614 bogen de GR van Zeeland zich over een derde, aanvullend
verzoekschrift van Joris de Witte waarin hij aandacht vroeg voor diverse
vereisten op en rondom het fort van Liefkenshoek.
Allereerst achtte hij het nodig dat de buitenbermen van de contrescarpen
tegenover ieder punt van de vier bolwerken van het fort met bladriet
313

Een vorstpan is holle pan voor de nok en de hoekkepers van de daken.
Een lange hefboom met een draaipunt in het midden om vaten uit een boot te lichten enz.
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Bekleding met rijs en steen van de bodem vóór een sluis, onmiddellijk aanluitend aan de
sluisvloer die dient om ontgronding aldaar door te sterke stroming te voorkomen.
314
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werden belegd en gekramd, elk over een lengte van 25 roeden, tezamen
100 roeden. Geconstateerd was dat het grondwater of regenwater de
bermen in de gracht erg beschadigde (door de zandige grond), zodat het
water dat in de gracht was gelaten, de gehele bedekte weg kon
wegspoelen door de grote openingen in de lange rakken 316 die op ieder
kwartier tegenover de punten vielen. De Witte kreeg toestemming om de
gevraagde kramwerken aan te besteden.
Voorts was duidelijk geworden dat boven de vierduizend toegestane en
ontvangen dakpannen nog zo snel mogelijk de toezending van 500
kil(?)pannen nodig was om tussen de dakvensters en het grote dak van de
nieuw te maken dubbele hutten - die nu dagelijks vorderden -, gelegd te
worden. Hiermee stemden de GR in.
Verder bleken de oude gemetselde stenen van de afgebroken hutten,
logementen, het magazijn en corps du garden van het fort Liefkenshoek
zo veel mogelijk en bijna helemaal gebruikt te zijn als fundament van de
nieuwe poort (zoals in het negende artikel van het bestek staat), hetgeen
met zich bracht dat het gewest Zeeland aan de aannemer alle oude steen
diende te leveren voor de fundamenten zoals omschreven en dat er nog
70 of 80 duizend Hollandse metselstenen nodig waren voor de gehele
oplevering van de fundamenten. De Witte vroeg en verkreeg
toestemming om deze stenen te kopen met advies van Pieter Slinders.
1614 (14-3)

Pieter van Orliens en Lambrecht Brouwer worden benoemd tot opzichters
bij de reparatie van de fortificatie. 317

1614 (3-5)

De GR bespreken een verzoek van commies De Witte om ten behoeve
van de werkzaamheden te Liefkenshoek alvast een bedrag te sturen
tussen de 14.000 en 15.000 gulden. 318

1614 (23-5)

Voor het opnemen van het eerste deel van de werken worden de
raadsheren Steengracht en Campe aangewezen; er wordt een ordonnantie
geschreven t.b.v. commies De Witte tot een bedrag van £ 2431:10 voor
de fortificatie. 319

1614 (12-8)

De Prins van Oranje verzoekt de palissaden van het oude fort te plaatsen
op het nieuwe fort. Hij vraagt spoed ten aanzien van de bouw van de
poorten en bruggen. 320

1614 (14-8)

Van Malderee en Huyssen rapporteren over hun reis naar Liefkenshoek.
Zij stellen voor in het fort 32 nieuwe dubbele stenen hutten te bouwen
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Een recht stuk water tussen twee bochten.
ZA, SZ, inv. 483, 14-3-1614. Lambrecht Brouwer was luitenant en fortificatiemeester te Bergen
op Zoom.
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Idem, 3-5-1614.
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met een fundament van vier voeten. Voorts stellen zij voor de stenen
poort spoedig aan te besteden, doch eerst te informeren naar de kosten
van 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 in de grote zaal van de Abdij (te
Middelburg). Voorts worden diverse andere besluiten genomen, die o.m.
betrekking hebben op de nieuwe batterijen – in elk bolwerk en elk
ravelijn één – en het gebruik van het zand uit de vesten ter ophoging van
het fort. Het huis van de kanonnier Heyndrick Willems wordt afgebroken
voor de nieuwing van het fort. 321
1614 (21-8)

De poort wordt van steen gemaakt i.p.v. van hout; Slinders en Mostinck
maken er bestekken voor. 322

1614 (26-8)

De poort, brug en hutten worden aanbesteed. 323

1614 (6-9)

De werken vinden traag voortgang. Commandant De Buvrij krijgt
machtiging om deze met alle mogelijke vlijt te bevorderen, in het
bijzonder het “vlakken” van de dijken door de bedijkers van Doel. 324

1614 (23-9)

Raadsheer Steengracht deelt o.m. mee dat de opzieners van het fort het
oneens zijn ten aanzien van het leggen van de grond voor de nieuwe
poort. Besloten wordt onder meer om door aanpassing van het werk aan
het sluisje in de contrescarp een klein haventje “in tyde van ysganck” aan
te leggen. 325

1614 (30-9)

Gezien de tekening van de dijken, die komen tot aan het fort te
Liefkenshoek, wordt besloten dat deze “afgekard” moeten worden ter
lengte van 400 roeden. 326

1614 (13-10)

Majoor Brouwers schrijft over het slechten van de dijken komende tot
aan het fort. Besloten wordt om 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 wordt aanbesteed op
kosten van de indijkers. 327

1614 (14-10)

Steven Cornelissen Tenijs (Tenys) is door de Gecommitteerde Raden
gemachtigd tot het opnemen van de derde termijn van de werken. 328
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1614 (15-10)

Slinders en Mostinck worden gehoord over de nieuwe poort, brug en
hutten. Daaruit blijkt dat de aannemer van de veertien dubbele hutten
waarvan de vierde gereed is, niet naar zijn werk omziet. De raden Tenys
en Luenissen mogen dit werk overgeven aan degene die dit wil afwerken
op de afgesproken voorwaarden. 329

1614 (18-10)

De aannemer van de eerste besteding van het bolwerk genaamd
“Zeelandt” heeft zijn werk met andere bijkomende werken gereed. De
raadsheren Tenys en Luenissen zijn gemachtigd om dit op te nemen. 330

1614 (24-10)

Tenys en Luenissen delen mee dat het fort, de ravelijnen en twee lichte
contrescarpen gereed zijn conform het bestek met uitzondering van een
klein hoekje aan het Oranjebolwerk. De twee zware contrescarpen zijn
nog niet gereed. De smid van Lillo, Adriaen Mattheus, mag mits hij goed
werk en tegen de gangbare prijs levert, het ijzerwerk maken voor de drie
valbruggen. Er wordt £ 800 beschikbaar gesteld voor het betalen van de
rijswerken, batterijen en andere werken. De commies Commers stuurt
4000 dakpannen. Het is toegestaan om een wip te maken naast het
haventje op de contrescarp. Begonnen is met het slechten van de dijken
door de bedijkers van Doel. De buitengewone opzichters zijn niet meer
nodig en worden gevraagd hun declaraties in te dienen. Voor hun vertrek
moeten ze nog de lengte van de contrescarpen meten. Het funderen van
de poort is aanbesteed voor £ 70. Smytegelt heeft de bouw van de poort
aangenomen voor wat betreft het houtwerk. 331

1615 (11-3)

Ingenieur Van Orliens wordt verzocht om werken rond het fort “af te
steken”. 332

1615 (13-6)

Commies de Witte dient de eindrekening in van de verrichtte
werkzaamheden bij de Rekenkamer van Zeeland. Vastgesteld wordt dat
de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het besluit van de Staten van
Zeeland d.d. 6-3-1614 en conform het door de GR van Zeeland
goedgekeurde bestek van 10-3-1614. De kosten blijken 13.450 ponden en
17 schellingen te bedragen. 333

1616 (20-4)

Steven Cornelissen Tenijs (Tenys) bezoekt het fort enkele dagen om
enige werken aan te besteden. 334
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330
331
332
333
334

ZA, SZ, inv. 483, 15-10-1614.
ZA, SZ, inv. 483, 18-10-1614.
ZA, SZ, inv. 483, 24-10-1614.
ZA, SZ, inv. 483, 28-2-1614 en 11-3-1615.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81700.
ZA, SZ, inv. 484, 26-4-1616.
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1616 (16-7)

In het gespecificeerde overzicht van de inkomsten en uitgaven van het
gewest Zeeland over 1614 en 1615 staat dat er in 1614 £ 8000 is betaald
voor nieuwe werken aan het fort en in 1615 £ 4500. 335

1616 (16-7)

Arent Vlam doet opgave van de gemeten palissaden aan de redouten aan
weerszijden van het fort. 336

1617 (11-4)

In een verklaring, namens de ingelanden getekend door Johan van
Reynegem, blijkt dat de ingelanden menen dat zij 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. 337

1623 (18-6)

De heer van Stavenisse (Philibert van Tuyll van Serooskerke, baljuw van
Tholen) rapporteert over diverse aanbestedingen. Het afdammen van het
Doelse gat zal volgens een gewijzigd bestek geschieden voor 4.900
gulden. 338 Het leggen van dammen door de twee kreken is aanbesteed
voor 1.100 gulden. Hij overlegt behalve het bestek ook een kaart.
Severijn Hoemaker heeft zeer gepleit voor het aanbrengen van palissaden
rond het fort. Dit kost 12.000 gulden indien ze van eikenhout worden
gemaakt. Een stormpalissade zal 6000 gulden kosten. De aanleg kan niet
in één seizoen plaatsvinden. Begonnen zou kunnen worden bij de
bolwerken waar het fort het meest kwetsbaar is, te weten de bolwerken
naar ”Tuenkenshouck” (NB: dit zijn de bolwerken richting St.
Anthonishoek). 339

1623 (17-7)

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 daar tijdelijk in verband met de kwetsbaarheid van het fort. 340

1624 (25-12)

Samuel Slinders ontvangt £ 458.6.8 voor het tweede derde deel van
£ 1375 voor het maken van een eiken palissade. 341

1624

Samuel Slinders ontvangt in 1625 £ 25 voor het maken (in 1624) van de
traversen en landvasten aan de palissaden. 342

335

ZA, SZ, inv. 483, 16-7-1616.
ZA, SZ, inv. 483, 16-7-1616.
337
ZA, SZ, inv. 1232, 29-4-1617.
338
Het Doelse Gat werd ook De Deurganck genoemd. In 2005 is deze voormalige geul weer geopend
in verband met de aanleg van het Deurganckdok.
339
ZA, SZ, inv. 487, 18-6-1623.
340
ZA, SZ, inv. 487, 17-7-1623.
341
Idem.
342
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 520, fol. 364-366 v.
336
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1624

Isack van Ortegem ontvangt (in 1625) £ 25 in mindering van zijn loon
voor het onderhouden van de wallen (in 1624) voor een bedrag van
£ 200. 343

1625

De commies Schillemans ontvangt £ 20 om aan Van Ortegem te geven
voor het aanvullen en repareren van de “doyegaten” in de contrescarpen.
344

1625

Elieser de Keyser, schaliedecker, ontvangt £ 9.4.8 voor het repareren van
het dak van het “schefthuys” op de poort. 345

1625

De aannemers van reparatiewerken aan de dam in het “Doelsche Gadt”
ontvangen £ 16:13:4. 346

1625

Jan Cornelissen Schaep, aannemer voor de reparatie van “het Gadt”,
ontvangt de som van £ 76.13.4, waarop £ 16.4 in mindering wordt
gebracht. 347

1634 (1-12)

Commies Pieter de Gomme adviseert op verzoek van Commandeur
Severijn Hoijmaecker over het aantal pinpalissaden die er nodig zijn om
de “teen van de wal” te bezetten, buiten de palissaden ‘streckende nae het
water van de vesten, ten eijnde op het maecken van deselve orde soude
moghen worden gestelt.” 348

1634 (23-6)

Commies De Vriendt houdt namens de Gecommitteerde Raden van
Zeeland toezicht op de bouw van een stenen redoute op de plaats waar het
oude “fortken” is geweest. 349

1634 (16-12)

Commies-stapelier Gerrit van Atten wordt gelast om achthonderd
pinpalissaden van zes voet lang, honderd van acht voet lang en honderd
van negen voet lang te sturen om te plaatsen op de teen van de wal. 350

1635 (9-8)

Commies De Gomme krijgt opdracht om rijshout en staken in te kopen
voor de reparatie van de rijsbermen; commies Coorne dient hem kalk,
metselsteen, klinkers, keelpannen en rode plavuizen te zenden. 351

1635 (23-8)

Voor de reparatie van de poort alsmede van de “vleugels” (= metselwerk
ter weerszijden van de poort) in het water en van enkele regenbakken

343
344
345
346
347
348
349
350
351

Idem.
Idem,
Idem.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, 520, fol. 367.
Idem.
ZA, SZ, inv. 495, 1-12-1634, fol. 112, 112 v.
ZA, SZ, inv. 494, 23-6-1634, fol. 308 v,
ZA, SZ, inv. 495, 16-12-1634, fol. 114.
ZA, SZ, inv. 495, 9-8-1635, fol. 273 v en 274.
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dient commies Thobias Coorne vier tonnen tras (= fijngemalen tufsteen
voor metselspecie) en drieduizend blauwe klinkers te zenden. 352
De landstimmerman Cornelis Hildernisse zal de palissaden inspecteren,
die volgens De Gomme vergaan zijn, met name de landvasten.
Uiteindelijk wordt de inspectie uitgevoerd door de heren Tenijs en Van
der Straeten. 353
1636 (18-3)

Voordat toestemming wordt gegeven voor reparaties aan o.a. de
borstwerkingen, de opperschillen, wallen, de twee aarden redoutes en de
bedekte weg zullen de heren inspectie laten nemen door de
gedeputeerden die gaan over de verpachtingen van de gemeene middelen.
Zij mogen indien nodig voor de noodzakelijke reparaties hun
goedkeuring geven. 354

1637

De GR geven opdracht om de sluis te laten herstellen. Voorts dient het
maken van stenen goten aan de straten en het repareren van hutten te
worden aanbesteed. 355

1638 (19-4)

De ingelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse dienen de twee vergane
sluizen te vernieuwen. Bovendien dienen zij op hun kosten op ieder van
de twee sluizen een stenen redoute te bouwen, die als voorpost kan
dienen. In geval van nood kunnen deze met een kanon worden kapot
geschoten, wat met een aarden redoute niet mogelijk is. 356

1638 (20-4)

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 kosten van de landeigenaren van de grond
een gracht worden gegraven rondom de vijftig roeden braakliggende
grond. 357

1639 (11-3)

Er wordt een nieuwe borstwering 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 vereist is. De
gedeputeerden die over de verpachtingen gaan, zullen de kwestie
examineren en tevens bekijken of de carrés aan wederzijden van de dijk
bij het fort niet als voorpost kunnen dienen. De heren gedeputeerden
zullen inspecteren of het dit jaar nog nodig is de bedekte weg om de
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355
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ZA, SZ, inv. 495, 23-8-1635.
ZA, SZ, inv. 495, 4-9-1635.
ZA, SZ, inv. 496, 18-3-1636, fol. 45 v.
ZA, SZ, inv. 496, fol. 64, 64 v.
ZA, SZ, inv. 497, 19-4-1638, fol. 65.
ZA, SZ, inv. 497, 20-4-1638, fol. 68 v.
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contrescarp, alsmede de berm van de wallen tegen het water met
‘cloetelingen’ (= kluiten van aarde) te beslaan. 358
1639 (9-4)

In bedenking wordt gehouden of de borstwering op een egale breedte en
hoogte van zes voet zal worden gemaakt. 359

1639 (9-4)

Bij de poort moet een nieuwe stenen corps de garde worden gebouwd. 360

1639 (9-4)

Het verleggen van de sluizen “naer onder het gewelt van het fort” wordt
nog uitgesteld. Er wordt ingestemd met de reparaties van brandschade,
zijnde £ 11:10. 361

1639 (15-4)

Na overleg tussen de officieren en de commies is besloten dat het nieuwe
corps de garde binnen het valhek dient te worden gebouwd. 362

1639 (9-5)

Het corps de garde is besteed voor £ 150. 363

1639 (9-5)

De commandeur krijgt toestemming om de ingelanden van Doel de sluis
bij de contrescarp te laten aanleggen. 364

1640 (25-9)

Op Liefkenshoek zullen vuurbakens worden opgericht om in geval van
nood te kunnen seinen. 365

1640 (5-10)

De borstweringen zullen op een egale hoogte worden gebracht.
De reparaties die nodig worden geacht aan de batterijen worden ten
uitvoer gebracht.
De contrescarpen zullen onder de linie worden gebracht en er zal een
“sentenelhuijs” (= wachthuis) voor de poort worden gebouwd.
Er zal een afsluiting voor de haven worden gemaakt. 366

1641 (30-7)

Naar aanleiding van het rapport van de heren De Cocq en Tienhoven
wordt besloten dat de borstwering aan de oostzijde omtrent 130 roeden
zal worden opgezet “invougen gelijck men de borstweere van het
voorgschreven fort voor desen begonnen heeft te doen”. De batterijen
zullen worden aangepast en gerepareerd zodat de kanonnen over de
borstwering kunnen vuren. Er zullen aan weerszijden van de dijk twee
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361
362
363
364
365
366

ZA, SZ, inv. 497, 11-3-1639, fol. 46.
ZA, SZ, inv. 497, 9-4-1639, fol. 61 v.
ZA, SZ, inv. 497, 9-4-1639, fol. 61 v.
ZA, SZ, inv. 497, 9-4-1639, fol. 62.
ZA, SZ, inv. 497, 15-4-1639, fol. 70.
ZA, SZ, inv. 497, 9-5-1639, fol. 77 v, 78.
ZA, SZ, inv. 497, 9-5-1639, fol. 78 v.
ZA, SZ, inv. 498, 25-9-1640, fol. 138 v.
ZA, SZ, inv. 498, 5-10-1640, fol. 146.
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stenen redoutes worden gebouwd. Aan weerszijden van de nieuw te
bouwen redoutes zullen palissaden worden opgesteld. 367
1641 (8-8)

Adriaen Pauwelssen krijgt geld voor het leveren van rijshout. 368

1641 (18-8)

Ingenieur Vleugels heeft de GR op de hoogte gesteld van het maken van
een lichte borstwering op de oude brede borstwering. Wat betreft de
stenen redoutes aldaar en het omringen met palissaden in de sluisvlieten
en over de dijk, is het 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 zeecontrescarpen
worden gebruikt. De drie zijden van het stenen corps de garde dienen
ieder met een eiken driepostkozijn 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. 369

1641 (18-9)

Adriaen Janssen van Breda ontvangt £ 20:8:10 over het eerste van drie
betalingen van de tweede besteding van de lichte borstwering. 370

1643 (11-5)

Pieter Gillissen heeft een kostenraming gemaakt van reparaties: aan de
wal, met “plackwerck” op het Oranjebolwerk, £ 66:13:4. Het repareren
van de vervallen borstwering kost £ 8:15:0. Verder is het nodig dat er
rijshout wordt geleverd voor de reparaties. 371

1649 (5-1)

Commandeur Cabeljau heeft verzocht om een doornhaag te plaatsen
rondom de wallen in plaats van houten palissaden. 372

1650 (14-1)

Aan rijsschipper Thonis Abrahamssen worden rekeningen betaald voor
koop en levering van “9750 groot rijs, 1700 bussel staecken, 7825 bestek
rijs, staecken en gaerden en 11 wyelen” om verwerkt te worden aan het
nieuwe scheepshoofd. 373

1650 (1-3)

Andries Janssen wordt betaald voor het leveren van 28 lasten zinksteen
voor £ 1 per last om gebruikt te worden aan het nieuwe hoofd. 374

1650 (22-1)

Commies Jacob Gallieris ontvangt een voorschot voor de reparatie van de
fortificatiewerken. 375
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ZA, SZ, inv. 498, 30-7-1641, fol. 311 v.
ZA, SZ, inv. 498, 8-8-1641, fol. 317.
ZA, SZ, inv. 498, 18-8-1641, fol. 321.
ZA, SA, inv. 498, 18-9-1641, fol. 345 v.
ZA, SZ, inv. 499, 11-5-1643, fol. 226 v-227 v.
ZA, SZ, inv. 502, 5-1-1649, fol. 2.
ZA, Rekenkamer C, inv. 940, fol. 250-252.
Idem.
ZA, Rekenkamer C, inv. 940, fol. 301-302.
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1653 (febr.)

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
voorts worden gesproken over het verhogen en verzwaren van de
contrescarp. 376

1653 (3-3)

Ingenieur Vleugels moet de contrescarp inspecteren en opmaken hoeveel
deze verhoogd en verzwaard dient te worden. 377

1656 (13-10)

De GR besluiten om verschillende reparatiewerken uit te voeren. Zo
dienen de ijspalen die voor het houten hoofd hangen, in de grond geheid
worden, waarna er drie nieuwe worden aangebracht. De palissaden
worden vervangen door een op de wal geplante jonge dubbele haag
‘hollanschen doorn’. 378

1656 (13-10)

In het zomerseizoen wordt er een nieuwe kruittoren gebouwd. 379

1656 (19-10)

Commies Gallieris krijgt toestemming om de nodige reparaties aan de
wal zo voordelig mogelijk uit te besteden, zodat daarna de nieuwe
doornhaag fatsoenlijk geplant kan worden. 380

1658 (11-10)

GR besluiten dat de heren gaande over de verpachtingen zullen
inspecteren of de gracht verdiept dient te worden. Zij zullen het
vernieuwen van het “opperwerck” van de houten brug over de vest en het
maken van twee nieuwe batterijen van 2 ½ roede groot in het vierkant
aanbesteden. 381

1658 (12-9)

Commies Gallieris moet er zo snel mogelijk voor zorgen dat er kan
worden begonnen met de reparatie van de zeewering van de
contrescarp. 382

1660 (15-10)

Commandeur De Ridder schrijft de GR over de defecten in de
fortificatiewerken. De borstwering is dusdanig vervallen dat deze hersteld
dient te worden; de GR geven de opdracht 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, zal nader worden overlegd. De commandeur
vermeldt dat de contrescarp aan de landzijde in de zomer geheel droog
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381
382

ZA, SZ, inv. 506, febr. 1652, fol. 63 v.
ZA, SZ, inv. 506, 3-3-1653, fol. 79.
ZA, SZ, inv. 508, 13-10-1656.
Idem.
Idem, 19-10-1656.
ZA, SZ, inv. 510, 11-10-1658, fol. 327 v, 328.
ZA, SZ, inv. 510, fol. 306 v.

438

valt. De rijsbermen dienen te worden hersteld. Een beslissing betreffende
de houten traverse “offe het hekelswerk” aan de westzijde, die volgens de
commandeur geen dienst kan doen vanwege de aanwas tussen de sluiskil
en de contrescarp, is uitgesteld. Het ammunitiehuis zal gerepareerd
worden. 383
1661

Jacob Breijs verricht als aannemer in 1661 werkzaamheden (m.n. het
verdiepen van de buitengracht) en ontvangt hiervoor £ 48:10.

1662 (24-2)

De commies Gallieris dient van de GR de door storm beschadigde
contrescarpen te repareren. Hij zal ook zorgdragen voor het repareren van
de borstweringen. 384

1664

Cornelis Deumen, rijsschipper van Roosendael, ontvangt £ 113:8:1 voor
leveranties (in maart) ten behoeve van het houten hoofd en de rijsbermen
tegen de contrescarp. 385

1664

Frans Claessen, schipper van Vlissingen, ontvangt £ 26 voor de levering
(in maart) van 26 lasten vilvoordse zinksteen voor het behoud van het
“packwerck” van Lillo zowel als in het houten hoofd van
Liefkenshoek. 386

1664

Marcus d’Hameau, aannemer van het verzwaren van een gedeelte van de
contrescarp, ontvangt een bedrag van £ 20 zoals bedongen bij het
bestek. 387

1664

Rijsschipper Cornelis Deumen ontvangt £ 89:19:9 voor de levering van
rijsstaken en gaarden voor verwerking aan de contrescarp en de
rijshoofden in juni 1664. 388

1665 (2-10)

De GR hebben besloten dat raadsheer Gaspar Engelssen wordt
gemachtigd tot het inkopen van rijshout voor de fortificatiewerken. 389

1667 (3-3)

N.v.a. een remonstrantie van commies Marinus van Vrijberge hebben GR
besloten het verzoek tot reparatie van de rijsbermen aan de contrescarpen
in handen te stellen van de raadsheren die binnenkort naar de forten
afreizen om aldaar inspecties te verrichten. 390
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ZA, SZ, inv. 513, 15-10-1660, fol. 258 v-260.
ZA, SZ, inv. 516, 24-2-1662, fol. 110.
NA, Arch. Generaliteitsrekenkamer, inv. 112, 1664.
Idem.
Idem.
Idem.
ZA, SZ, inv. 523, 2-10-1665, fol. 225-227.
ZA, SZ, inv. 525, 3-3-1667, fol. 44-45.
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1667 (2-9)

Rijsschipper Cornelis Deumen krijgt toestemminhg om £ 36:13:4 te
verhalen op Adriaen Leendertsen Huijser, aannemer van de contrescarp,
wegens de leverantie van rijshout. 391

1667 (8-9)

Commies Van Vrijberge geeft aan dat er drie nieuwe huisjes gewenst zijn
op de batterijen omdat de oude vergaan zijn. 392

1667 (9-9)

Arij Leendertsen Huijser,
aannemer van het verhogen van de
contrescarp, verzoekt om te mogen worden begunstigd met een “capitale
toegifte en verbeteringe”. De werkzaamheden waren zwaarder dan was
voorzien. 393

1667 (10-9)

Een verzoek van Steven Clincquaert, aannemer van het aardewerk, is in
handen gesteld van de heren die binnenkort naar het fort afreizen
vanwege de aanstaande verpachting van de gemeene middelen. 394

1667 (27-9)

Er zullen naar Lillo en Liefkenshoek “4 à 20 ellenbalcken” worden
gebracht opdat de schepen daaraan kunnen afmeren. 395

1667 (7-10)

Schipper Cornelis Duijme krijgt £ 134:9:0 voor de leverantie van rijshout,
gaarden en staken voor de contrescarp. 396

1669 (7-3)

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 niet is uitbesteed is het
nodig dat dit nogmaals gebeurd; anders dient dit op declaratiebasis te
geschieden.
De heren van de GR die vanwege de verpachtingen afreizen zullen zich
buigen over diverse verzoeken, waaronder de noodzaak tot het
vernieuwen van de palissaden op de dijken van Ketenisse en Doel en het
omheinen van de kruittoren.
Omdat de aannemers van de batterijen met “drie constabelshuijskens” in
gebreke zijn gebleven verzoekt de suppliant om deze nogmaals te mogen
uitbesteden, waarop de GR verklaren “fiat ut potitur”. 397

1669 (3-9)

391
392
393
394
395
396
397

Een remonstrantie van commies Marinus van Vrijbergen heeft de GR
meegedeeld dat er nog geen besteding heeft plaats gevonden van de

ZA, SZ, inv. 525, 2-9-1667, fol. 163.
ZA, SZ, inv. 525, 8-9-1667, fol. 165-166.
ZA, SZ, inv. 525, 9-9-1667, fol. 166 v.
ZA, SZ, inv. 525, 10-9-1667, fol. 166 v, 167.
ZA, SA, inv. 525, 27-9-1667, fol. 171 v, 172.
ZA, SZ, inv. 525, 7-10-1667, fol. 181.
ZA, SZ, inv. 665, 7-3-1669.
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onderhoudswerkzaamheden aan ’s lands werken; de noodzakelijkheid
ervan is al eerder aangestipt in een remonstrantie op 26 februari en is
behandeld op 7 maart. Hetgeen dat geen uitstel kon beren heeft de
commies ten dienste van het gewest laten repareren. Voor de reparatie
van de “packbarmen” van beide forten is een “drimmelaar” met rijshout
nodig, welke reparaties hij graag voor de winter wil laten voltooien. De
commies wijst op de noodzaak van de vernieuwing van de palissaden op
de dijk van Doel en Ketenisse. Verder zou hij graag de kruittoren volledig
omheinen; nu is een gedeelte van 6 tot 7 roeden niet omheind. 398
1670 (8-4)

Volgens het rapport van de heer Van Vrijbergen zal de bouw van een
nieuwe brug £ 1141:13:4 kosten. 399

1671 (8-1)

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 aan de heren gedeputeerden te
zenden. De GR verklaren de brief voor kennisgeving aan te nemen,
gezien het feit dat zij ervoor zorg dragen dat de fortificaties jaarlijks naar
behoren worden onderhouden. 400

1671 (5-2)

Commies Marinus van Vrijbergen wordt door de GR gevraagd hen te
berichten over de defecten aan de fortificaties. 401

1671 (24-3)

Twee batterijen zijn te ver vergaan om nog te kunnen repareren. Vandaar
dat zij vernieuwd worden. De kruittoren zal van een houten omheining
worden voorzien. De onderstaande lijst van de defecten aan de
fortificaties is opgesteld na visitatie op 15 en 16 maart 1671. Aan alles
wordt “fiat” gegeven tenzij anders vermeld: een drimmelaar met rijshout
voor de reparaties van de pakbermen, twee nieuwe barrières in plaats van
de vervallen hekkens, twee nieuwe batterijen (reeds over besloten, zie
boven) en een houten omheining voor de kruittoren. Van Vrijberge heeft
toestemming tot het opstellen van de bestekken van de benodigde
werkzaamheden om deze in het openbaar te besteden. 402

1671 (12-5)

Willem Evertsen krijgt opdracht om £ 380:11:1 te betalen n.a.v. de
verklaring van ’s lands werklieden Hildernisse en Ouweleck voor de
bouw van de nieuwe brug alsmede £ 26:7 voor buitenwerk (tezamen
£ 406:18:1). 403
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1671 (14-5)

Commies Van Vrijberge krijgt op het vertoog van kapitein Nicolaes
Ockers, commandeur, autorisatie om de nieuwe eikenhouten brug met
“goede greijne deelen tot conservatie van het selve nieuwe werck”. 404

1671 (25-5)

De GR stemmen in met de besteding door commies Van Vrijberge en ’s
lands timmerman Abraham Hildernisse van de barrières. 405

1671 (31-7)

De GR hebben ordonnantie van betaling van £ 380:11:1 verleend aan
Willem Evertsen, aannemer van de nieuwe brug, tot voldoening van de
derde en laatste betaling voor het opmaken van zijn werk volgens het
bestek. 406

1671 (7-8)

Cornelis Rochussen ontvangt £ 34 voor het onderhoud van de
fortificaties. 407

1671 (11-8)

De GR hebben aan Abraham van Cattendijcke en Abraham Arnouts,
aannemers van de batterij en twee bermen, ordonnantie verleend over £
400, de eerste betaling volgens het overeengekomen bestek. 408

1671 (10-9)

N.a.v. het bericht van commies Van Vrijberge krijgt timmerman Constant
de Vrindt £ 64 voor het bekleden van de nieuwe brug en andere
uitgevoerde werken, alsmede £ 1:3:4 “over een bijvallig werck”. 409

1671 (15-9)

Op verzoek van Abraham van Cattendijcke, aannemer van vier batterijen
en enige barrières te Lillo en Liefkenshoek, zullen de heren
commissarissen het werk visiteren en opmaken. 410

1672 (1-4)

Het verzoek van commies Van Vrijbergen tot het maken van enige
barakken, omdat de soldaten geen goede onderkomens hebben, wordt nog
“opgehouden”. De commies mag het “gevangenhuijs” repareren. 411

1673 (16-2)

N.a.v. de verklaring van commandeur De Vassij en commies Van
Vrijberghe is ordonnantie verleend aan Constant de Vrient over £
121:2:16 voor het aannemen en opmaken van 12 roeden en 9 voet
palissaden à £ 9:10 per roede. 412
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1673 (6-5)

N.a.v. een brief van kapitein De Vassij, hebben de GR besloten hem en
commies Van Vrijberghe toestemming te verlenen voor het publiekelijk
“opveijlen en laten besteden” van de aardewerken. Zij zijn tevens
geautoriseerd om uit te zoeken of hout nodig is voor het bezetten van de
wallen met stormpalen en tegen welke prijs. 413

1673 (23-5)

Commies Marinus van Vrijberghe wordt geordonneerd om zonder enig
tijdverlies overleg te plegen met de commandeurs Ockers en Vassij over
middelen waardoor de inwoners van de omliggende polders “konnen
worden gehouden tot het prompt fourneren” van een goede kwantiteit
hout voor het maken van stormpalen voor de forten, evenals “andere
obgesetenen van meest alle de frontieren hebben gedaen”. Er mag worden
gedreigd met het doorsteken van de polders, of andere middelen. 414

1675

Gerrit Fransen, metselaar, ontvangt voor arbeidsloon en leverantie van
materialen tot reparatie van ‘s lands huizen tot de eerste januari
£ 195:11:7 en voor het maken van een nieuwe stenen poort over 1675
£ 228:15. 415
De weduwe van Lieven Moerman, timmerman, ontvangt voor de
leverantie van materialen alsook wegens arbeidslonen ten behoeve van ’s
lands logementen tot eind juni 1674 £ 176:2:1. 416

1677 (28-9)

Commies Van Vrijbergen krijgt toestemming om de wallen te beplanten
met essen waar dit gemakkelijk en zonder hinder aan de fortificatie of de
defensie geschieden kan. 417

1682 (31-1)

De commandeurs hebben de GR ingelicht over de bedroefde en
miserabele toestand van de beide forten en omliggende polders,
veroorzaakt door zeer zwaar onweer en geweldige storm. Om verdere
beschadiging te voorkomen verzoeken de commandeurs om sparren,
planken, horden en zeilen. De GR besluiten Abraham Hildernisse, ’s
lands timmerman, naar de forten te sturen en met hem mee te zenden 400
delen, 400 “capraven” (=daksparren) en 400 sparren, alsmede een “goede
quantiteijt” horden, schoppen, spaden en kruiwagens.
De gedelegeerde rechters hebben aan de GR “sureté de corps” verzocht
voor Constant de Vrunt, timmerman en sluiswerker, zodat deze ondanks
zijn verbanning kan komen helpen “in deze zware deurbraecken en
innundatien” en zodoende kan helpen te voorkomen dat de sluizen
verloren gaan. De GR besluiten om goede redenen aan Constant de
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Vriendt “sureté de corps” te verlenen voor de tijd van drie maanden,
zodat hij kan werken aan de sluizen. 418
1682 (5-2)

De penningmeesters van de polders van Doel en Lillo worden
aangeschreven over de reparaties aan beide forten. 419

1682 (12-2)

Kapitein Anthony de Valck, commandeur van Liefkenshoek, heeft de GR
geschreven over de slechte toestand van het fort, veroorzaakt door de
laatste storm en hoge watervloed en wat hij reeds heeft laten ondernemen
tot het herstellen van de schade. De GR autoriseren de commandeur om
de ingelanden van de polders van Doel, St. Anna en Ketenisse “te houden
tot het spoedich op maecken van de contrescarpen, sluisen en andere
beschadichde wercken”. Zijn de ingelanden hiertoe niet bereid dan mag
de commandeur hen pressen en “ophalen”. 420

1682 (27-2)

Abraham Hildernisse, ’s lands timmerman, ontvangt £ 77:11:6 voor de
leverantie van hout voor de reparatie en het opmaken van de werken die
door de harde storm en hoge watervloed van 26 januari 1682 zeer
beschadigd zijn geraakt. 421

1682 (5-3)

De heren commissarissen van de GR die naar het Committimus afreizen
zullen met de ingelanden van Doel in overleg treden over het repareren
van de contrescarpen. 422

1682 (28-3)

N.a.v. het rapport van de commissarissen hebben de GR een aantal
besluiten genomen. De commandeurs of commiezen van de forten
worden geordonneerd om de doornhagen op de forten “wel te doen
besnijden en bescheeren”, zonder deze “van dit jaer te doen” omspitten,
“veel min bekappen ofte afkappen”.
Uit het rapport blijkt dat het herbedijken van de polders van Lillo, Calloo,
Ketenisse en andere polders “seer prejudiciabel” wordt geacht voor de
veiligheid van de forten Lillo en Liefkenshoek, het is beter “de selve
polders noch te laten drijven”. De commandeurs van de forten worden
aangeschreven om alle voorbereidingen voor het herbedijken tegen te
gaan, waarover zij de GR van tijd tot tijd op de hoogte dienen te stellen.
Ten slotte blijkt uit het rapport de bereidwilligheid van de ingelanden van
Ketenisse om de reparaties aan Liefkenshoek te voltrekken, mits dat dit
mocht geschieden in de zomer. De GR stemmen in met het plan en zullen
wanneer het tijd is met de ingelanden in overleg treden. 423
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1682 (6-4)

Het is de ingelanden van de polder van Ketenisse toegestaan om tot
bescherming van de resterende gewassen, huizen en schuren een “vorssecae-dijck” aan te leggen, op de voorwaarde dat deze niet hoger is dan de
contrescarp van het fort. Wanneer zij de oude dijken herstellen, dienen
deze in dezelfde staat te worden opgeleverd als zij waren; voorts dienen
zij de gevulde grachten en contrescarpen weer in oude staat te herstellen.
Bij “ontstentenisse” zullen de GR optreden en het werk doen afbreken. 424

1682 (20-4)

De Staten-Generaal hebben de GR verzocht om nader bericht over het
verbod op het herbedijken van de polder van Lillo en het fort
Liefkenshoek etc.. 425

1682 (1-6)

Kapitein Anthony de Valcq heeft de GR geschreven dat door het
droogmaken en openen van de sluizen van de polders van Doel en St.
Anna de brug van het fort is weggespoeld, maar nog wel te repareren valt.
’s Lands timmerman dient zich zo spoedig mogelijk naar L. te begeven,
het hout van de weggespoelde brug te verzamelen en deze tegen “ten
minsten koste” te herstellen. 426

1682 (4-6)

Willem de Fries, ’s lands metselaar, wordt samen met werkbaas Abraham
Hildernisse naar L. gestuurd om daar het steenwerk van de poort te
inspecteren. 427

1682 (17-6)

De GR hebben een missive ontvangen van prins Willem III betreffende
het herbedijken van de polders van Doel, Ketenisse en St. Anna en het
bouwen van de dijken aan en omtrent Liefkenshoek. De zeedijk die
gelegd dient te worden, zal moeten lopen vanaf de courtine van L. noordwestwaarts “tot en over” de kreek en vandaar nevens de kreek in
noordoostelijke richting tot aan de oude Scheldedijk van de polder van
Doel. De regering kan niet toestaan dat hiervan wordt afgeweken.
Vandaar dat de GR de heren Hoffer en Van der Nisse verzoeken
nogmaals naar L. af te reizen en de ingelanden van de polders duidelijk te
maken dat zij deze richtlijnen moeten volgen. 428

1682 (18-6)

Claes Jansen Prince, aannemer en onderhouder van de aardewerken, heeft
een klacht van non-betaling op zijn verkregen opdrachten ingediend. 429

1682 (20-7)

Huijbrechthen Swijgers, aanneemster van de reparatiewerken, heeft zich
beklaagd omdat zij over de verkregen opdrachten niet betaald wordt door
de ontvanger-generaal. De GR besluiten de klacht in handen te stellen
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van de ontvanger-generaal met een serieuze recommandatie tot
betaling. 430
1682 (21-7)

Kapitein Anthonij Valck van Liefkenshoek heeft de GR geschreven over
de polders van Doel, St. Anna en Ketenisse, alsmede over de reparaties
aan het fort. De GR schrijven de commandeur dat de commies van Lillo
een timmerman met zijn knechten opdracht geeft het hout van de brug in
de grachten van Liefkenshoek met behulp van soldaten te bergen. Hout
dat nog geschikt is zal worden gebruikt voor reparatie van de brug. De
timmerman en zijn knechten moeten voor hun werk betaald worden door
de commies, terwijl deze de soldaten die hebben meegeholpen van een
ton goed bier moet voorzien. Ingenieur De Waijer uit Hulst zal gevraagd
worden de contrescarpen te inspecteren. De commandeur dient erop toe te
zien dat de grachten van Liefkenshoek “sonder eenige dorpels ofte
ondiepten te laeten” door de ingelanden worden uitgediept. Tenslotte
wordt ingestemd met het contract dat met de ingelanden van Doel, St.
Anne en Ketenisse tot het herbedijken is aangegaan. Commandeur De
Valck en ingenieur De Waijer ontvangen een kopie, met de order de
ingelanden de overeengekomen punten na te laten komen. 431

1682 (23-7)

Commandeur Anthonij de Valck dient zich naar Middelburg te begeven
om aldaar met de GR te spreken over onder andere het opmaken van de
contrescarpen. 432

1682 (13-8)

Schipper Gerrit Swaen van Oudenbosch verzoekt betaling voor de
leverantie van twee schepen met rijshout in 1680 voor beide forten.
Ontvanger-generaal Van der Stringe wordt verzocht de suppliant te
betalen “uit het inkomen van Lillo en Liefkenshoek”. 433

1682 (17-8)

N.a.v. een brief van ingenieur Iman de Waaijer over hetgeen is
voorgevallen bij het herbedijken van de polders van Doel, St. Anne en
Ketenisse, alsmede bij de reparatiewerkzaamheden aan Liefkenshoek,
worden commandeur Valck en de ingenieur aangeschreven en
geordonneerd “om alle mogelijcke devoiren aen te wenden dat de
contrescarpen aan het fort door de ingelanden vande voors. polders hoe
eer hoe beter mogen worden gerepareert”. Gebeurt dit niet dan dient de
reparatie gedaan te worden op kosten van de voornoemde ingelanden. 434

1682 (1-9)

Kapitein Anthony de Valck heeft de GR bericht over “de materialen van
de ontslopen brugge”. De commandeur wordt geschreven dat de heren
commissarissen, die in het midden van de maand “aldaer op de

430
431
432
433
434

ZA, SZ, inv. 688, 20-7-1682.
ZA, SZ, inv. 688, 21-7-1682.
ZA, SZ, inv. 688, 23-7-1682.
ZA, SZ, inv. 688, 13-8-1682.
ZA, SZ, inv. 689, 17-8-1682.

446

verpachtinge van de gemeene middelen sullen komen”, de nodige
voorzieningen zullen treffen voor het herstel van de “ontramponeerde”
brug. De commandeur wordt gevraagd erop toe te zien dat het hout en de
andere materialen goed bewaard worden. Tevens dient hij de ingelanden
van Doel, St. Anna en Ketenisse zo spoedig mogelijk de contrescarpen te
laten repareren en opmaken. Zo niet, dan dient hij deze te laten repareren
op kosten van de voornoemde ingelanden, zoals dat in het akkoord is
overeengekomen. 435
1682 (2-9)

De gelanden van Doel, St. Anna en Ketenisse zullen verplicht zijn het
akkoord dat is aangegaan m.b.t. het verdiepen van de grachten en het
herstellen van de contrescarpen na te komen. 436

1682 (18-9)

De commissarissen die vanwege de aanstaande verpachtingen naar het
Committimus afreizen, zullen op 23 september “by publycque
opveijlinge” het repareren van de brug besteden. 437

1682 (25-9)

Het opmaken en herstel van de brug is besteed aan werkbaas Jacob
Nonnens, voor een bedrag van £ 450.
Huybrechtie Swijgers, weduwe van Lieven Moerman, ontvangt £ 9:18:4
vanwege arbeidsloon en geleverde materialen voor de reparatie van de
schade aan het fort op 26 januari, alsmede voor het maken van “een halve
galge aldaer”. 438

1683 (7-9)

Ingenieur Iman de Waijer heeft de GR geschreven dat hij bij zijn
inspectie ontdekt heeft dat de contrescarp aan de zeezijde aan het
noordwestelijke einde tegen het ravelijn twee voeten lager was dan de
andere werken “oostwaerts aen streckende”, hetgeen commandeur De
Valck “hadde aengenomen door de aennemers metten eersten volgens de
afgepaelde hoochte en breedte te doen opmaecken”. Het rapport wordt in
handen gesteld van de commissarissen die eerdaags afreizen i.v.m. de
verpachtingen van de gemene middelen. Zij zullen een nadere inspectie
uitvoeren en in overleg met de ingenieur, die omtrent 22 september weer
op het fort verwacht wordt, de nodige orders uitvaardigen om de
contrescarp zonder enig verder tijdverlies door de aannemers te laten
opmaken. 439

1683 (9-9)

Abraham Hildernisse zal samen met de commissarissen van de
verpachtingen het hout inspecteren dat Cornelis Prince wil gaan
gebruiken voor de nieuwe sluis bij Liefkenshoek. 440
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1683 (8-10)

De heren Van der Nisse en Winckelman hebben conform de resolutie van
7 september met ingenieur De Waijer de contrescarp aan de zeezijde
nader geïnspecteerd. Uit de inspectie is gebleken dat deze aan het noordwest-einde tegen het ravelijn twee voeten lager is dan de werken
“oostwaert aen streckende”. De aannemers krijgen de opdracht dit defect
aanstonds te repareren conform het bestek en de besteding. Zo niet, dan
zal het werk op hun kosten aan anderen worden besteed. De gelanden van
Doel, St. Anna en Ketenisse worden gelast om de palissaden van het fort
voor eigen kosten te herstellen, volgens de aanwijzingen van de eerder
genoemde heren. 441

1685 (27-2)

Cornelis Prince wordt geordonneerd om de doornhaag rond Liefkenshoek
“aff te cappen, en die voorts bequamelijck te spitten, onderhouden en
zuijveren”, volgens het overeengekomen bestek. Omdat Prince zijn werk
verricht “buyten coste vanden lande” is hem het houtafval vergund voor
eigen gebruik. 442

1685 (24-8)

De heren Van der Nisse en Winckelman hebben tijdens hun visitatie van
de werken op Liefkenshoek een groot aantal defecten geconstateerd. Zij
hebben geordonneerd deze werken in orde te brengen. De
werkzaamheden moeten afgerond zijn vóór de komst van de heren die
naar de forten afreizen i.v.m. de verpachtingen. Verder hebben zij de
bestekken overhandigd van de besteding van het werk, voor een periode
van 7 jaar. Cornelis Moerman zal zorgdragen voor het onderhoud voor
£ 120 per jaar. Het geld zal betaald worden uit de “redemptiepenningen”
van de polder van Lillo, St. Anna en Ketenisse.
Er wordt aangetoond “hoe mits verloop int ryswerck” tot Liefkenshoek
de contrescarp zonder de nodige voorzieningen “niet en conde blijven”.
De heren die vanwege de verpachtingen afreizen worden verzocht op
Liefkenshoek een inspectie uit te voeren met de gelanden. Daarnaast
zullen zij overleggen aan de hand van de akkoorden van 1682 over hoe
het gevaar geweerd kan worden. Daarbij moet rekening worden gehouden
dat de contrescarp dient als zeewering voor de polders en daarom op
kosten van de ingelanden in orde gebracht zal moeten worden. 443

1685

Betalingen in 1685 voor (onderhoud aan) de fortificaties: aan Cornelis
Prince £ 100 voor onderhoud van de aardewerken vanaf 1 april 1679 tot 1
april 1683; idem £ 46 voor een jaar onderhoud van de aardewerken per
13-1-1686; aan de weduwe van Geerard Fransen en Lieven Moerman
£ 128 voor een jaar onderhoud aan het fort tot 1-9-1681; aan Gerrit
Fransen en Huibregtje Zwigers £ 192 over 18 maanden onderhoud; 444
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aan Cornelis Moerman £ 67 over zes maanden onderhoud van enige
werken. 445
1688 (20-5)

Op het rekwest van de ingelanden van de polders van Den Doel, St. Anna
en Keetenisse wordt besloten om de heren Van der Nisse en Winckelman
te committeren om samen met ingenieur De Waijer het verdiepen van de
contrescarpvesten te Liefkenshoek te besteden. Daarnaast zal de korting
van de ingelanden op de redemptepenningen ingaan op 09-03-1688. 446

1688 (5-10)

De heren Van der Nisse en Winckelman doen rapport van hun commissie
tot het verdiepen van de vesten en het verhogen van het contrescarp, zoals
vermeld in de notulen van 20-5-1688. 447

1688 (6-10)

Raadsheer Van der Nisse doet rapport van zijn inspectie van de
borstweringen. Na deliberatie wordt besloten om Cornelis Prince,
aannemer van de onderhoudswerken, te ordonneren de borstweringen op
te maken “ter hoochte en breedte, als de dertich roeden”. 448

1688 (7-10)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 23 te betalen aan
Cornelis Prince voor het repareren van de aardewerken aan beide
forten. 449

1689 (15-2)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 28:17:4 te betalen
aan Cornelis Moermans, aannemer van ’s lands werken, ten behoeve van
het maken van achter batterijen en enig buitenwerk. 450

1689 (14-4)

Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de visitatie van de batterijen en
borstweringen.
Commandeur De Valck verzoekt om het plaatsen van palissaden langs de
bedekte weg af te wijzen. Daarnaast verzoekt hij om Cornelis Prince te
ordonneren om de doornhaag behoorlijk te spitten. 451

1689 (17-5)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 300 uit te betalen
aan Cornelis Prince, aannemer, als vooruitbetaling van het door hem
bedongen loon voor de opmaak van de borstweringen te Liefkenshoek.
Deze betaling is in overeenstemming met de resolutie van 19-04-1689. 452

445
446
447
448
449
450
451
452

ZA, SZ, inv. 1610, jaar 1685, fol. 54.
ZA, SZ, inv. 696, 20-5-1688.
ZA, SZ, inv. 696, 5-10-1688.
ZA, SZ, inv. 696, 6-10-1688.
ZA, SZ, inv. 696, 7-10-1688.
ZA, SZ, inv. 697, 15-2-1689.
ZA, SZ, inv. 697, 14-4-1689.
ZA, SZ, inv. 697, 17-5-1689.

449

1690 (29-10)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 67 te betalen aan
Cornelis Moermans als loon voor het onderhouden van ’s lands
werken. 453

1690 (22-12)

Raadsheer Van der Nisse doet rapport van de door hem bijgewoonde
besteding van de reparaties aan de fortificatiewerken. Cornelis Moerman
heeft het opmaken van de borstweringen rondom de wal alsmede het
repareren van de banketten rondom de wal aangenomen voor honderd
guldens jaarlijks.
Omdat de fortificatiewerkzaamheden thans voltooid zijn, wordt besloten
om raadsheer Van der Nisse te autoriseren om deze wallen te laten
beplanten met 300 à 400 essenbomen. 454
Betalingen gedaan tot onderhoud van de fortificatie: aan Cornelis
Moermans de som van £ 15 voor het onderhoud van de aardewerken;
£ 31:9 voor timmerwerk, £ 19:9:1 en £ 26:2:2 voor gedane reparaties en
£ 83 voor onderhoud van de werken. 455

1701 (2/3-2/7)

Er is een bedrag van £ 30 uitgegeven voor werkzaamheden aan de wallen
en contrescarpen. 456

1701 (4-6)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om op rekening van de
Raad van State der Verenigde Nederlanden 1000 gulden te betalen aan
brigadier baron Van Spar ten behoeve van de fortificatie van de forten
aan de Schelde. 457

1701 (27-6)

Bespreking van een missive met bijgevoegde lijst van materialen die de
baron Spar te Lillo denkt nodig te hebben. De Raadspensionaris wordt
verzocht om een concept-resolutie ten behoeve hiervan op te stellen en
deze ter volgende vergadering te presenteren. 458

1701 (2-7)

Missive van Anthonij de Valck, commandeur te Liefkenshoek, met het
verzoek om verschillende materialen, waaronder 6000 palissaden. Dit
wordt aangehouden. 459

1701 (22-8)

Werkbaas Abraham Hildernisse ontvangt autorisatie om de volgende
zaken in te kopen en te verzenden naar Liefkenshoek: het benodigde hout
ten behoeve van het maken van 1724 palissaden, 500 pond zeven duim

453
454
455
456
457
458
459

ZA, SZ, inv. 698, 29-10-1690.
ZA, SZ, inv. 698, 22-12-1690.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1910.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, 81710.
ZA, SZ, inv. 709, 4-6-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 27-6-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 2-7-1701.
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nagels, vijfhonderd pond zes duim nagels, honderd delen, honderd wielen
voor kruiwagens. 460
1701 (22-8)

Besloten wordt om een meestermetselaar met twee knechts en dienaars te
zenden naar Liefkenshoek. 461

1701 (1-9)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 850 te betalen aan
werkbaas Abraham Hildernisse wegens het door hem ingekochte
materiaal ten behoeve van Liefkenshoek, naar akten van de raad van 12
en 22 augustus 1701.
Besloten wordt om de opgemaakte bestekken van de onderhoudswerken
te Lillo en Liefkenshoek publiekelijk aan te besteden. Deze bestekken
zijn geautoriseerd door de Staten van Zeeland op 19-08-1701. Ten
behoeve van de aanbesteding worden de heren Cau en De Maurignault
gecommitteerd. 462 De aanbesteding betreffende Liefkenshoek omvat o.m.
het verhogen van de contrescarpen. 463 Voorts het “opmaken” van het
oude ravelijn in de gracht aan de kant van Antwerpen. 464 Voorts diverse
rijs- en aardewerken, w.o. werken aan de vijf traversen op de
zeedijken. 465 Voorts het vernieuwen van palissaden. 466

1701 (29-9)

Missive van ingenieur Marcus Hammerbergh om voorzien te mogen
worden van de nodige penningen ter betaling van de arbeiders aan de
fortificatiewerken en tevens om voorzien te worden van het verzochte
hout ten behoeve van palissaden en stormpalen voor het fort
Liefkenshoek. Besloten wordt om naar aanleiding van bovenstaande
missive ordonnantie te verlenen aan de ontvanger-generaal om £ 166:13:4
te betalen aan Jacob de Cock, commies van de vivres en ammonitien van
oorlog over Lillo en Liefkenshoek; dit in overeenstemming met de
resolutie van de Staten van Zeeland van 19-08-1701.
Autorisatie verleend aan commies-stapelier Abraham Huyge te Veere om
2 scheepsladingen hout in te kopen ten behoeve van palissaden,
stormpalen en gordingen voor het fort Liefkenshoek en dit te zenden naar
commies Jacob de Cock te Lillo. 467

1701 (17-11)

Na deliberatie wordt besloten raadsheer Van der Nisse te committeren om
met assistentie van de commiezen van de ontvanger-generaal de
aannemers van de werken te Lillo, Liefkenshoek e.a. te betalen. Hiertoe
zal ordonnantie verleend worden aan de ontvanger-generaal. Dit in
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ZA, SZ, inv. 709, 22-8-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 22-9-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 1-9-1701.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720, fol. 58 v en 61 v.
Idem, fol. 63 v.
Idem, fol. 74 v ,77 v en 118 v.
Idem, p. 79.
ZA, SZ, inv. 709, 29-9-1701.
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overeenstemming met een resolutie van de Staten van Zeeland van 10-101701. 468
1701 (19-11)

Nogmaals worden de missiven van Mr. Gillis Deurwaerder, opzichter van
de materialen te Liefkenshoek, ter vergadering gebracht. Besloten wordt
Deurwaerder ordonnantie te verlenen van £ 228:5 ten behoeve van de
opmaak van de wallen, gordingen en aardewerken aldaar. 469

1701 (5-12)

Naar aanleiding van het rapport van raadsheer De Mauregnault en het
verzoek van Gillis Deurwaerder, opziener van de materialen en
arbeidslonen, blijkt dat er geen hout voorhanden is om de contrescarp te
voorzien van palissaden. Hiervoor is het volgende nodig: “6 à 7000
pallissaden, 300 Juffrou balcken tot gordingen lanck 26 voet, en 7000
Nagels van 6 Duym”. Besloten wordt om commies-stapelier Abraham
Huyge de opdracht te geven het materiaal in te kopen en te verschepen
naar Liefkenshoek.
Het is de GR gebleken dat er nog penningen nodig zijn ten behoeve van
de betaling van de arbeidslonen van aannemers e.a. van de werken te
Liefkenshoek. Hiertoe wordt besloten om 500 gulden te betalen aan Mr.
Gillis Deurwaerder te Liefkenshoek. 470

1701 (16-12)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 70:17:8 te betalen
aan Pieter Burgerhout, wonende te Vlissingen ten behoeve van diens
levering en gemaakte onkosten van 3300 pond spijkers van 6 en 7 duim à
12 ½ gulden per honderd, hetgeen door hem geleverd is op order van
pensionaris Caen ten behoeve van de fortificatiewerken te Lillo en
Liefkenshoek. 471

1701/1702

De rekening van Cornelis van Schetsen betreffende fortificatiewerkzaamheden over 1701 en 1702 bedraagt wat Liekenshoek betreft
£ 228:10:10, £ 597:15:2 en £ 93:3:4 voor het “opmaken” van een oud
ravelijn in de gracht aan de kant van Doel alsook het in “volkomen” staat
brengen van de traversen op de zeedijk. 472

1702 (5-1)

In een missive van Cornelis van Schetsen, secretaris te Lillo, wordt Gillis
Deurwaerder geautoriseerd om aan de arbeiders die aan de werken te
Liefkenshoek hebben gewerkt ten tijde van secretaris Van de Kesel een
achterstallig bedrag van £ 4.4 te betalen. 473
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ZA, SZ, inv. 709, 17-11-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 19-11-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 5-12-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 16-12-1701.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720, fol. 39 v.
ZA, SZ, inv. 710, 5-1-1702.
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1702 (9-3)

In een memorie verzoekt commies-stapelier om een akte van
furnissement en betaling van £ 992:0:1 zodat hij de leveranciers van 874
palissaden kan betalen. 474

1702 (16-3)

Commandeur Brunet de Rochebrune stuurt een missive met een memorie
van de noodzakelijke werkzaamheden die nog te Lillo en Liefkenshoek
moeten worden gedaan. 475

1702 (21-4)

Memorie van werkbaas Floris Bedloo aangaande de zaken die nog
noodzakelijk zijn bij de werken. 476

1702 (1-5)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal te betalen het bedrag
van £ 83 aan Cornelis Moerman, aannemer van de onderhoudswerken,
ten behoeve van de derde 14e halfjarige betaling van zijn loon.
Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal te betalen het bedrag
van £ 83 aan Cornelis Moerman, aannemer van de onderhoudswerken ten
behoeve van de vierde 14e halfjarige betaling van zijn loon. 477

1702 (2-5)

Ordonnantie en autorisatie aan commies-stapelier Abraham Huyge, in
navolging van de resoluties van de Staten van Zeeland, 26-04-1702 en
02-05-1702 ten behoeve van de inkoop van: 12000 voet bestaande uit 600
planken van 2 ½ duim, 100 eiken maat balken, 1500 pond ijzeren spijkers
van 5 à 6 duim. Dit alles ten behoeve van de batterijen te Lillo en
Liefkenshoek. De goederen dienen gezonden te worden aan commies
Jacob de Cock. 478

1702 (7-6)

Vier missiven, van generaal Coehoorn, van de commanderende officieren
op de Schelde en van ingenieur Tas over de staat van de forten langs de
Schelde, waaruit blijkt dat de defecten aan Liefkenshoek een bedrag
beslaan van ongeveer 3000 gulden. Ordonnantie wordt verleend aan de
ontvanger-generaal om £ 500 hiervoor te betalen aan secretaris van
Schetsen. 479

1702 (30-6)

Declaratie van Cornelis Moerman, timmerman te Lillo, ter grootte van 83
gulden en 16 stuivers wegens het stellen van palissaden en het zagen van
stormpalen ten behoeve van het fort Liefkenshoek. Gedaan in opdracht
van luitenant-kolonel Van Dedem. 480
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Incl. 600 sparren t.b.v. Philippine; ZA, SZ, inv. 710, 9-3-1702.
ZA, SZ, inv. 710, 16-3-1702.
ZA, SZ, inv. 710, 21-4-1702.
ZA, SZ, inv. 710, 1-5-1702.
Incl. Kruisschans; ZA, SZ, inv. 710, 2-5-1702.
ZA, SZ, inv. 710, 7-6-1702.
ZA, SZ, inv. 710, 30-6-1702.
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1702 (3-8)

Ordonnantie verleend aan Gillis Deurwaerder, opziener van de
fortificatiewerken, om de rekening op te stellen aangaande de uitgaven
ten behoeve van de werken.
Memorie van ingenieur Tass over de nodige voorzieningen voor de
werken en het verzoek tot betaling van de arbeiders aan die werken. 481

1702 (5-10)

Verbaal van de werkbazen Floris Bedloo en Abraham Hildernisse van
d.d. 20-09-1702 over de visitatie van de werken. 482

1702 (14-12)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om het bedrag van £ 83
te betalen aan Cornelis Moerman, aannemer van de onderhoudswerken,
ten behoeve van de vijfde 14e halfjarige betaling van zijn loon. 483

1703 (8-5)

Raadsheer Van der Nisse doet verslag van het verbaal, opgemaakt door
de werkbazen Floris van Bedloo en Abraham Hildernisse, van hun
visitatie aan de onderhoudswerkzaamheden. 484

1703

Aan werkzaamheden aan de forten Lillo en Liefkenshoek is in 1703 is
een bedrag uitgegeven van £ 169:17:9, waarvan £ 45:17 voor
Liefkenshoek. 485

1704 (6-10)

Rekwest van Aernout de Coninck, aannemer van het opmaken en
voltooien van de eerste traverse op de dijk, inhoudende een verzoek om
betaling van zijn bedongen loon. Het rekwest wordt in handen gesteld
van ingenieur Matthijs Tas om binnen 14 dagen de stand van het werk op
te nemen en de raad hierover te informeren.486

1704 (3-12)

Besloten wordt om naar aanleiding van de memorie van commandeur
Loncque aan de Staten van Zeeland de uitgevallen palissaden te
Liefkenshoek te laten repareren. Ten behoeve hiervan wordt ordonnantie
verleend aan de ontvanger-generaal. 487

1704

Aan werkzaamheden aan de forten Lillo en Liefkenshoek is in 1704 een
bedrag uitgegeven van £ 268:19:8. 488

1705

Aan werkzaamheden aan de forten Lillo en Liefkenshoek is in 1705 is
een bedrag uitgegeven van £ 558:1:8, waarvan £ 200:12:4 voor
Liefkenshoek. 489
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ZA, SZ, inv. 710, 3-8-1702.
ZA, SZ, inv. 710, 5-10-1702.
ZA, SZ, inv. 710, 14-12-1702.
ZA, SZ, inv. 711, 8-5-1703.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81730.
ZA, SZ, inv. 712, 6-10-1704.
ZA, SZ, inv. 712, 3-12-1704.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81740.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81750.
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1706

Aan werkzaamheden aan de forten Lillo en Liefkenshoek is in 1706 is
een bedrag uitgegeven van £ 93:2, waarvan £ 81:11:8 voor
Liefkenshoek. 490

1706 (4-1)

Missive van kolonel Loncque, commandeur te Lillo, over de schade die
werd veroorzaakt door de storm van 30-12-1705 aan de ameyde en
valbrug aan de poort van Liefkenshoek. Besloten wordt de commandeur
te autoriseren tot het laten repareren van de schade. 491

1708 (13-11)

Nadat de heer van Oosterland (= Charles Loncque) gehoord is, conform
de notulen van 4-10-1708, wordt besloten om de verhoging van de
contrescarp alsnog aan te houden. Daarnaast is de commandeur
geautoriseerd 30 à 40 palissaden te laten herstellen ten behoeve van de
verzekering van de zeesluis. 492

1711 (22-10)

De aannemer Floris Bedloo vervaardigde een tekening van de reparaties
van de zeecontrescarp. 493

1714 (6-4)

De heren Cau (van der Dussen) en Nollens (van Bruinisse) doen de raad
rapport van de door hen bijgewoonde verpachtingen in het Committimus.
Op het door hen opgemaakte verbaal worden de volgende zaken besloten.
Commies Willem Ferleman wordt geautoriseerd tot de publieke verkoop
van de palissaden, batterijen en barrières staande in en op de
contrescarpen, bij de twee halve manen, op de wallen en bij de vijf
traversen. Besloten wordt om commies Joos Verschuere te verzoeken om
de werken te gaan inspecteren en een beraming van de kosten met bestek
op te stellen.
Commies Willem Ferleman wordt geautoriseerd om de kruin van de
contrescarp en de twee buitenste batterijen aan de oude ‘ambresuergaten
beter ende vaster te doen aenvullen’.
Besloten wordt om de gelanden uit de polders achter Liefkenshoek te
autoriseren om op hun kosten al het aardewerk van de vijf traversen op de
wederzijdse zeedijken te slechten alsmede om de tragel die ongeveer 50
roeden buiten Liefkenshoek in het land ligt in behoorlijk gebruik te
brengen. 494

1714 (8-5)

Commies Bartholomeus Sohiers overlegt een raming van kosten en een
figuratieve kaart ter herstelling van de contrescarp, sluis en rijsbermen.
Hiertoe was hij geordonneerd bij resolutie van 17-04-1714. Besloten
wordt dat Sohiers een bestek van aanbesteding dient op te stellen en dat
de aanbesteding van deze werken zal plaatsvinden op 29-04-1714.
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ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81760.
ZA, SZ, inv. 714, 4-1-1706.
ZA, SZ, inv. 716, 13-11-1708.
ZA, SZ, inv. 1324.
ZA, SZ, inv. 722, 6-4-1714.
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Missive van Charles Loncque d’ Oosterland over de verkoop van de
palissaden in de contrescarp. De missive wordt ter notificatie
aangenomen.
Missive van Willem Ferleman, commies van de magazijnen te Lillo. Hij
meldt de raad dat hij de verkoping van de palissaden heeft vastgesteld op
14-05-1714. Daarnaast verzoekt Ferleman autorisatie voor de aanschaf
van 200 palissaden met gordingen voor de kruittoren. 495
1714 (17-5)

Besloten wordt om de aanbesteding van het aarde- en rijswerk uit te
stellen tot 6-6-1714. 496

1714 (25-5)

Tot de besteding van het contrescharp, sluis en rijsbermen (vermeld in de
notulen van 8 en 17 mei 1714) worden de heren Cau van Dussen en
Nollens van Bruinisse gecommitteerd. Daarnaast zullen de gemelde heren
de onderhoudswerken voor de periode van zeven jaren verpachten.
Hiertoe zal Jacob Vermou een bestek opstellen, hetgeen door fabrijk
Bedlo “werkstellig” zal worden gemaakt. Besloten wordt dat commies
Bartholomeeus Sohiers, fabrijk Bedloo en Jacob Vermou de besteding
van de werken op 06-06-1714 dienen bij te wonen en hiertoe drie à vier
dagen vooruit daar naartoe dienen af te reizen. 497

1714 (14-6)

Rekwest van de weduwe van Cornelis Moerman, aanneemster van de
fortificatie- en rijswerken, om haar 14e halfjarige betaling van haar loon,
alsmede £ 16:12 voor extra-ordinaire reparaties door haar gedaan.
Besloten wordt om het rekwest aan te houden tot nadere deliberatie.
Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 18 te betalen aan
Bartholomeeus Sohier, commies te Westcappelle, ten behoeve van zijn
diverse werkzaamheden ten behoeve van de rijswerken. 498

1714 (15-6)

De heer Cau van Dussen doet rapport van de besteding van de aarde- en
rijswerken. De aannemer van deze werken is Teunis Huijmens, voor de
somme van 39 gulden de strekkende roede. Borg hiervoor staat Mattheus
Teunisse. Besloten wordt om het verbaal van deze besteding en de
condities hiervan ter griffie te te deponeren. Besloten wordt dat commies
Ferleman aan de minste inschrijver op de besteding £ 4:5 moet betalen,
en £ 4:5 ten behoeve van een gemene fooi en drinkgelag voor de
werklieden.
Besloten wordt om commies Ferleman te autoriseren om het houtenhoofd
met twee overliggers en een doorgaande binnengording te sluiten.
Jan Brasser wordt aangesteld tot opziener van de aarde- en rijswerken.
Hiertoe zal hem 5 schellingen per dag worden betaald inclusief de zondag
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ZA, SZ, inv. 722, 8-5-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 25-5-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 25-5-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 14-6-1714.
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en ‘vrij uijt en thuijs’. Voor deze betaling heeft commies Ferleman reeds
£ 1:14:4 ontvangen.
Besloten wordt dat de betaling van de aarde- en rijswerken in drie
termijnen zal geschiedden. In totaal is hier £ 500 mee gemoeid.
Besloten wordt dat werkbaas Jacob Vermou een bestek met raming van
kosten dient op te maken voor het aanleggen van een nieuwe sluis in de
contrescarp.
Commies Ferleman is provisioneel gemachtigd om het paardenhoofd te
Lillo te laten repareren op kosten van de gelanden van de Lillose polder.
Hiertoe dient men de gaarden, staken en rijs afkomstig van de
contrescharp te Liefkenshoek, te gebruiken.
Naar aanleiding van de resolutie van 25-05-1714 wordt fabrijk Floris
Bedloo aangesteld om bestekken ten behoeve van de onderhoudswerken
te Liefkenshoek voor de zeven navolgende jaren op te stellen.
Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 10:5 te
betalen aan de heer Cau van Dussen ten behoeve van diens vacatiën en
verschoten penningen in het besteden van de rijs- en aardewerken. 499
1714 (29-6)

Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 224:2 te
betalen aan de weduwe van Cornelis Moermans, aanneemster van ’s
lands onderhoudswerken te Liefkenshoek. Specificatie van de kosten: ten
behoeve van de 14e halfjaarlijkse paije: £ 132:10 voor de
fortificatiewerken, £ 75 voor de aarde- en rijswerken, £ 16:12 voor extraordinaire reparaties aan de onderhoudswerken. 500

1714 (21-7)

Besloten wordt om op 08-08-1714 de onderhoudswerken te verpachten
voor de zeven navolgende jaren. Tevens zal het aanleggen van een
nieuwe sluis in de contrescarp worden aanbesteed. Hiertoe worden de
heren Cau van Dussen en De Maurignault gecommitteerd. 501

1714 (27-7)

De heren Cau van Dussen en De Maurignault worden geautoriseerd om
de bestede contrescarpsrijsbermen op te nemen. 502

1714 (3-8)

Ordonnantie wordt verleend aan de ontvanger-generaal om £ 400 te
betalen aan Willem Ferleman, commies te Lillo, ten behoeve van de
betaling van de aannemers van de aanbestede rijswerken. 503

1714 (14-8)

De heer Cau van Dussen doet rapport van de bestedingen. Het aanleggen
van een nieuwe sluis in de contrescarp is aanbesteed voor £ 466:13:4 aan
Marinus Daris, met als borg Christiaen de Vlieger, beide wonende te
Hulst. De onderhoudswerken zijn voor de periode van zeven jaren
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ZA, SZ, inv. 722, 15-6-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 29-6-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 21-7-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 27-7-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 3-8-1714.

457

aanbesteed voor £ 200 jaarlijks aan Jan van Wijk met als borg en
“medestander” Albertus (= verm. Huijbertus) Moermans te Liefkenshoek
en als borg Pieter Moermans, wonende te Lillo. Voorts wordt bericht over
de inspectie van de aarde- en rijswerken. Besloten wordt dat in
overeenstemming met het bestek de kosten hiertoe £ 395:8:4 zullen
bedragen.
De aannemer van de aanleg van de nieuwe sluis in de contrescarp zal in
twee termijnen £ 466:13:4 worden betaald, op assignatie op de
licentmeester De Kuijser te Lillo. Als opziener van deze werken wordt
Albertus Moermans aangesteld.
Door commies Ferleman zal £ 22:2 worden betaald aan de minste en
andere intekenaars van de drie bestedingen.
Approbatie van de betaling gedaan door commies Ferleman aan Jan
Brasser, opziener van het rijswerk, voor diens extra-ordinaire
werkzaamheden. Hiertoe werd £ 5:9:4 betaald. 504
1714 (25-9)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om op assignatie van
licentmeester De Kuijser £ 466:13:4 te betalen aan Willem Ferleman ten
behoeve van de betaling van de aannemers van de nieuw aan te leggen
sluis in de contrescarp. 505

1714 (11-10)

Commies Ferleman bericht dat hij in navolging van de resolutie van 6-41714 de palissaden rondom de forten Lillo en Liefkenshoek heeft
verkocht voor de som van £ 281:18:4. Hierna bleek dat kapitein-titulair
Johan Pottiers om speciale order van commandeur Lonque nog een partij
palissaden had ingekocht voor £ 59:17:4, die nu buiten de verkoping
waren gevallen. Deze partij heeft Ferleman alsnog in augustus
publiekelijk verkocht maar hierop werd £ 12:13:4 verloren. Hierdoor
heeft hij nu een tekort van £ 3:1:8. De suppliant verzoekt de raad om
nadere orders. Na deliberatie wordt besloten dat ‘den suppliant hier in sal
handelen nae stijl en ordre’. 506

1715 (9-4)

Er wordt autorisatie verleend aan commies Ferleman ten behoeve van de
inkoop van rijs, staken en gaarden voor de reparaties aan de wallen en
contrescarpen van Lillo en Liefkenshoek. Voor deze aankopen zal
Ferleman ordonnantie worden verleend van £ 66:13:4.
Er wordt autorisatie verleend aan commies Ferleman om de schade aan
het aardewerk van de buitenste contrescarpen te Lillo en Liefkenshoek te
laten repareren. Deze schade werd veroorzaakt door de storm van 3-31715.
Er wordt autorisatie verleend tot enige extra ordinaire werken, te weten
aan het riool, steenpad, daken, ramen, schouwen, aan de kerk en toren,
logementen en barakken binnen het fort alsmede aan het hoofd en de
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ZA, SZ, inv. 722, 14-8-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 25-9-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 11-10-1714.

458

twee redouten buiten het fort. De kosten hiermee gemoeid mogen niet
meer dan £ 23:18:10 belopen, hierbij inbegrepen £ 10 tot het onderhoud
van het ordinariswerk volgens het bestek. 507
1715 (30-4)

Ingekomen is een schriftelijk rapport en verbaal van ’s lands fabrijcq
Floris Bedloo over zijn inspectie van de fortificatiewerken. De inspectie
werd verricht naar resolutie van 17-04-1715. Naar aanleiding van de
resolutie van de Staten van Zeeland van 15-04-1715 worden de volgende
ordonnanties geconsenteerd.
Ordonnantie wordt verleend: om £ 13:10 te betalen aan Pieter van
Assendelft en medestanders voor gedane werkzaamheden aan de sluis en
contrescarp in de periode 16-03-1715 tot en met 23-03-1715; om
£ 66:13:4 te betalen aan arbeidslonen en reparaties aan de aarde- en
rijswerken aan de buitenste contrescarpen te Lillo en Liefkenshoek, wat
buiten de aanbesteding is gebleven; om £ 108:13:4 te betalen aan Pieter
Moermans voor de door hem geleverde materialen en arbeidslonen
gedaan aan de doorbraken in de contrescarpen op 3-3-1715; om £ 6:17:2
te betalen aan Johannes van Wijck en Huijbertus Moerman voor de
leverantie van houtwerken en arbeidslonen aan de contrescarp in maart
1715.
Autorisatie verleend aan commies Willem Ferleman te Lillo voor de
inkoop van 900 horden en 2700 palen of staken ten behoeve van ’s
landswerken. Hiertoe zal hem ordonnantie worden verleend van £ 187.

1715 (2-5)

Floris Bedloo verkrijgt autorisatie tot het repareren van de extra ordinaire
schade aan ’s lands aanbestede werken te Lillo en Axel. 508

1715 (14-5)

Missive van commies Ferleman te Lillo over de staat van de zeewerken,
alsmede een raming van de kosten die gemoeid zijn met de opstopping
van de gaten in de contrescarp. 509

1715 (26-7)

Besloten wordt om commies Ferleman te autoriseren tot de publieke
verkoop van het hout en andere materialen afkomstig van de
contrescarpsluizen. 510

1715 (10-8)

Uit een rapport van raadsheer De Maurignault blijkt dat 5000 gulden
nodig is voor het herstel van Liefkenshoek n.a.v. de stormramp van maart
1715. 511

1715 (14-8)

Raadsheer De Maurignault wordt verzocht de publieke besteding van de
herstelwerkzaamheden van de doorbraak te regelen. 512

507
508
509
510
511

ZA, SZ, inv. 723, 9-4-1715.
ZA, SZ, inv. 723, 2-5-1715.
ZA, SZ, inv. 723, 14-5-1715.
ZA, SZ, inv. 723, 26-7-1715.
ZA, SZ, inv. 723, 10-8-1715.
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1715

Betaald aan Willem Ferleman, commies te Lillo, £ 1205:15:8 ter betaling
van diverse aannemers en leveranciers die gewerkt en/of geleverd hebben
aan ’s lands werken te Lillo en Liefkenshoek. 513

1715

Betaald aan Willem Ferleman viermaal een bedrag van £ 1125 (= £ 4500)
ter betaling aan Theunis Huijmen voor reparatie van de doorbraak in de
contrescarp. 514

1715

Betaald aan Willem Ferleman £ 66:13:4 voor de aankoop van rijs, staken
en gaarden. 515

1715

Betaald aan Willem Ferleman £ 87:18:4 als eerste betaling van Leendert
Catsman voor de verhoging van de contrescarp en £ 97:18:4 als tweede
betaling. 516

1715

Betaald aan Jan van Wijk en Huijbertus Moormans £ 113:18:10 voor
reparaties aan ’s lands werken. 517

1715

Betaald aan Bastiaan de Groot £ 5:10:8 voor het maken van bestekken
voor de doorbraak in de contrescarp. 518

1717 (4-11)

De heer De Beaufort doet rapport van hetgeen tijdens de verpachtingen
van de gemeene middelen in het Committimus is voorgevallen. In het
verbaal van de inspectie staan onder meer de volgende opmerkingen:
- de aanbestede werken zijn goed gemaakt en onderhouden bevonden, met
uitzondering van enkele punten die niet overeenkomen met het bestek.
Hiertoe is de aannemer van deze werken een memorie ter hand gesteld
om deze zaken alsnog te herstellen;
- het verzoek van commandeur Idsinga om de wallen van Liefkenshoek
met iepen en olmen te mogen beplanten evenals te Lillo in 1716 is
gebeurd; verwacht wordt dat dit ongeveer £ 50 zal kosten; na deliberatie
wordt besloten dat het fort weer in behoorlijke staat zal worden gebracht.
- het verzoek van commies Ferleman om het oude hout en andere
materialen van de weggespoelde en gesloopte brug te mogen verkopen;
Ferleman wordt geautoriseerd om dit te doen;
- commies Ferleman krijgt autorisatie om het muurwerk te laten
repareren; dit mag niet meer dan £ 8:6:8 kosten. 519

512
513
514
515
516
517
518
519

ZA, SZ, inv. 723, 14-8-1715.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2210, fol. 26 v-29.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem, fol. 37.
ZA, SZ, inv. 725, 4-11-1717.
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1718 (6-5)

Besloten wordt om de heren Van Bruinisse en De Beaufort te
committeren tot de inspectie van de fortificatiewerken. Hiertoe zullen zij
een bestek opstellen met ingenieur Van Bommel en overleggen met de
commandeur aldaar. De supplianten verzoeken de contrescarp te mogen
ophogen. De raadsheren worden gecommitteerd deze zaak te examineren
en te zien wat de ingelanden hieraan moeten bijdragen. 520

1718 (12-5)

Deliberatie over het herstel van de fortificatiewerken. Besloten wordt om
de heren Van Bruinisse en De Beaufort te autoriseren om de meest
nodige herstelwerkzaamheden aan te besteden. Deze werken mogen niet
meer dan f. 10.000,-- belopen, hetgeen hiervoor door de Staten (van
Zeeland) beschikbaar is gesteld. 521

1718 (3-6)

In een brief aan de Gecommitteerde Raden wordt gemeld dat de bedekte
weg en de contrescarp door de indundatie in 1715 zijn weggespoeld. Er
wordt een bestek opgesteld voor de reparatie. 522

1718 (3-6)

De heren Nollens van Bruinisse en De Beaufort doen rapport van de door
hen gevisiteerde fortificatiewerken. Besloten wordt majoor Van Hattum
aan te stellen als opzichter van deze werken, met name ten behoeve van
het ‘uijtmalen van het water’. Hiertoe zal hem een daggeld van 5
schellingen worden betaald. Ingenieur Van Bommel wordt aangesteld tot
de directie over deze werken.
Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om fl. 3000,-- gulden te
betalen aan commies Ferleman om hiervan de werklieden te betalen
alsmede ten behoeve van de inkoop van rijs, gaarden en staken. Daarnaast
wordt Ferleman geordonneerd de raad om de veertien dagen over de
stand van zaken aan de werken te berichten.
Besloten wordt om de commandeur en commies Ferleman beiden te
autoriseren tot het aanstellen van twee neutrale personen voor de taxatie
van de gronden welke afgegraven zullen worden ten behoeve van de
verhoging van de contrescarp.
Vervolgens wordt gedelibereerd op het verzoek van de ingelanden van
Den Doel tot het verhogen van de zeecontrescarp.
Besproken wordt een verbaal van datgene wat is voorgevallen tijdens de
besteding van het uitdiepen van de vest op 25-5-1718. Met betrekking tot
de brug over de gracht te Liefkenshoek wordt vermeld dat deze 3600 à
3700 gulden zal kosten. 523

1718 (9-8)

Een bedrag van £ 825:18:4 wordt betaald ter voldoening van declaraties
van de aannemers van de werken. 524

520
521
522
523
524

ZA, SZ, inv. 527, 6-5-1718.
ZA, SZ, inv. 527, 12-5-1718.
ZA, SZ, inv. 1331.
ZA, SZ, inv. 527, 3-6-1718
ZA, SZ, inv. 527, 9-8-1718.
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1718 (29-9)

Er wordt £ 340:15 betaald aan de aannemers van de fortificatie- en andere
bestede werken aan beide forten. Middels drie eerdere ordonnanties is
reeds £ 1325:18:4 betaald. 525

1718 (30-11)

Er wordt £ 288:11:4 betaald voor de werken aan de contrescarp. In totaal
kosten de werken £ 1955:4:8. Hiervan is al £ 1666:13:4 betaald. 526

1718 (27-12)

Willem Ferleman bericht de raad over de ontstane schade als gevolg van
de storm op 22-12-1718. Hij verzoekt om autorisatie tot de inkoop van
4000 bossen rijs, gaerden en staken ten behoeve van de dichting van de
gaten in de contrescarp te Liefkenshoek en om deze met vlet aarde en
kloeten te mogen aanvullen en hierna een bematting te mogen
aanbrengen van anderhalf a twee roeden hoog. Besloten worden om de
verzochte autorisatie te verlenen. 527

1718

De oude brug naar de toegangspoort wordt gesloopt en door een nieuwe
vervangen; het sloophout wordt publiekelijk verkocht. 528

1723 (1-4)

Gedeputeerden van de Raad van State klagen over de onderhoudstoestand
van het fort en over de wijze waarop het gewest Zeeland zijn
verantwoordelijkheid voor dit onderhoud nakomt. 529

1723/1725

Er wordt een nieuwe brug aanbesteed 530 en gemaakt. 531

1724 (10-3)

Commandeur Idsinga meldt in een brief aan de Staten van Zeeland de
slechte toestand van het fort. 532

1725

Er worden diverse werkzaamheden verricht, zoals het repareren van gaten
in de contrescarpen. 533

1725

Jacobus Huijsman, aannemer van de nieuwe brug, ontvangt £ 265:16:8,
zijnde de derde termijn van de laatste betaling van het bedongen loon
voor de brug. 534 (NB: de totale aanneemsom bedroeg £ 633:6:8,
overeengekomen in 1715).

525
526
527
528
529
530
531
532
533
534

ZA, SZ, inv. 527, 29-9-1718.
ZA, SZ, inv. 527, 30-11-1718.
ZA, SZ, inv. 527, 27-12-1718.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81020, fol. 69.
ZA, Verzameling Verheije van Citters, 79 b.
ZA, SZ, inv. 787.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2410, fol. 21.
ZA, SZ, inv. 1338.
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2410, fol. 13-14.
Idem, fol. 21.
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1725

Jan de Conink en Gerrit de Jager, aannemers van het verdiepen van de
veste, ontvangen £ 52:10 voor werk buiten het bestek, en voor het leggen
van 140 roeden lengte en 3 roeden hoogte. Jan van Loo, in leven
aannemer van het verdiepen van de ravelijnvest, ontvangt £ 31 voor het
repareren van het genoemde werk. 535

1725

Jan van Valkenburgh, aannemer van de gaten in de contrescarp, ontvangt
£ 58:6:8 voor gedane reparaties door het opvullen en met stromatten
bekrammen. 536

1744 (6-8)

Uitgaven aan traversen en batterijen te Lillo en Liefkenshoek:
£ 263:15:3:12. 1746 (1-11) 537 (NB: niet gespecificeerd naar fort).

1747

Evert Jan de Vassij, commandeur van Lillo en de onderhorige forten op
de Schelde, ontvangt in totaal £ 1602 ter betaling van de arbeiders en
andere benodigdheden voor de forten. 538 (NB: een specificatie van de
verrichte werkzaamheden is niet aangetroffen; de uitgaven betroffen
zowel Lillo als Liefkenshoek, mogelijk ook de forten Frederik Hendrik en
Kruisschans).

1747

Pieter Moerman (de jonge) ontvangt £ 30 (van het totaalbedrag van
£ 248:11:5) als opzichter over de arbeiders aan de fortificatiën van beide
forten alsook wegens voorgeschoten daggelden der timmerlieden en
maken van barrières, kazematten en magazijntje etc. tussen 20 mei en 30
juni 1747. 539

1749 (11-7)

Inspectie van Liefkenshoek leidt o.m. tot de conclusie dat de
contrescarpsluis geheel dient te worden vernieuwd. 540

1749-1750

Voor een bedrag van 978 ponden worden door het gewest Zeeland
diverse bouwprojecten aanbesteed en uitgevoerd na de Franse belegering
en bezetting van het fort. Daartoe behoren het repareren van diverse
barakken, van woningen die eigendom zijn van het gewest Zeeland en
van het scheepshoofd. 541

1750

Betaald aan Jacobus de Munck, aannemer van het zevenjarig onderhoud
van de rijswerken, £ 130 ter voldoening van de eerste termijn van de
tweede halfjarige betaling van het loon door hem hiervoor bedongen. 542

535

Idem, fol. 21 v.
Idem.
537
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 81810.
538
Idem, inv. 2850, fol. 78 v-82 v.
539
Idem.
540
ZA, SZ, inv. 1381.1.
541
NA, arch. Raad van State, inv. 1916; brief van Casimir Abraham graaf van Schlippenbach (toen
commandeur van Lillo c.s.) aan de Prins van Oranje d.d. 28-8-1749, geschreven vanuit Den Haag.
542
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2910, fol. 60 v-62 v.
536

463

Betaald aan Guilliaam Rottier, aannemer van het maken en leggen van
een nieuwe contrescarp-sluis, £ 440 ter voldoening van het loon door hem
daarvoor bedongen. 543
1773 (22-11)

Een bestek van diverse uit te voeren werkzaamheden in de periode 17731780 bevat met name de volgende reparaties en aanpassingen, uit te
voeren door de aannemer Jan van Hessen, waarmee een bedrag was
gemoeid van 1255 ponden: 544
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het repareren van het grote scheepshoofd.
Idem van palen op de zeecontrescarp.
Het beschoeien van de haven, gelegen aan de zuidoostzijde van het
fort bij de contrescarpsluis.
Het repareren van de contrescarpsluis.
Idem van diverse palissaden.
Idem van de houten beschoeiïngen in de capitale vest.
Idem van de ravelijnsbrug aan de zuidoostzijde.
Idem van het houten corps du garde in de bedekte weg bij de Doelse
barrière, oost en west 16 voet breed, zuid en noord 18 voet breed.
Idem van de palissaden op het buitentalud van de binnencontrescarp
tussen de buitenvest en de sluiskil van de poldersluis aan de Doelse
zijde.
Idem van de barrières en palissaden, daar waar de “plaas des armees”
ligt vóór de capitale brug.
Idem van de capitale brug.
Idem van de capitale poort.
Diverse reparaties van de woning van de majoor.
Reparatie van het turfmagazijn tegen de noordoostzijde van de kerk.
Idem van het magazijn boven de kerk (dus op de kerkzolder).
Diverse reparaties van het kerkgebouw (zie voor specificatie
paragraaf 12.3 in deel 1).
Reparatie van het “koegelhok” tegen de zuidwestzijde van de kerk.
Idem van het officiers- en soldaten corps du garde tegenover de
woning van de majoor.
Idem van de provoost ofwel het gevangenhuis.
Idem van de officiersbarak, genummerd met de letter C, naast het
gevangenhuis. Daarin diende o.m. een nieuwe vloer te worden
gelegd van de beste rode gebakken plavuizen.

543

Idem.
ZA, SZ, inv. 1815, bestek van 22-11-1773. Borg stonden Pieter van Leerdam en Johannes Voogd.
Aan de gunning was een openbare aanbesteding voorafgegaan. Concurrerende aannemers waren:
Leendert de Munck (die inschreef voor 1550 pond Vlaams), Jacobus de Munck (idem voor 1500
pond) en Pieter Moorman (idem voor 1435 pond). Jan van Hessen schreef in voor 1350 pond, maar
door toepassing van het systeem van mijnen kreeg hij de opdracht voor 1255 pond. Bij de opstelling
van het bestek was geraamd dat de aanneemsom 1778 pond Vlaams zou bedragen.
544

464

•
•
•
•
•
•
•

Idem van het pulvermagazijn.
Idem van de welput.
Idem van het logement van de commandeur. 545
Idem van de officiersbarak, genummerd als A.
Idem van de officiersbarak, genummerd als B, naast de affuitlogie.
Idem van de affuitlogie.
Idem van de dubbele barakken, genummers als 1 t/m 12 in het eerste
quartier.
• Idem van het gemakhuisje tegenover barak nr. 13.
• Idem van de dubbele barakken, genummerd als 13 t/m 22 in het
tweede quartier.
• Idem van de twee enkele barakken (ofwel de barakken voor de
artilleristen), genummerd als 23 en 24.
• Idem van de school (zie voor bijzonderheden paragraaf 13.3 in deel
1).
• Idem van het gemakhuisje op de apprel (= de opgang) aan de
noordwestzijde bij de poort.
• Idem van de 12 schilderhuizen (= schildwachthuisjes).
• Idem en zonodig vernieuwen van de 5 waltrappen.
• Het bestek bevatte gedetailleerde voorschriften over de kwaliteit van
de te gebruiken materialen, bijv. “zuyvere Luykse of Dortse kalk”.
De aannemer diende toezicht te dulden van de sergeant-majoor van het
fort en van de commies van de vivres en de ammunitiën van Lillo en
Liefkenshoek. 546

1779 (28-5)

Voor een periode van zeven jaren wordt het onderhoud van de
aardewerken voor een bedrag van 500 ponden (te splitsen in “paaijen”
van £ 35:14:3) gegund aan de aannemer Jan Baptist Vermeer. 547 De uit
te voeren werkzaamheden betroffen: 548
•
•
•
•

Het onderhoud van de capitale wallen en de twee ravelijnen met hun
borstweringen, banquetten, batterijen en walgangen.
Idem van de bedekte weg rond het fort met het gehele binnentalud.
Idem van de contrescarpen, naar de landzijde omgaande van de ene
zeedijk naar de andere.
Het leggen van een nieuw stenen duikertje onder de contrescarp.

545

In Liefkenshoek was toen al lang geen aparte commandeur meer werkzaam (zie paragraaf 7.4 in
deel 1). Vermoedelijk ging het om het gebouw waarin de gezamenlijke commandeur van Lillo en
Liefkenshoek en/of de bevelvoerende hoogstgeplaatste officier (tijdelijk) kon verblijven.
546
De laatstgenoemde functie werd toen vervuld door Anthony Hattinga, die destijds ook als
bouwkundig ingenieur werkzaam was, en die derhalve goed in staat was om de kwaliteit van de uit te
voeren werkzaamheden te beoordelen.
547
Borg stonden Machiel Willems en Anthonij Pruijmboom.
548
ZA, SZ, inv. 1815, bestek van 3-5-1779.
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•
•
•

Het snoeien en in staat houden van alle bomen op de wallen en
pleinen binnen het fort en van de doornhaag op de onderberm van de
capitale wal rondom het fort.
Het wieden en schoonhouden van de straten.
Het schoonhouden van de capitale vest.

1781 (20-12)

Voor een periode van zeven jaren wordt het onderhoud van de rijs- en
aardewerken voor een bedrag van 630 ponden gegund aan Adriaan
Meijs. 549 Gelet op het genoemde onderhoudscontract d.d. 28-5-1779
betroffen deze werkzaamheden primair de rijswerken.

1781 (20-12)

Voor het laatst onder Zeeuwse regie worden voor een periode van zeven
jaren diverse timmer- en metselwerkzaamheden voor een bedrag van
1950 ponden gegund aan Leendert de Munck. 550 Bij de opstellling van
het bestek is de Middelburgse bouwmeester Coenraad Kaijser (in dienst
van het gewest Zeeland als “landsfabriek”) betrokken. 551 De
werkzaamheden betreffen onder meer de bouw van een nieuwe keuken in
de majoorswoning, diverse reparaties van het kerkgebouw (zie voor
bijzonderheden paragraaf 12.3 in deel 1) en van de school (zie voor
details paragraaf 13.3 in deel 1). De aannemer diende voorts onder de
klinkerstraat midden in het fort een riool te maken om het water van
achteruit het fort te geleiden naar het riool dat onder de poort doorging
(en uitmondde in de capitale gracht). Ook moest de welput worden
voorzien van een nieuw “putgebindt”, een houten stellage waaraan met
een ketting de emmer werd bevestigd waarmee het water uit de put werd
geschept (zie voor een afbeelding daarvan paragraaf 3.3. in deel 1).

1784 (23-11)

Er worden materialen aangevraagd voor de bouw van een wachthuis aan
de dijk van Keetenisse en van een kazemat, bestemd voor het opbergen
van levensmiddelen. 552

1785 (15-4)

Jan Hendrik van der Mijll, luitenant-ingenieur in het garnizoen te Lillo,
verricht in de periode 27-11-1784 tot en met 14-4-1785 inspectiewerkzaamheden te Liefkenshoek i.v.m. het herstellen en vernieuwen van
de fortificatie aldaar en het maken van nieuwe kazematten en
kruitmagazijnen; hij declareerde 39 ponden (2 guldens per dag); deze
declaratie d.d. 15-4-1585 werd goedgekeurd door de majoor-ingenieur
A.W. Kiers, majoor-ingenieur. 553

549

ZA, SZ, inv. 1815, bestek van 20-12-1781. Borgen waren Adrianus Vingerhoedt en Cornelis
Meijs.
550
Borgen waren Frans Delzenne en Frans Dronkers.
551
ZA, SZ, inv. 1815, eveneens een bestek d.d. 20-12-1781.
552
ZA, SZ, inv. 1420, brief van A.W. Kiers aan de GR van Zeeland d.d. 23-11-1784.
553
ZA, SZ, inv. 1421; de declaratie werd behandeld door de Gecommitteerde Raden van Zeeland op
5-5-1785.
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1785 (26-7)

De bevelvoerende officieren te Lillo, A. van Pabst en A. Kiers, bepleiten
bij de GR dat de bedekte weg te Liefkenshoek gepalissadeerd wordt en
dat de batterijen op en in de bedekte weg in een behoorlijke staat gebracht
worden. 554

554

ZA, SZ, inv. 1422; zij verwezen daarbij naar een lijst die zij op 23-12-1783 naar de
Gecommitteerde Raden van Zeeland stuurden. Voorts verwezen zij naar een overzicht d.d. 22-7-1785
betreffende de bestaande en de gewenste ammunitie te Liefkenshoek, vervaardigd door de
bevelvoerder aldaar, Graaf van Dam.
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10.

J.M.G. Leune
Ontwikkelingen in Oud-Lillo

Het overzicht in dit hoofdstuk is overwegend gebaseerd op besluiten van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende de schans Oud-Lillo, aangevuld met
enkele gegevens uit andere bronnen. Het is een bijlage bij de schets van deze schans en de
bijbehorende nederzetting in hoofdstuk 4 van deel 1.
7-4-1623

De vestingbouwer David van Orliens wordt naar Lillo gezonden om te
bezien of de aanleg van een fortificatie-werk te Oud-Lillo (op de locatie
van het voormalige dorp Lillo, gebouwd op een hoger gelegen zandrug in
de polder van Lillo), dat kan dienen als “voorwacht” (ten behoeve van het
fort Lillo) bij een vijandelijke aanval, wenselijk is. 555

23-4-1624

Besloten wordt om te Oud-Lillo een aarden-redoute op te richten waarin
10 tot 12 man kunnen waken als voorwacht. 556 Waarschijnlijk ontstaat
het fortje op de plaats van het voormalige kasteel van het dorp Lillo
(gesloopt in 1584) en worden de grachten van dit kasteel uitgediept en
benut als de binnengracht van deze redoute. 557 Hoewel een tekening van
de oorspronkelijke redoute ontbreekt is het plausibel dat deze van meet af
aan de vorm heeft gehad van een vierhoeksschans met zijden van 150
meter. 558 Mogelijk ontstond de driehoekige uitsprong (de zogeheten
redan) in het midden van de oostzijde pas nadat de aarden redoute was
getransformeerd in stenen redoute.

1629

Een voormalig soldaat is in Oud-Lillo werkzaam als bewaarder van “ ’s
lands ammunitie en materialen”. 559 De redoute is dan dus als vestingwerk
in gebruik.

25-4-1629

Besloten wordt om in Oud-Lillo een “borneput” (= een waterput) en een
regenbak te laten maken voor het geval er brand uitbreekt. 560

2-10-1629

Er is in Oud-Lillo in een gecombineerde functie een kwartiermeester en
kanonnier werkzaam. 561

21-3-1631

Besloten wordt tot het aanbesteden van een borstwering van planken
gevuld met aarde rondom de redoute op Oud-Lillo. 562

555

ZA, SZ, inv. 487, 7-4-1623.
Idem, inv. 488, 23-4-1624.
557
R. Havermans, Historisch-geografische sprokkelingen uit het Antwerpse polderland, z. pl., 1967,
p. 315.
558
Idem, p. 292 en 308.
559
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79780.
560
ZA, SZ, inv. 490, 25-4-1629.
561
ZA, SZ, inv. 490, 2-10-1629.
562
Idem, inv. 491, 21-3-1631.
556
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1-4-1631

Een schipper te Doel krijgt toestemming om onder meer voor de soldaten
te Oud-Lillo stro te vervoeren. 563

1633

Schippers worden betaald voor het vervoeren van steen en moortelpannen
van Oud-Lillo naar het fort Lillo. 564

2-3-1634

Besloten wordt dat de schade die te Oud-Lillo is aangericht door een hoge
vloed dient te worden gerepareerd. Met name de bressen in de
contrescarpen dienen te worden gerepareerd. Voorts dienen de houten
flanken op de wallen te worden vervangen; deze zijn verrot en vergaan.
565

1636

Iemand wordt betaald voor het leveren van kalksteenpannen voor de
kruitkelder te Oud-Lillo. 566

2-6-1637

De commandeur van Lillo krijgt mandaat om het fort te Oud-Lillo met
zoveel “volk” te versterken uit het fort Lillo als hij nodig acht. 567

1637

De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo krijgt opdracht om
Oud-Lillo te voorzien van pinpalissaden (= gepunte palen die werden
geplaatst op de wallen). 568

22-12-1637

Er wordt ingestemd met een betaling van £ 69:13:6 voor reparaties aan de
hutten en de logementen te Oud-Lillo. 569

31-3-1638

Besloten wordt om het verhogen van de borstweringen en het repareren
van de houten flanken van het fort Oud-Lillo uit te stellen. Er zal worden
nagegaan of het niet ten nadele van het gewest Zeeland (“het land”) is
indien dit fort zou worden geslecht. 570

30-10-1638

Medegedeeld wordt dat de dam van het fort Lillo naar Oud-Lillo is
afgerond. Het bouwen van een brug naar Oud-Lillo zal ingeveer fl. 200
kosten. 571

563

Idem, 1-4-1631. Dit stro was veelal afkomstig van landbouwers uit de polders van Doel en van St.
Anna-Ketenisse (zie bijv.: ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79820 en 79820).
564
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79870. Mortel is een metselspecie bestaande uit een mengsel
van gebluste kalk met water en zand. Mogelijk waren de vervoerde materialen afkomstig van het
voormalige kasteel dat op de plaats van de schans van Oud-Lillo stond en vermoedelijk in 1584 werd
gesloopt.
565
ZA, SZ, inv. 494, fol. 215, 2-3-1634. De schade zal zijn ontstaan door een hoge vloed op 1-111633, al dan niet in combinatie met een zware storm op 18-1-1634.
566
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79920.
567
ZA, SZ, inv. 496, fol. 85, 2-6-1637.
568
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79950.
569
ZA, SZ, inv. 496, fol. 201 v, 22-12-1637.
570
Idem, inv. 497, fol. 51 v, 31-3-1638.
571
Idem, fol. 189 v, 30-10-1638.
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1-11-1638

Voor het “opnemen” van de dam van het fort Lillo naar Oud-Lillo
worden aangewezen: de commies (van de vivres en de ammunitiën) en de
commandeur te Lillo. 572

24-12-1638

De kapitein van een te Oud-Lillo gelegerde compagnie verzoekt om
versterking van zijn troepen. Hem wordt bericht dat hiervoor “geen volck
in vooraet” is. 573

17-1-1639

Besloten wordt om tien soldaten uit de compagnie van Bartholomeus
Hoeijmaecker te legeren op Oud-Lillo. 574

11-3-1639

Er wordt toestemming verleend voor het bouwen van een brug tussen het
fort Lillo en Oud-Lillo. Voorts wordt besloten om na te gaan of het
goedkoper is om de wallen van het fort van Oud-Lillo te slechten en om
daarvoor in de plaats een stenen redoute te bouwen, aangezien het nodige
aan de wallen gerepareerd moet worden. 575

9-4-1639

Besloten wordt om het fort Oud-Lillo niet te veranderen in een stenen
redoute. De aarden wallen zullen worden gerepareerd. 576

15-4-1639

Besloten wordt tot een aanbesteding van de brug tussen Lillo en OudLillo. 577

21-6-1639

Vanuit het fort Lillo zijn 70 soldaten naar Oud-Lillo gestuurd. 578

24-6-1639

Het werk aan de brug over de kreek bij Oud-Lillo wordt aangenomen
voor 25 ponden. Twee aannemers zijn betrokken bij het repareren van de
aarden wallen te Oud-Lillo. 579

15-3-1640

Besloten wordt om de dam tussen Oud-Lillo en Blauwgaren opnieuw aan
te besteden omdat deze is weggespoeld. De dam zal in oude staat worden
hersteld. 580

19-4-1640

De commandeur van Lillo krijgt opdracht om voor de bezetting van OudLillo en Blauwgaren tezamen 50 man uit het fort Lillo te gebruiken. 581

572
573
574
575
576
577
578
579
580
581

Idem, fol. 190 v, 1-11-1638.
Idem, fol. 217, 24-12-1638.
Idem, fol. 18, 17-1-1639.
Idem, fol. 46 en 47, 11-3-1639.
Idem, fol. 62, 9-4-1639.
Idem, fol. 68 v, 15-4-1639.
ZA, SZ, inv. 1254, brief van 21-6-1639.
Idem, inv. 497, fol. 103, 24-6-1639.
Idem, inv. 498, fol. 29 v en 39, 15-3-1640.
Idem, fol. 46 v, 19-4-1640.
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3-1-1642

Voor het reparen van de doorgebroken dam tussen Blauwgaren en OudLillo wordt 25 ponden betaald. 582

7-1-1642

Er is op Oud-Lillo een kanonnier (“konstabel”) werkzaam. 583

25-2-1642

Opnieuw worden er werkzaamheden aan de dammen naar Oud-Lillo en
Blauwgaren aanbesteed. 584

18-4-1644

Besloten wordt om met prins Frederik Hendrik te overleggen over de
ontmanteling van Oud-Lillo en het bouwen van een stenen redoute op
deze plaats. 585

9-12-1644

Er wordt wederom gedelibereerd over een eventuele ontmanteling van
Oud-Lillo. 586

1644

Er is op Oud-Lillo een conciërge werkzaam. 587

23-5-1645

Besloten wordt om het fort te Oud-Lillo te slopen en te vervangen door
een stenen redoute. Er zal een bestek worden gemaakt en een overzicht
van de kosten. 588

31-8-1645

De kapitein van de te Oud-Lillo gelegerde compagnie dringt erop aan dat
de stenen redoute snel gebouwd zal worden. Besloten wordt om hiermee
nog “dit seizoen” te beginnen. 589

3-10-1645

De bouw van de stenen redoute te Oud-Lillo is aanbesteed. 590

13-11-1646

De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo krijgt opdracht om
ervoor te zorgen dat de hutten op Oud-Lillo wind- en waterdicht worden
gemaakt en dat aan de bewoners aldaar vanwege de toestand van hun
onderkomen meer turf wordt verstrekt dan gebruikelijk is. 591

22-3-1647

Besloten wordt nog eens zes weken te wachten met het “opmaken” (=
inspecteren) van de stenen redoute te Oud-Lillo. 592

582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592

Idem, inv. 499, fol. 4, 3-1-1642.
Idem, fol. 6 v, 7-1-1642.
Idem, fol. 34, 25-2-1642.
Idem, inv. 500, 18-4-1644.
Idem, 9-12-1644.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80080, fol. 28.
ZA, SZ, inv. 500, 23-5-1645.
Idem, 31-8-1645.
Idem, 3-10-1645.
Idem, inv. 501, fol. 112, 13-11-1646.
Idem, fol. 155, 22-3-1647.
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1650

Er wordt £ 2:2:6 betaald voor het repareren van de dam van het fort Lillo
naar Oud-Lillo “om de dooden bequamelick daerover te dragen”. 593

1651

Vanaf de herbedijking van de polder van Lillo ontwikkelt zich rondom de
redoute te Oud-Lillo (vooral ten noorden en oosten) een qua omvang
bescheiden nederzetting, voornamelijk bevolkt door boerenknechten met
hun gezinnen. Gelijktijdig ontstaat ten oosten van de redoute richting
Stabroek een nederzetting die als Kruisweg wordt betiteld en later als
Lillo-Kruisweg. 594 Dit dorp neemt in de tweede helft van de 17de eeuw
geleidelijk aan de oorspronkelijke functie over van het in 1584 verdwenen
dorp Lillo, met name als parochie-centrum en als vestigingsplaats van de
schepenbank van de Ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland.

31-3-1656

Besloten wordt om de houten hutten en logementen te Oud-Lillo ten bate
van het gewest Zeeland publiekelijk te verkopen. Het officierslogement
zal zo goedkoop mogelijk worden gerepareerd, waarna het weer bewoond
mag worden. De bewoners dienen zorg te dragen voor het jaarlijkse
onderhoud. 595

13-10-1656

Er wordt opnieuw besloten om vervallen hutten op Oud-Lillo te
verkopen. 596

20-9-1664

Krachtens het Traktaat van Limietscheidingen ressorteert Oud-Lillo onder
de jurisdictie van het fort Lillo. De nederzetting (het fort en de
omliggende enclave) behoren formeel tot het grondgebied van de
Republiek der Verenigde Nederlanden, hetgeen feitelijk reeds het geval
was vanaf 1585.

23-3-1666

Een beslissing over de sloop van het fort Oud-Lillo wordt uitgesteld tot de
eerstvolgende vergadering van de Staten van Zeeland. 597

593

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80190, fol. 26 v en 27. Het oorspronkelijke kerkhof van het
voormalige dorp Lillo, ten noorden grenzend aan de schans te Oud-Lillo, werd gebruikt als de
belangrijkste begraafplaats van het fort Lillo (zie hoofdstuk 3 in deel 1). De “dam” tussen dit fort en
Oud-Lillo werd dus niet alleen gebruikt voor het geregelde transport over en weer van militairen en
materieel, doch ook voor het begraven van de doden vanuit het fort. Havermans (op. cit. 1967, m.n. p.
303-306) zag deze mogelijkheid over het hoofd toen hij op zoek ging naar de locatie van de
oorspronkelijke parochiekerk van Lillo. Menselijke resten (schedels, beenderen, tanden e.d.) die op de
locatie van het “kerkhof” ten noorden van de schans Oud-Lillo zijn opgegraven waren, in elk geval
deels, afkomstig van personen die in of nabij het fort Lillo zijn overleden en dus niet uitsluitend van
overledenen uit het voormalige, in 1584 vergane dorp Lillo. Overigens doet dit aan de conclusie van
Havermans niets af dat de parochiekerk van dit dorp hoogstwaarschijnlijk nabij dit kerkhof gelegen
was.
594
De nederzetting bevond zich nabij het kruispunt tussen de weg van het fort Lillo naar Stabroek en
de (Oude) Kruisweg in de polder van Lillo.
595
ZA, SZ, inv. 508, 31-3-1656.
596
Idem, 13-10-1656.
597
Idem, inv. 523, fol. 107, 23-3-1666.
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14-3-1670

Op verzoek van de commandeur van Lillo wordt besloten nog eens na te
denken over de sloop van het fort Oud-Lillo (en dat te Blauwgaren). 598

24-3-1671

Besloten wordt om de forten Oud-Lillo en Blauwgaren te slopen. 599

30-8-1672

De commandeur van Lillo krijgt opdracht om zo spoedig mogelijk (“met
den eersten”) met inschakeling van de ingezetenen van de polder van
Lillo zonder kosten voor het gewest Zeeland de forten Blauwgaren en
Oud-Lillo te doen slechten. 600

28-3-1673

De instructie aan de commandeur van Lillo van 30-8-1672 wordt herhaald
met de toevoeging dat hij daarbij niet in gebreke mag blijven. 601
Vermoedelijk heeft de sloop van het fort vooral, zo niet uitsluitend
betrekking op het binnenwerk.

1701-1702

In het kader van de Spaanse Successieoorlog wordt de redoute te OudLillo hersteld en gereactiveerd. Een aannemer wordt betaald voor diverse
werkzaamheden zoals het maken van een nieuwe contrescarp, het
repareren van de binnenborstwering, het opbreken van oude muren, het
ruimen van de gracht en het rondom met groene zoden bezetten van de
buitenzijde. 602 Voorts wordt er voor “het nieuwe fort” een nieuwe brug
gebouwd, een nieuw corps du garde, een klein kruitmagazijn en een
secreet. Voorts wordt een riool vernieuwd. Daarmee is in die jaren in
totaal een bedrag gemoeid van resp. £ 64 en £ 752:11. 603

1702

Omdat de polder van Lillo in het kader van de oorlogsvoering is
geïnundeerd is het van belang dat de verbindingsweg tussen het fort Lillo
en Oud-Lillo intact blijft. De daarmee gemoeide werkzaamheden kosten
£ 41:13:4. 604

29-8-1705

De commandeur van Lillo krijgt mandaat om het wachthuis op Oud-Lillo
te laten repareren. 605

10-10-1713

Krachtens een resolutie van de Staten van Zeeland van 29-9-1713 wordt
besloten om de vergane palissaden en stormpalen op het fort Oud-Lillo
publiekelijk te verkopen. De goede dienen geplaatst te worden op het fort
Frederik Hendrik. 606

598
599
600
601
602
603
604
605
606

Idem, inv. 666, 14-3-1670.
Idem, inv. 667, 24-3-1671.
Idem, inv. 668, 30-8-1672.
Idem, inv. 670, 28-3-1673.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81720, fol. 31 v, 53 v.
Idem, fol. 33 en 57 v.
ZA, SZ, inv. 711, 8-5-1703.
Idem, inv. 713, 29-8-1705.
Idem, inv. 721, 10-10-1713.
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24-10-1713

De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo dient op te geven
hoeveel turf er bespaard zou kunnen worden indien er op Oud-Lillo geen
wacht meer gehouden zou worden. 607

2-2-1714

De commandeur van Lillo heeft bericht dat de palissaden en stormpalen te
Oud-Lillo zijn verwijderd en dat het slechte hout als brandhout is
verkocht. 608

4-11-1717

Er worden te Oud-Lillo reparaties verricht ten bedrage van £ 33:6:8. De
commandeur van Lillo heeft een militair aangesteld ter voorkoming van
verdere schade aldaar. 609

1718

Een aannemer wordt betaald (£ 3:8:4) voor het graven en uitbaggeren van
50 roeden aarde rondom de buitengracht van het fort Oud-Lillo “om daar
het soet en vers water naar den buijtengragt van Lillo te doen afkomen
ten dienste van het garnizoen”. Een andere aannemer ontvangt 12 ponden
voor het schoonmaken van de binnen- en buitengrachten van dit fort. 610

1738

De kartograaf W.T. Hattinga vervaardigt een gedetailleerde kaart van het
fort Oud-Lillo en zijn directe omgeving en baseert zich daarbij op een
eerdere kaart van de landmeter Cornelis van Sittaerts uit 1715. 611

1746

Er worden 60 grote schanskurven geplaatst op de twee batterijen van het
fort Oud-Lillo. De kosten bedragen 15 ponden. 612

1747

De polder van Lillo is geïnundeerd in het kader van de Oostenrijkse
Successieoorlog. Het fort Oud-Lillo ligt droog en is omringd door
omgehakte bomen om “het landen van de vijand” te voorkomen. 613 Er
kan niet verhinderd worden dat de forten Lillo en Oud-Lillo in oktober
1747 in Franse handen komen.

11-7-1755

Rondom het fort Oud-Lillo liggen 59 grondpercelen (“erven”) die elk in
erfpacht zijn uitgeven. Van elf van deze percelen is de cijns bestemd voor
de commandeur van Lillo. De cijns van de overige 43 percelen is bestemd
voor de diaconie van de fortkerk van Lillo. 614

607

Idem, 24-10-1713.
Idem, inv. 722, 2-2-1714.
609
Idem, inv. 725, 4-11-1717.
610
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81020, fol. 40 en 62.
611
Universiteit Leiden, Collectie Bodel-Bijenhuis, P 78, N 99. Hattinga vermeldt foutief dat de
schans te Oud-Lillo is aangelegd in 1702 (dat was in 1623).
612
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81300.
613
Universiteit Leiden, Collectie Bodel-Bijenhuis, P 78, nrs. 82 en 83.
614
RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 31.
608
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1768

In het fort Oud-Lillo bevinden zich drie gebouwen: een gecasematteerd en
gemetseld magazijn onder de poort, een wachthuis (“corps du garde”) op
het plein en een stenen “gemakshuisje” (= een toiletgebouwtje). 615

1781

Besloten wordt om de brug over de buitenvest te repareren evenals het
corps du garde en het stenen verlaatsluisje aan de zuidoost-zijde. 616

1783

Rondom het fort Oud-Lillo wonen 52 huishoudens. 617

22-4-1784

Oud-Lillo wordt bezet (veroverd) door Oostenrijkse troepen. 618 De
commandant van deze troepen verstrekt de opdracht om de wallen van de
schans te slopen. 619 De inwoners ressorteren vanaf dat moment de facto
onder de Oostenrijkse Nederlanden en behoren niet langer tot de
Republiek der Verenigde Nederlanden. Zij kunnen formeel nog wel, maar
praktisch niet meer onderworpen worden aan belastingheffing door het
gewest Zeeland. 620

12-2-1786

Oud-Lillo komt ook in formele zin in Oostenrijkse handen als uitvloeisel
van het Traktaat van Fontainebleau van november 1785. Aan de militaire
functie van het fort Oud-Lillo komt een einde.

Addendum
1831

De nederzetting Oud-Lillo verdwijnt onder water in het kader van de
Belgische Opstand en is in 1845 weer bewoonbaar.

1866

Op de plaats van het voormalige fort Oud-Lillo wordt een suikerfabriek
gebouwd. 621

11-2-1967

De laatste bewoner van de nederzetting Oud-Lillo vertrekt. 622 Kort
daarna wordt Oud-Lillo onder het zand bedolven in het kader van de
uitbreiding van de haven van Antwerpen op de Brabantse oever van de
Schelde.

615
616
617
618
619
620
621
622

ZA, Rekenkamer Zeeland II, inv. 1013, fol. 155 v-163.
ZA, SZ, inv. 1814, fol. 164 v-167 v.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81660, fol. 7.
Idem, inv. 81670, fol. 8; ook: ZA, SZ, inv. 1945, 22-4-1784 en inv. 1958, 22-4-1784.
A.M. Wessels, Zeeland in de Patriottentijd, Goes, 1947, p. 45.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv., fol. 87 v; ook ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81680, fol. 13.
R. Havermans, op. cit. 1967, p. 308. Deze fabriek werd in 1930 geliquideerd.
Idem, p. 320. Het laatste gezin vertrok er op 19 januari 1967.
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11.

J.M.G. Leune
Ontwikkelingen op Blauwgaren

Onderstaande gegevens zijn overwegend ontleend aan de resoluties van de Gecommitteerde
Raden van Zeeland (kortweg: GR) en aan gegevens in het archief van de Rekenkamer van
Zeeland. Het overzicht is een bijlage bij de schets van de schans Blauwgaren in de polder
van Lillo in paragraaf 4.4 van deel 1.
1599-1600

In de periode 1-10-1599 tot 1-10-1600 werd een aannemer betaald voor
het repareren van de bolwerken van “het fort” Blauwgaren. 623

1610 (7-7)

Blauwgaren wordt als volgt beschreven: “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”. 624 Op de plaats
van het voormalige fort was dus een stenen redoute gebouwd.

1612

Iemand wordt betaald voor het leveren van turf en kaarsen; er waren toen
dus militairen in Blauwgaren gelegerd. 625

1616

Het verhogen van de contrescarp van de dam van Blauwgaren tot de
Steenweg is aanbesteed voor zes schellingen per roede. 626

1617

Volgens een plan van de prelaat van de St. Michielsabdij te Antwerpen en
de betreffende ingelanden om de polder van Zandvliet te herbedijken
zullen daarbuiten vallen: de twee gaten van Blauwgaren en twee andere
gaten tussen Blauwgaren en Berendrecht, waardoor de herbedijking 700
tot 800 roeden van het fort Lillo verwijderd kan blijven. 627 Het plan
wordt niet geëffectueerd.

1627

Het kohier van de verpachting van de gemeene middelen van consumptie
betreffende Lillo en Liefkenshoek in de periode 1-10-1627 tot 31-3-1628
heeft ook op Blauwgaren betrekking. 628

1628

Er zijn “enige werken” op de redoute te Blauwgaren verricht die worden
“opgenomen”. 629 De redoute is afgebeeld op een kaart die in augustus
1628 is getekend. 630

623
624
625
626
627
628
629

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 270, fol. 331.
ZA, SZ, inv. 1225, 7-7-1610.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79460.
ZA, SZ, inv. 484, 19-7-1616.
ZA, SZ, inv. 1233, brief van 1-1-1618.
ZA, SZ, inv. 1242, brief van 21-10-1627.
ZA, SZ, inv. 490, 3-3-1628.
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1629

Ten behoeve van het fort Blauwgaren is een veerman werkzaam. 631

1633 (4-10)

Een kanonnier te Oud-Lillo krijgt een vergoeding van £ 8:6:8 wegens
extra-ordinaire dienst te Blauwgaren op voorwaarde dat hij de GR
hierover niet meer zal lastig vallen. 632

1633 (6-11)

Besloten wordt tot diverse reparaties te Blauwgaren vanwege de zware
storm en de hoge vloed van 1-11-1633. Er dient een vervangende brug te
worden gelegd over de gracht van het fort. “Afgeschoten” borstweringen
dienen te worden gerepareerd. 633

1634 (2-3)

Melding wordt gemaakt van een noodzakelijke reparatie van bressen in
de wallen en van de contrescarpen, de poort en de brug te Blauwgaren. 634

1634 (22-5)

Met de herstelwerkzaamheden (zie 2-3-1634) was een bedrag gemoeid
van £ 37:10. 635

1634 (22-5)

Besloten wordt in de contrescarpen een nieuwe sluis aan te leggen; de
oude is vergaan. Voorts verlenen de GR toestemming om onder de poort
een nieuw “buijsken” aan te leggen, bestemd voor het zuiveren van het
water uit het fort. 636

1634 (22-5)

De GR besluiten om 100 pond kaas en twee tonnen beschuit naar
Blauwgaren te zenden op voorwaarde dat deze etenswaren regelmatig
worden ververst om bederving te voorkomen. 637

1634

Er is in Blauwgaren een kanonnier werkzaam. 638

1634 (30-10)

De GR bespreken het verzoek van de Raad van State om te bevelen dat al
het krijgsvolk binnen het gewest Zeeland wordt “gemonsterd”, met
inbegrip van de militairen te Blauwgaren. 639

1635 (12-4)

De vendumeester van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek is ook werkzaam
in Blauwgaren. 640

630

F. Nagtglas, Zelandia Illustrata, deel 2, Middelburg 1880, p. 744; de tekening is van Philips
Vlamingh, in opdracht van de Staten van van Zeeland; Universiteit Leiden, Collectie BodelNijenhuis, P 78 N 78.
631
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79780.
632
ZA, SZ, inv. 494, fol. 68 v, 4-10-1633.
633
Idem, fol. 107, 6-11-1633.
634
Idem, fol. 215, 2-3-1634.
635
Idem, fol. 272, 22-5-1634.
636
Idem fol. 272 en 272 v.
637
Idem, fol. 272 v.
638
ZA, SZ, inv. 495, fol. 38 v, 22-8-1634.
639
Idem, fol. 85 v, 30-10-1634.
640
Idem, fol. 201 v en 202, 12-4-1635.
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1635 (11-6)

De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo heeft een
inventarisatie gemaakt van de ammunitie te Blauwgaren. 641

1635 (23-8)

Naar Blauwgaren zullen “turcken” (= fakkels) worden gestuurd. 642

1635 (23-8)

Gedelegeerden van de GR zullen in Blauwgaren de sortie, de poort, de
batterijen, de houten flankering en de houten kisten (ofwel blinden)
inspecteren. Er wordt toestemming verleend voor het graven van een
opslagplaats voor buskruit. 643

1635 (25-10)

Toestemming wordt verleend voor het repareren van de brug en de sortie,
alsmede van de houten wambuis te Blauwgaren. Voor de flanken van de
hutten kan met enkele kleine reparaties worden volstaan. In de wallen
mag een gewelf worden gegraven voor de opslag van vijf of zes ton
buskruit. 644

1635 (4-12)

Besloten wordt dat een deel van de compagnie van kapitein Roobolle op
Blauwgaren wordt gelegerd (en een deel op het fort Hoogerwerf). 645

1635 (8-12)

Naar Blauwgaren en Oud-Lillo tezamen zijn 30 soldaten gestuurd, 15 uit
de compagnie van Jaques de Chantraine dict Broucqsaut en 15 uit die van
Simon Cromstrien. 646

1636 (12-6)

Besloten wordt tot een inspectie van werkzaamheden die in Blauwgaren
zijn verricht. 647

1636 (25-8)

De pestmeester van het fort Lillo is ook werkzaam in Blauwgaren. 648

1637 (8-5)

Toestemming wordt verleend voor het aanbesteden van metsel- en
timmerwerk op Blauwgaren. 649

1637 (2-6)

De commandeur van Lillo krijgt toestemming van de GR om het fort van
Blauwgaren met zoveel “volk” uit het fort Lillo mag versterken als hij
nodig acht. 650

1637 (2-7)

Toestemming wordt verleend voor het verleggen van de sluis te
Blauwgaren nu is vastgesteld dat het water niet binnen de vest blijft. De

641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

Idem, fol. 233 en 233 v, 11-6-1635.
Idem, fol. 285 v, 23-8-1635.
ZA, SZ, inv. 495, fol. 285 v, 23-8-1635.
Idem, fol. 325 v en 326, 25-10-1635.
Idem, fol. 355, 4-12-1635.
Idem, fol. 358 v, 8-12-1635.
ZA, SZ, inv. 496, fol. 102 v, 12-6-1636.
Idem, fol. 144, 25-8-1636.
Idem, fol. 64 v, 8-5-1637.
Idem, fol. 85, 2-6-1637.
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kosten zullen 33 guldens bedragen. Tevens wordt besloten de wallen van
het fort te verhogen, hetgeen 75 ponden zal kosten. 651
1637 (9-11)

Besloten wordt om vier “steenstucken met haere camers” (= geschut
waarmee aanvankelijk stenen en later ook ijzeren kogels kon worden
afgeschoten) naar Lillo te zenden voor gebruik op het fort
Blauwgaren. 652

1637 (9-11)

De vroedvrouw van Lillo is ook werkzaam op Blauwgaren. 653

1637 (28-11)

Aan twee bierstekers wordt het recht verleend om voor een periode van
een jaar tonnen groot en klein bier te leveren voor (o.m.) het fort
Blauwgaren. Er mag pas geleverd worden als het bier dat in voorraad is is
geconsumeerd. 654 Dit besluit wordt herhaald op 1-11-1638 en 15-121639. 655

1638 (31-3)

Besloten wordt naar Blauwgaren en Oud-Lillo twaalf soldaten te sturen
vanwege de aanstaande donkere maan. 656

1638 (31-3)

Besloten wordt een lijst te laten opstellen van de logementen en hutten op
(o.m.) Blauwgaren. Aan iedere kapitein (van een Zeeuwse compagnie)
zal een lijst worden overhandigd met een overzicht van aanwezige
legersteden, inclusief een opgave van de straf die soldaten dienen te
krijgen indien zij daaraan schade toebrengen. 657

1638 (3-4)

Besloten wordt om de 12 soldaten die gelegerd zijn te Oud-Lillo of
Blauwgaren naar het fort Kruisschans te sturen. 658

1638 (4-10)

Opdracht wordt gegeven om de nodige levensmiddelen naar (o.m.)
Blauwgaren te sturen ten behoeve van de wintervoorraad, evenveel als de
vorige winter. 659

1639 (11-3)

Opdracht wordt gegeven om niet-gebruikte goederen uit de
wintervoorraad van (o.m.) Blauwgaren zo snel mogelijk te verkopen. 660

1639 (7-6)

Een aannemer verricht reparaties aan de wallen van Blauwgaren. 661

651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661

Idem, fol. 106-107, 2-7-1637.
Idem, fol. 169 en 169 v, 9-11-1637.
Idem, fol. 170, 9-11-1637.
ZA, SZ, inv. 496, fol. 183 v, 28-11-1637.
ZA, SZ, inv. 497, fol. 190 v, 1-11-1638; idem, fol. 190, 15-12-1639.
Idem, fol. 52, 31-3-1638.
Idem, fol. 53 v, 31-3-1638.
Idem, fol. 58, 3-4-1638.
Idem, fol. 170, 4-10-1638.
Idem, fol. 47 v, 11-3-1639.
Idem, fol. 96 v, 7-6-1639.
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1639 (20-9)

Besloten wordt om reparatiewerkzaamheden te Blauwgaren aan te
besteden. 662

1640 (15-3)

Besloten wordt om de dam tussen Oud-Lillo en Blauwgaren opnieuw aan
te besteden aangezien deze is weggespoeld. Tevens worden besluiten
genomen over andere werkzaamheden te Blauwgaren. 663

1640 (27-7)

De aanbesteding van de dam tussen Oud-Lillo en Blauwgaren heeft
plaatsgevonden. 664

1640 (25-9)

Besloten wordt om op Blauwgaren (en te Lillo, Liekenshoek en OudLillo) vuurbakens op te richten om in geval van nood te kunnen seinen.
665

1641 (7-5)

Besloten wordt om werkzaamheden te Blauwgaren aan te besteden. 666

1641 (23-8)

De reparatie van de gebroken dam tussen Oud-Lillo en Blauwgaren en
het verhogen van de dam in de oude dijk van Lillo naar Blauwgaren is
aanbesteed voor 4 ponden. 667

1641 (17-12)

Een verzoek van de kanonnier en aannemer Marcus van Wolffenaer (ook:
Marcus d’Ameau) om een vergoeding voor het openen en sluiten van de
poort te Blauwgaren wordt afgewezen. 668

1642 (3-1)

Besloten wordt aan Marcus van Wolffenaer 25 ponden te betalen voor het
repareren van de doorgebroken dam tussen Blauwgaren en Oud-Lillo,
voor het opgraven van de wal van Blauwgaren i.v.m. het maken van een
stenen uitgang en voor reparaties aan diens hut. 669

1645 (31-8)

Een deel van de compagnie van kapitein Hendrick Richardt is in
Blauwgaren gelegerd. 670

1646 (12-4)

Er wordt besloten nieuwe wielen voor het kanon van Blauwgaren te
sturen. 671

1647

Marcus D’ Ameau (Wolvelaer, Wollfenaer) wordt betaald als conciërge
op Blauwgaren. 672

662
663
664
665
666
667
668
669
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671

Idem, fol. 158, 20-9-1639.
ZA, SZ, inv. 498, fol. 29 v, 15-3-1640.
Idem, fol. 100 v, 27-7-1640.
Idem, fol. 138 v, 25-9-1640.
Idem, fol. 249, 7-5-1641.
Idem, fol. 325 v, 23-8-1641.
Idem, fol. 407, 17-12-1641.
ZA, SZ, inv. 499, fol. 4, 3-1-1642.
Idem, inv. 500, 31-8-1645.
Idem, inv. 501, fol. 41 v, 12-4-1646.
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1647 (12-9)

Soldaten te Blauwgaren (en Oud-Lillo) uit de compagnie van kapitein
Richardt worden afgelost door soldaten uit de compagnieën van de
kapiteins Cabeljau en De Ridder. Er verblijven dan in Blauwgaren
vermoedelijk 12 manschappen. 673

1647 (17-12)

Commandeur Cabeljau verzoekt de GR om zijn soldaten terug te trekken
uit Blauwgaren en wederom te legeren in Liefkenshoek. 674 Daarmee
wordt op 7-7-1648 ingestemd. 675

1648 (5-5)

De kanonnier van Blauwgaren verzoekt om te worden overgeplaatst naar
het fort Lillo indien een van de kanonniers aldaar overlijdt. 676

1650 (3-3)

Twee schippers worden betaald voor het vervoeren en uitdelen van turf
ten behoeve van Blauwgaren. 677

1650 (7-6)

Idem. Besloten wordt dat de genoemde schippers hun diensten op dit
terrein te Blauwgaren en Oud-Lillo niet kunnen voortzetten omdat deze
forten bedijkt zullen worden [gedoeld werd op de naderende herbedijking
van de polder van Lillo]. Hun toelage van 6 ponden komt dan te
vervallen. 678

1650 (8-12)

De opzichters (“officieren”) van de herbedijking van de polders van Lillo,
Stabroek, Zandvliet en Berendrecht krijgen toestemming om te verblijven
in de hutten op Blauwgaren. 679

1651 (10-3)

Melding wordt gemaakt van stormschade te Blauwgaren. 680

1654 (6-8)

Besloten wordt tot het inspecteren van de dijk van Blauwgaren naar de
oude sluiskil van het fort Lillo. 681

1655 (15-4)

Een timmerman krijgt opdracht een bestek te maken voor noodzakelijke
werken te Blauwgaren. 682

1656 (13-10)

Besloten is om vervallen houten hutten te Blauwgaren te verkopen. 683
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ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80130, fol. 104.
ZA, SZ, inv. 501, fol. 215, 12-9-1647.
Idem, fol. 246 v, 17-12-1647.
ZA, SZ, inv. 502, fol. 71 v, 7-7-1648.
Idem, fol. 50 v, 5-5-1648.
ZA, SZ, inv. 503, fol. 37 v, 3-3-1650.
Idem, fol. 90, 7-6-1650.
Idem, fol. 200, 8-12-1650.
ZA, SZ, inv. 504, fol. 62 v, 10-3-1651.
Idem, inv. 507, fol. 135, 6-8-1654.
Idem, inv. 508, 15-4-1655.
Idem, 13-10-1656.
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1668

Hendrik van Houteborch maakt een tekening van “le fortin de
Blauwgaren”. 684

1669 (7-3)

Omdat er al enige jaren geen reparaties meer zijn uitgevoerd aan de
hutten te Blauwgaren wordt geadviseerd om deze te verkopen alvorens
deze geheel zijn vergaan. 685

1670 (14-3)

De GR buigen zich over het verzoek van de commandeur van Lillo om de
forten Oud-Lillo en Blauwgaren te slopen. 686

1670 (27-3)

De GR houden de sloop van Blauwgaren nog in beraad. 687

1671 (24-3)

De GR besluiten om het fort Blauwgaren te slopen. 688

1672 (30-8)

De commandeur van Lillo wordt gemaand om nu zo spoedig mogelijk
met inschakeling van de ingelanden van de polder van Lillo en zonder
kosten voor het gewest Zeeland Blauwgaren te slopen en de vrijkomende
materialen publiekelijk te veilen. 689

1747

Op een overzichtskaart van de forten Frederik Hendrik, Lillo,
Kruisschans en Liefkenshoek uit 1747 zijn de contouren van het
voormalige fort Blauwgaren nog zichtbaar. 690

684

ARA Brussel, Collectie kaarten en plannen, nr. 503.
ZA, SZ, inv. 665, 7-3-1669.
686
Idem, inv. 666, 14-3-1670.
687
Idem, 27-3-1670.
688
Idem, inv. 667, 24-3-1671.
689
ZA, SZ, inv. 668, 30-8-1672.
690
Universiteit Leiden, Collectie Bodel-Nijenhuis, P 78 N 77. In 1967 was de voormalige redoute als
gevolg van een saillant (een uitstekend deel) nog zichtbaar in de Blauwgarendijk (R. Havermans, R.,
Historisch-geografische sprokkelingen uit het Antwerpse polderland, z.pl., 1967, p. 435).
685
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12.

J.M.G. Leune
Ontwikkelingen op Hoogerwerf

Onderstaand overzicht is een bijlage bij de schets van het fort St. Martin ofwel Hoogerwerf
in hoofdstuk 4 van deel 1. Het is overwegend gebaseerd op de resoluties van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland betreffende dit fort.
1627

In het kader van hun streven om hun machtspositie in het zuid-westelijke
deltagebied te versterken besluiten de Spanjaarden, vrijwel gelijktijdig
met een uitbreiding van hun vesting te Zandvliet, om op de zuidwestpunt
van het schor Hoogerwerf een fort te bouwen dat zij de naam St. Martin
geven en dat later meestal als het fort Hoogerwerf is betiteld. 691 Het lag
ten noord-westen van Zandvliet op een economisch en militair gezien
belangrijke plaats in de Schelde-Rijnverbinding. Met de bouw werd op 4
augustus 1627 begonnen. 692 Het scheepvaartverkeer vanuit het noorden
naar Antwerpen en omgekeerd viel onder het bereik van het
kanonnenvuur vanuit het fort. Schippers op deze route dienden ofwel te
varen via de Agger dan wel via de Kromvliet, beide aftakkingen van de
Schelde rondom het schor Hoogerwerf, in de slikken van Hinkelenoord.
Het schor lag op de grens tussen het gewest Zeeland en het hertogdom
Brabant. Het was voor de Spanjaarden ook van belang als bruggenhoofd
vanuit Brabant naar Zuid-Beveland. Anno 2005 bevindt deze locatie zich
op de grens van de Anna-Mariapolder (bedijkt in 1897 en behorend tot de
provincie Zeeland) en de polder Nieuw-Hinkelenoord en Hoogerwerf
(bedijkt in 1801 en behorend tot de provincie Noord-Brabant). 693

1632 (juli)

Staatse troepen onder leiding van de Zeeuwse vice-admiraal Marinus
Hollare en de kapitein graaf Willem van Nassau-Siegen veroveren het
fort Hoogerwerf, evenals de forten Kruissschans, St. Jacob (beide nabij
de Couwenstijnsedijk), Stoofgat ofwel St. Ambroise (nabij Zandvliet), en

691

Dat het fort St. Martin is aangelegd in 1627 is vermeld op een in 1628 door Claes Janszn.
Visscher vervaardigde kaart van Bergen op Zoom en omstreken; zie: F. Nagtglas, Zelandia Illustrata;
verzameling van kaarten, portretten, platen enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland,
tweede deel, Middelburg, 1880, p. 312. Het fort is in 1627 afgebeeld op een kaart van Josua van den
Ende, die in dat jaar in Amsterdam is gepubliceerd (RHC Bergen op Zoom, Beeldcollectie, inv. KG
372 en 341). Idem op een kaart van Abraham Verhoeven uit 1627.
692
H. de Groot, Belegeringh der stadt Grol, met den aenkleeven des jaers MDCXXVII (= 1627), in:
Hugo de Groots Nederlandtsche Jaerboeken en Historien sedert het jaer MDLV tot het jaer MDCIX,
tweede boekdeel, Amsterdam, 1681, (aanhangsel, p. 18 en 19).
693
Zie voor de ligging van het schor Hoogerwerf o.m.: A.J. van der Aa, Aardrijksundig
Woordenboek der Nederlanden, deel V, p. 617 en 769; E. Jansen, Fort op Hoogerwerf 1627-1650, in:
Tijding, jrg. 1988, nr. 3, p. 48-58; ook: E. Jansen, “Accoord” zei Van Putte; de geschiedenis van de
Oude-Hinkelenoordpolder van Woensdrecht 1685-2004, Hoogerheide, 2004, p. 41-42. De plaats van
het fort St. Martin is in 1988 vastgesteld door de Werkgroep Archeologie van de Heemkundekring
“Het Zuidkwartier”; deze kring bestrijkt de plaatsen Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en
Woensdrecht. De genoemde werkgroep legde resten bloot van kruiken, pijpen, kookpotten, stenen en
dakpannen van het voormalige fort; zie Jansen, op. cit., 1988.
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St. Anna (in de polder van Namen). De soldaten die bij de verovering van
Hoogerwerf betrokken zijn tonen zich ontevreden vanwege achterstallig
loon. 694 Willem van Nassau meldt de verovering op 4-7-1632 aan de
Staten van Zeeland en wordt hiervoor door deze Staten op 7-7-1632
bedankt. 695
1632 (24-7)

De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo krijgt opdracht van
de Gecommitteerde Raden van Zeeland (in het vervolg omschreven als
GR) om alle geschut, munitie, levensmiddelen en andere zaken te
inventariseren die o.m. op Hoogerwerf op de Spanjaarden zijn veroverd.
696
Deze instructie markeert het begin van een beheersmatige bemoeienis
van de leiding van het fort Lillo met de gang van zaken op Hoogerwerf.

1632 (9-9)

De GR besluiten om de kanonnier van Hoogerwerf over te plaatsen naar
Blauwgaren en Oud-Lillo en in diens plaats een kanonnier uit het fort
Lillo aan te wijzen. 697 Laatstgenoemde protesteerde daar vergeefs tegen.
698
Op 31-3-1633 verzocht hij om terugplaatsing naar Lillo en om een
vergoeding voor de zeven maanden dat hij op Hoogerwerf had gewerkt.
De GR stemden daarmee in. Zij bepaalden vervolgens dat door middel
van loting zou worden uitgemaakt welke kanonniers uit Lillo en
Liefkenshoek telkens voor een periode van drie maanden dienst zouden
doen op Hoogerwerf. 699

1633

Met de dagelijks leiding op het fort Hoogerwerf wordt een sergeantmajoor van het Staatse leger belast: Johan Veijser (ook: Vizer en Visier)
die oorspronkelijk uit Engeland afkomstig is. 700 Hij vervulde deze
functie tot zijn overlijden in april 1659 en verdiende daarmee 50 ponden
per jaar. 701 Net zoals in de forten Frederik Hendrik en Kruisschans
fungeert de sergeant-majoor (die soms ook als commandeur is
omschreven) tevens als commies van het magazijn.

1633 (26-4)

De GR buigen zich over de vraag of de eigenaren van hoornbeesten die
gebruik maken van de schorren rondom het fort Hoogerwerf “hoorngeld”
verschuldigd zijn. De pachter van de betreffende impost, die opereert
vanuit het fort Lillo, wordt verwezen naar de Raad van State, als
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F.J.G.Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger, 1568-1795, deel IV, p. 61 en 345.
W.W. van Valkenburg, De kapitein-commandeur Johan Veijser (John Vizer) uit Engeland, zijn
nakomelingen en hun verwanten, in: De Nederlandsche Leeuw, 1976, p. 6.
696
ZA, SZ, inv. 493, 24-7-1632.
697
ZA, SZ, inv. 493, 9-9-1632; de betrokken kanonniers waren resp. Wessel Claessen en Pieter
Lievenssen.
698
ZA, SZ, inv. 493, 13-1-1633.
699
Idem, 31-3-1633.
700
De burgemeester van Tholen, Jacob de Vriese, stelde zich voor hem borg op 8-9-1633 (GA
Tholen, RAZE 5179). Veijser was in de stad Tholen bekend, omdat hij vóór 1633 daar werkzaam
was als sergeant.
701
Zie voor hem verder deel 2 c.
695
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verpachter van deze belasting [die destijds onderdeel was van de
gemeene middelen van consumptie]. 702
1633 (5-7)

De kapitein Berendrecht krijgt van de GR het bevel om zijn compagnie te
verplaatsen van het fort Hoogerwerf naar het fort St. Anna in de Polder
van Namen. 703

1633 (16-7)

De commandeur van Lillo toont zich verontrust over de beperkte
bezetting van het fort Hoogerwerf. 704

1633 (8-10)

Idem. 705

1633 (19-10)

De GR buigen zich over de vraag of het niet verstandiger zou zijn om op
Hoogerwerf een meer continue troepenmacht te stationeren in plaats van
soldaten die maandelijks worden afgelost. Zij achten het verstandig om
hierin geen verandering te brengen en geven aan de commandeur van
Lillo instructie om zich conform dit standpunt te gedragen. 706

1633 (1-11)

Een zware storm en een hoge vloed veroorzaken schade aan het fort
Hoogerwerf. Op 6-11-1633 wordt opdracht verstrekt om deze schade
provisorisch te repareren met pinpalissaden en planken. 707

1633 (16-11)

De GR behandelen het verzoek van de commandeur van Lillo om
instructies voor het aflossen van het garnizoen op Hoogerwerf. 708

1633 (17-11)

Een deel van de compagnie van kapitein Isaacq Prince verbleef op
Hoogerwerf (en het fort Stoofgat). 709 Idem op 11-12-1633 en wel op
basis van loting. 710

1633 (28-12)

De GR besluiten om 60 ijzeren kogels van vier pond naar Hoogerwerf te
sturen. 711

1634 (18-1)

Een storm en een hoge vloed veroorzaken grote schade aan de
Scheldeforten. Er is een gat geslagen in Oosterweelschendijck bij het fort
Kruisschans. 712 Het fort Hoogerwerf is door de schade niet meer geschikt
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ZA, SZ, inv. 493, 26-4-1633.
ZA, SZ, inv. 494, fol. 6, 5-7-1633.
704
Idem, fol. 15, 16-7-1633.
705
Idem, fol. 71 v, 8-10-1633.
706
Idem, fol. 86, 19-10-1633.
707
Idem, fol. 106 v, 6-11-1633.
708
Idem, fol. 121, 16-11-1633.
709
Idem, fol. 122, 17-11-1633.
710
Idem, fol. 142, 11-12-1633.
711
Idem, fol. 153, 28-12-1633.
712
ZA, SZ, nr. 494, fol. 213 v en 215; zie ook J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de
Lage Landen, deel 4, 1575-1675, Franeker, 2000,, p. 423.
703
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om militairen te huisvesten. Op 23-1-1634 geven de GR opdracht om de
schade zo spoedig mogelijk te herstellen, inclusief het beschermen van de
overgebleven batterij tegen het water en de vijand. 713
1634 (12-3)

De GR besluiten aan de Raad van State te berichten dat de commies van
de vivres en de ammunitiën van het fort Lillo enige levensmiddelen naar
het fort Hoogerwerf heeft gestuurd. De desbetreffende lijst zal worden
meegestuurd [vermoedelijk in verband met een vergoeding daarvan door
de Rekenkamer van de Generaliteit]. 714

1634 (9-6)

Er is overleg geweest tussen vertegenwoordigers van het gewest Zeeland
en van de Raad van State over de voortgang van de
herstelwerkzaamheden op Hoogerwerf. Over die werkzaamheden merken
de GR van Zeeland op: “waeraen het landt van Zeelandt in ’t Generael
ende Zuijtbevelandt in ’t particulier soo veel is gelegen”. De GR gaven de
commandeur van Lillo opdracht erop toe te zien dat de werkzaamheden
door competente lieden zouden worden uitgevoerd. 715

1634 (12-6)

De GR behandelen een brief van de commandeur van Lillo waarin wordt
gemeld dat de fortificatiewerkzaamheden op Hoogerwerf drie weken
geleden zijn aangevangen en dat daarbij uit de naastgelegen garnizoenen
50 soldaten zijn betrokken. 716

1634 (20-6)

Vice-admiraal Marinus Hollaer krijgt instructie om het oorlogsschip van
de Admiraliteit van Zeeland, waarvoor hij als bevelvoerder
verantwoordelijk is, te verplaatsen van het Stoofgat naar het fort
Hoogerwerf en het voor anker te laten gaan in de monding van de
Agger. 717

1634 (11-7)

De commandeur van Liefkenshoek krijgt opdracht van de GR om ervoor
te zorgen dat er uit zijn compagnie en die van de kapiteins Broucqsaut,
Gershoven en Cromstrien zes soldaten worden geselecteerd die tezamen
met een bekwame officier gelegerd zullen worden in een schip ter
beveiliging van het fort Hoogerwerf. Na twaalf dagen dienen deze
soldaten naar hun garnizoen terug te keren. 718 Voorts wordt opdracht
gegeven om naar Hoogerwerf twee ijzeren kanonnen te sturen (12
ponders), met toebehoren (affuiten, aanzitters, wissers e.d.).

1634 (29-7)

De Raad van State heeft zich ontevreden getoond over de voortgang van
de herstelwerkzaamheden op Hoogerwerf. De aannemer van dit werk
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716
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718

ZA, SZ, inv. 494, fol. 180 v, 23-1-1634.
Idem, fol. 221 v, 12-3-1634.
Idem, fol. 286, 9-6-1634.
Idem, fol. 293, 12-6-1634.
Idem, fol. 315 v, 20-6-1634.
ZA, SZ, inv. 495, fol. 11, 11-7-1634.
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(afkomstig uit Vlissingen) dient zich hiervoor te verantwoorden. De
werkzaamheden hebben betrekking op acht stenen hutten, de poort en de
brug op het fort. 719
1634 (3-8)

Aan de aannemer van de werkzaamheden te Hoogerwerf wordt te
verstaan gegeven dat hij deze binnen zes weken tot uiterlijk twee
maanden dient af te ronden. Anders zal het overeengekomen loon niet
worden uitbetaald. 720

1634 (31-8)

De GR bespreken een brief van de commandeur van Liefkenshoek
waaruit blijkt dat de aannemer op Hoogerwerf nog steeds geen steen of
hout aldaar heeft afgeleverd. 721

1634 (30-10)

De GR bespreken het verzoek van de Raad van State om te bevelen dat al
het krijgsvolk binnen het gewest Zeeland wordt “gemonsterd”, met
inbegrip van de militairen te Hoogerwerf. 722

1634 (14-11)

De GR stemmen niet in met het verzoek van de kapitein Isaac Prince om
ontslagen te worden van de verplichting om met zijn compagnie op
Hoogerwerf te verblijven en om terug te keren naar het fort St. Jacob,
(nabij de Couwenstijnsedijk), waar hij in mei 1634 commandeur was. 723
Wel krijgt hij op 20-11-1634 drie weken verlof teneinde particuliere
zaken te regelen. 724

1634 (27-12)

De GR besluiten dat het fort Hoogerwerf, mocht de vorst aanhouden, van
de nodige middelen dient te worden voorzien. De commies van de vivres
en de ammunitiën van Lillo krijgt opdracht om regelmatig te informeren
naar de voorraad op het terrein van levensmiddelen en ammunitie. Is die
niet voldoende voor twee maanden dan dient de voorraad direct te
worden aangevuld. 725

1635 (12-2)

Mede gelet op een verzoek van de majoor van Hoogerwerf wordt
besloten om de kapiteins van de oorlogsschepen [van de Admiraliteit van
Zeeland] opdracht te geven om 20 matrozen met een officier naar
Hoogerwerf te sturen, ieder voorzien van een musket en een ”cortelasse”
teneinde daar gedurende de vorst en tot nader order garnizoen te houden.
Over welke matrozen zullen worden gestuurd zal worden beslist door de
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Idem, fol. 19, 29-7-1634.
Idem, fol. 21, 3-8-1634.
Idem, fol. 47 v, 31-8-1634.
Idem, fol. 85 v, 30-10-1634.
Idem, inv. 494, fol. 253, 1-5-1634; idem, inv. 495, fol. 96 v, 14-11-1634.
Idem, inv. 495, fol. 101, 20-11-1634.
Idem, fol. 133, 27-12-1634.
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majoor van het oostkwartier van Zuid-Beveland. De magistraat van Goes
zal worden gevraagd erop toe te zien dat het besluit wordt uitgevoerd. 726
1635 (16-2)

De GR stemmen in met de uitbetaling van de eerste van drie termijnen
voor de herstelwerkzaamheden te Hoogerwerf, maar wachten de
bereidheid van de Raad van State af om de desbetreffende declaratie (bij
de Generaliteit) te betalen. Met de eerste termijn is een bedrag gemoeid
van £ 1433:6:8. 727

1635 (5-3)

De sergeant-majoor van Hoogerwerf heeft verzocht om versterking van
het garnizoen aldaar en om een goede sloep [= roeiboot]. 728

1635 (8-3)

Met het zenden van levensmiddelen e.d. naar Hoogerwerf conform het
besluit van 27-12-1634 is een bedrag gemoeid van £ 52:15:4. 729

1635 (8-4)

In het fort Hoogerwerf verblijven 40 soldaten en enige “onderhebbende
matroosen”. 730

1635 (4-5)

De GR stemmen ermee in dat soldaten uit de compagnie van kapitein
Welderen op Hoogerwerf de plaats innemen van soldaten uit de
compagnie van kapitein Snouck. 731

1635 (23-5)

De rekening voor het bouwen van de hutten, de poort en de brug te
Hoogerwerf blijkt £ 2800:13:4 te bedragen. 732

1635 (7-6)

Niet alle gewesten van de Republiek zijn hun verplichtingen jegens de
kas van de Generaliteit nagekomen. Daardoor stagneert de uitbetaling van
de werkzaamheden op Hoogerwerf. De GR verlangen een verklaring
(“akte”) van de Raad van State waaruit blijkt dat de kosten van die
werkzaamheden door de Generaliteit vergoed zullen worden. 733

1635 (4-12)

De GR besluiten dat kapitein Roobolle 40 man onder leiding van een
hoofdofficier naar Hoogerwerf dient te sturen. 734

1635

Bij de Rekenkamer van de Generaliteit is over het boekjaar 1635 door het
gewest Zeeland een bedrag gedeclareerd van £ 769:7:7 betreffende
uitgaven ten behoeve van het fort Hoogerwerf. Ruim 715 ponden betreft
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734

Idem, fol. 165, 12-2-1635.
Idem, fol. 168, 16-2-1635. en fol. 172 v, 23-2-1635.
Idem, fol. 178 v, 5-3-1635.
Idem, fol. 182, 8-3-1635.
Idem, fol. 199 v, 8-4-1635.
Idem, fol. 207 v, 4-5-1635.
Idem, fol. 220 v, 23-5-1635.
Idem, fol. 232, 7-6-1635.
Idem, fol. 355, 4-12-1635.
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een declaratie van de aanpassingen aan het fort, de rest betreft de inkoop
van levensmiddelen. 735
1636 (6-3)

De GR besluiten om de kwestie van de bezetting van het fort Hoogerwerf
voor te leggen aan de prins van Oranje. 736

1636 (4-3)

Een bevelvoerend kapitein te Lillo (Gershoven) tekent bezwaar aan tegen
de bezetting van het fort Hoogerwerf door manschappen uit de
compagnie van kapitein Robolle. De GR besluiten dat dit zo dient te
blijven op voorwaarde dat de manschappen niet worden onttrokken aan
de sterkte van het fort Lillo. 737

1636 (5-4)

De commandeur van het fort St. Anna in de polder nam Namen schrijft
de GR dat enkele soldaten uit zijn garnizoen die op Hoogerwerf gelegerd
waren wilden overlopen naar de vijand. De oorzaak zou gelegen zijn in
de slechte huisvestingsomstandigheden op Hoogerwerf. De muiters zijn
opgehaald door ongeveer 35 soldaten en 2 officieren en gevangen gezet
op het fort St. Anna. 738

1636 (17-4)

Dezelfde commandeur bericht dat de bezetting op Hoogerwerf nog nooit
minder dan 40 man was, de luitenant, de sergeant en de tamboeren niet
meegerekend. Zieke soldaten zijn steeds vervangen. In plaats van iedere
maand, worden soldaten iedere week afgelost. Hij verzoekt de GR om
continuering van de bezetting en belooft dat er moedige mannen gestuurd
zullen worden. De vijand ligt met 300 tot 400 man voor het fort St. Anna
en het Spaanse garnizoen te Hulst is sterk. Hij wijst er voorts op dat er op
Hoogerwerf geen schoon water is en dat de hutten klein en oud zijn,
waardoor er ziekten kunnen ontstaan. 739

1636 (1-5)

Dezelfde commandeur verzoekt de GR of hij zijn soldaten die te
Hoogerwerf gelegerd zijn mag terugroepen omdat het fort St. Anna dreigt
te worden aangevallen. 740

1637 (15-4)

Uit het garnizoen van fort St. Anna bevinden zich 50 man op Hoogerwerf
(en 25 op het fort Frederik Hendrik). 741

1637 (10-10)

Op het fort Hoogerwerf verblijven soldaten uit de compagnie van
kapitein Simon Cromstrien. 742
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ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 640, fol. 240-241.
ZA, SZ, inv. 496, fol. 40, 6-3-1636.
Idem, fol. 36 v, 4-3-1637.
ZA, SZ, inv. 1251.1, 5-4-1636.
ZA, SZ, inv. 1251.1, 17-4-1636.
Idem, 1-5-1636.
Idem, 15-4-1637.
ZA, SZ, inv. 496, fol. 159 v, 10-10-1637.

489

1637 (15-10)

De commandeur van Liefkenshoek attendeert de GR erop dat de
verovering van Breda nog niet is gevierd op Hoogerwerf (en op
Liefkenshoek en Kruisschans). 743

1638 (1-10)

Op het fort Hoogerwerf worden voor het eerst gemeene middelen van
consumptie verpacht. 744 De commies van de vivres en de ammunitiën
van het fort Lillo, tevens ontvanger van de gemeene middelen van
consumptie te Lillo en Liefkenshoek, wordt met de boekhouding daarvan
belast. Daaraan komt in 1642 een einde (zie hoofdstuk 9 in deel 1).

1638 (14-10)

De commandeur van het fort St. Anna (in de polder van Namen) beklaagt
zich erover dat de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek hun
verplichtingen niet nakomen betreffende de aflossing van soldaten op
Hoogerwerf. 745

1638 (25-10)

De GR geven de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo
opdracht om de nodige levensmiddelen naar Hoogerwerf te zenden ten
behoeve van de wintervoorraad, rekening houdend met de grootte van het
garnizoen aldaar. 746

1638 (18-11)

De GR besluiten dat op Hoogerwerf soldaten gelegerd worden uit de
compagnie van Severijn Hoemaecker te Liefkenshoek. 747

1638 (30-12)

De GR besluiten dat de soldaten uit de compagnie van Severijn
Hoemaecker die op Hoogerwerf zijn gelegerd dienen te worden afgelost
door soldaten uit de compagnie van Robert de Vassy (commandeur te
Lillo), hoewel deze had verzocht om van deze verplichting ontslagen te
worden, gelet op de zwakte van zijn garnizoen. 748

1638

In de tweede helft van dit jaar bedroeg de opbrengst van de verpachting
van de gemeene middelen van consumptie op Hoogerwerf £ 72:2:8. 749

1639 (17-1)

De GR geven de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo
opdracht om na te gaan hoe het is gesteld met de levensmiddelen en de
ammunitie op Hoogerwerf en deze indien nodig aan te vullen uit het
magazijn van Lillo. Tevens dient hij erop te letten of de bezetting daar 50
man sterk is. 750
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Idem, fol. 164 v, 18-10-1637.
Idem, inv. 497, fol. 165 v, 1-10-1638.
Idem, fol. 175, 14-10-1638.
Idem, fol. 182, 25-10-1638.
Idem, fol. 204 v, 18-11-1638.
Idem, fol. 219 v, 30-12-1638.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79960.
ZA, SZ, inv. 497, fol. 17 v, 17-1-1639.
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1639 (27-1)

De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo heeft bericht dat
Hoogerwerf van levensmiddelen en ammunitie is voorzien. 751

1639 (7-2)

De GR besluiten dat op Hoogerwerf soldaten worden gelegerd uit de
compagnie van kapitein Beaumont en dat de compagnieën van de
kapiteins Ovinck en Brinck, beide gelegerd te Lillo, hiervan worden
vrijgesteld. 752

1639 (21-6)

Bij de bemanning van Hoogerwerf doen zich wederom problemen voor.
Het is de beurt van kapitein Roobolle om “volk” te leveren maar deze ziet
geen kans om aan zijn verplichting te voldoen; van zijn compagnie
verblijven er 45 man elders en de rest is gelegerd op Blauwgaren en OudLillo. De commandeur van Lillo kan geen soldaten missen. 753

1639

In de tweede helft van dat jaar wordt ten behoeve van Hoogerwerf een
bedrag van £ 110:12:11 uitgegeven aan stro, timmerwerken e.d.. 754

1640 (24-2)

Door de vorst is het aflossen van soldaten op Hoogerwerf vertraagd. De
commandeur van Lillo krijgt opdracht van de GR om 40 soldaten en een
officier naar de Kruisschans te sturen omdat vanuit Kruisschans 50
manschappen naar Hoogerwerf moeten. 755

1640 (15-3)

De GR besluiten om turf naar Hoogerwerf te sturen. 756

1640 (25-3)

De GR besluiten dat 50 soldaten uit Lillo worden verplaatst naar
Hoogerwerf. 757

1640 (30-12)

De GR besluiten dat de bezetting van Hoogerwerf voor rekening komt
van de kapitein Snouck, die garnizoen houdt op het fort Frederik
Hendrik; in verband hiermee worden 25 man uit de Kruisschans en 25
man uit Lillo naar het fort Frederik Hendrik gestuurd. 758

1640

In de eerste helft van van dat jaar wordt ten behoeve van Hoogerwerf een
bedrag van £ 85:18:6 uitgegeven aan stro, timmerwerken e.d.. In de
tweede helft van dat jaar bedragen deze uitgaven £ 5:3:5. 759

1641 (15-1)

De GR besluiten dat het de beurt van kapitein Roobol is om manschappen
te leveren voor het fort Hoogerwerf. 760
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Idem, fol. 23 v, 27-1-1639.
Idem, fol. 30 v, 7-2-1639.
ZA, SZ, inv. 1254, brief van 21-6-1639.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79990.
ZA, SZ, inv. 1599.1, brief van 24-2-1640.
Idem, inv. 498, fol. 29 v, 15-3-1640.
Idem, fol. 33 v, 25-3-1640.
Idem, fol. 192, 30-12-1640.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80000 en 80010.
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1641 (2-7)

De GR besluiten om Hoogerwerf te laten bezetten door soldaten uit de
compagnie van Severijn Hoemaecker. In verband hiermee worden 50
soldaten uit het fort Kruisschans naar Liefkenshoek gestuurd. 761

1641 (1-10)

De GR stemmen nog niet in met verzoek van de commandeur van
Liefkenshoek (Willem Cabeljau) om de 50 man uit zijn compagnie die op
Hoogerwerf zijn gelegerd af te lossen. 762

1641 (4-11)

De commandeur van Lillo beklaagt zich erover dat de kapitein Christiaen
de Buvry weigert om de bezetting van het fort Hoogerwerve te verzorgen
“ende niet tegenstaende hij den jongsten capitein in garnizoen is”. De
Buvry werd door de GR gemaand om aan hun bevelen te
gehoorzamen. 763

1641 (26-11)

De GR besluiten dat er in het vervolg uit elke Zeeuwse compagnie twee
“koppen” geleverd moeten worden voor de bezetting van Hoogerwerf. 764

1641 (10-12)

De GR besluiten dat in de periode waarin soldaten uit de compagnie van
Robert de Vassy op Hoogerwerf verblijven, 40 soldaten uit de compagnie
van kapitein Colve vanuit de Kruisschans naar Lillo worden gestuurd. 765

1641 (12-12)

De GR besluiten dat uit de compagnie van Robert de Vassy 50 man
vanuit Lillo naar Hoogerwerf worden gestuurd. 766

1646 (10-7)

De classis Tholen en Bergen op Zoom buigt zich over de kwestie van een
soldaat op het fort Hoogerwerf die daar “in volle vergadering” preekt, het
woord van God leest en bijbelteksten verklaart. Besloten wordt hierover
de classis Goes aan te schrijven. 767

1650

Op Hoogerwerf verblijven 46 manschappen. De (bij de Generaliteit
gedeclareerde) kosten daarvan waren £ 1007:5:2. 768 Voorts wordt aan de
sergeant-majoor van Hoogerwerf een bedrag vergoed van £ 226:6:10
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ZA, SZ, inv. 1599.2, brief van 15-1-1641.
Idem, inv. 498, fol. 292, 2-7-1641.
762
Idem, fol. 352 v, 1-10-1641.
763
Idem, fol. 376 v, 4-11-1641.
764
ZA, SZ, inv. 1806; de Raad van State keurde dit besluit goed. Van Valkenburg (op. cit., p. 7)
vermeldt met een verwijzing naar Ten Raa en De Bas dat deze regel reeds in 1640 bestond; dit spoort
niet met de besluiten van de GR over de bemanning van het fort Hoogerwerf in 1641. Van
Valkenburg vermeldt ook (op. cit. , p. 7) dat de bezetting vanaf 1640 zou bestaan uit 60 militairen (er
bestonden toen 30 Zeeuwse compagnieën) en dat de commandant twee van hen tot sergeant en drie
tot korporaal mocht aanstellen. Van een feitelijke bezetting van 60 militairen vanaf 1640 is echter,
voorzover dit te achterhalen viel, geen sprake geweest.
765
Idem, fol. 403 v, 10-12-1641.
766
Idem, inv. 1599.2, brief van 12-12-1641.
767
ZA, acta classis Tholen en Bergen op Zoom, inv. 3, 10-7-1646.
768
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 940, fol. 207-211 v.
761
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wegens reparaties, te weten £ 115:7:10 over het jaar 1649 en £ 111 over
het jaar 1650. 769 Een aannemer ontvangt daarenboven £ 22:10 wegens
het repareren van bressen in de contrescarp van Hoogerwerf, nadat diens
werk door de commies van de vivres en de ammunitiën van Lillo in orde
was bevonden. 770
1654 (10-2)

De Staten van Zeeland zien zich geplaatst voor de vraag of zij het fort
Hoogerwerf zullen repareren of zullen verlaten. Gebleken was dat het fort
“door de laatste stormen geheel ontramponeert is en beschadight en zulcx
dat ’t selve niet kan in ouden staet gebraght werden als met seer groote
ontkosten, die op het minste beraemt werden op £ 600 Vlaams”. Besloten
werd de situatie op het fort nader te onderzoeken. 771

1654 (24-11)

De Staten van Zeeland kregen het advies om het fort Hoogerwerf te
restaureren. 772

1655 (9-12)

De GR stemmen ermee in dat aan een aannemer een bedrag van £ 42:13:4
wordt betaald wegens werkzaamheden op Hoogerwerf. 773

1655

Kinderen die op het fort Hoogerwerf geboren worden, worden incidenteel
in Ossendrecht en Woensdrecht gereformeerd gedoopt. 774 Dat gebeurt
ook in latere jaren.

1658

Op het fort Hoogerwerf zijn 25 soldaten gelegerd, merendeels
“mortepayen ofte passevolanten die geen dienst doen ende daer van
echter de gagie werd getrocken”. De sergeant-majoor van het fort wordt
beschuldigd van “passevolanterye”, dus van het in rekening brengen van
gages van soldaten die feitelijk van de fortbezetting geen deel uitmaakten,
doch die bij monstering werden vervangen door passanten (met name
arbeiders uit de omgeving van het fort) die met wapens werden toegerust
om op soldaten te lijken. 775

1659

Hendrich Houtenborch (tekenaar en kanonnier) ontvangt 16 schellingen
en 8 groten Vlaams voor het vervaardigen van een (waarschijnlijk
verloren gegane) kaart van het fort Hoogerwerf. 776
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Idem, fol. 247 en 247 v.
Idem, fol. 300.
771
Van Valkenburg, op. cit., p. 7 en 8.
772
Idem, p. 8.
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ZA, SZ, inv. 508, 9-12-1655.
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Bijv. Huybrecht Nottinck (zoon van een gelijknamige sergeant) te Ossendrecht op 7-3-1655; zie
ook: E. Jansen, “Accoord” zei Van Putte; de geschiedenis van de Oude-Hinkelenoordpolder van
Woensdrecht 1685-2004, Hoogerheide, 2004, p. 41.
775
Van Valkenburg, op. cit., p. 8; zie voor dit verschijnsel in het algemeen: C.M. Schulten en J.W.M.
Schulten, Het Leger in de zeventiende eeuw, Bussum, 1969, p. 16-18.
776
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 80380, fol. 38 v.
770
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1659 (9-5)

Anthony de Baudous (Baudoux), afkomstig uit Bergen op Zoom, volgt
Johan Veijser op als sergeant-majoor en commies te Hoogerwerf. 777 Ook
hij verdiende daarmee per jaar 50 ponden (ofwel fl. 25 per maand van 32
dagen). 778 Gewoonlijk werd hij als commandeur van dit fort
omschreven. 779 Hij was daar ook ontvanger van de gemeene middelen
van consumptie. 780

1660 (14-12)

De GR besluiten dat de commandeurs van Lillo en Liefkenshoek mogen
bepalen wie van hen de werkzaamheden die bij Hoogerwerf zijn verricht
zal “opnemen”. 781

1660 (17-5)

De GR besluiten dat de garnizoenen van Lillo en Liefkenshoek worden
versterkt met resp. 8 en 6 soldaten van het fort Hoogerwerf. 782

1661 (15-9)

De GR besluiten dat een soldaat uit de compagnie van Martin de Ridder
mag terugkeren van Hoogerwerf naar Liefkenshoek, mits die soldaat
vervangen wordt door een soldaat uit de compagnie van luitenant
Broucxsault. 783

1661 (16-10)

De GR besluiten dat de commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo
voor zijn “diensten” te Hoogerwerf 4 guldens per dag vergoed krijgt. 784

1662 (21-2)

Gerrit Jansen is op Hoogerwerf werkzaam als soldaat, ziekentrooster en
voorlezer. Zijn verzoek om niet te hoeven vertrekken naar de kolonie
Nova Zeelandia (in het rivierengebied van de Essequibo, waar zich een
plantage-kolonie van de West-Indische Compagnie bevond) wordt door
de GR afgewezen. 785 Daarna vluchtte hij. De GR attenderen de
commandeur van Hoogerwerf erop dat Jansen als deserteur berecht dient
te worden. 786

1663 (15-11)

De GR stellen vast dat het onderhoud van de forten in het Committimus,
alsmede van het fort Hoogerwerf (“gelegen op den bodem van Zeelandt”)
voor de komende vijf jaar is aanbesteed. Het onderhoud omvat
werkzaamheden betreffende aarde, hout, steen en ijzer. Uitgezonderd zijn
de “zeewercken”. 787
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ZA, SZ, inv. 511, 9-5-1659.
Zie bijv. ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 53 v-54.
Zie bijv. ZA, SZ, inv. 525, fol. 50 en 50 v.
ZA, SZ, inv. 676, 4-6-1676.
Idem, inv. 513, fol. 355, 14-12-1660.
Idem, inv. 514, fol. 279 v, 17-5-1661.
Idem, inv. 515, fol. 160, 15-9-1661; idem, fol. 201 v, 20-10-1661.
Idem, fol. 197, 18-10-1661.
Idem, inv. 516, fol. 100 en 100 v.
Idem, fol. 195 v, 4-4-1662.
Idem, inv. 519, fol. 185 v en 186, 15-11-1663.
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1664

Het gewest Zeeland dient bij de Rekenkamer van de Generaliteit over het
jaar 1664 de volgende rekening in van uitgaven betreffende Hoogerwerf:
(a) £ 392:18:7 wegens soldij van de compagnie van commandeur
Baudoux, met een sterkte van 25 koppen; (b) £ 50 wegens het traktement
van Baudoux; (c) £ 43:9:1 wegens reparaties aan het fort in 1663. 788

1665 (21-4)

Aan het onderhoud te Hoogerwerf op het terrein van aarde-, metsel- en
timmerwerken gedurende drie halve jaren is een bedrag besteed van £
178:10. 789

1665 (15-6)

De GR besluiten dat de soldaten op Hoogerwerf worden overgeplaatst
naar Lillo, met uitzondering van een sergeant die moet achterblijven. 790

1665 (6-7)

De GR besluiten dat de in Lillo verblijvende soldaten uit Hoogerwerf
dienen terug te keren naar dit fort. 791

1665 (10-9)

De GR stemmen in met een betaling van £ 1:4 aan een schipper wegens
het transport van soldaten van Hoogerwerf naar Liefkenshoek. 792

1665 (20-10)

De commies van de vivres en de ammunitiën te Lillo krijgt van de GR
opdracht om te bewerkstelligen dat de gemeene middelen van consumptie
op Hoogerwerf toch worden gecollecteerd, nu zij dit seizoen niet blijken
te zijn verpacht. Anders lijdt het gewest Zeeland schade. 793

1665 (10-12)

De GR staan toe dat de schade die (o.m.) te Hoogerwerf is ontstaan door
de hoge vloed en de storm van 5-12-1665 wordt gerepareerd, conform
een advies van ingenieur Bollaert. 794

1665 (18-12)

De GR stemmen ermee in dat aan een schipper £ 1:2 wordt betaald voor
het vervoeren van soldaten van Liefkenshoek naar Hoogerwerf. 795

1666 (16-2)

Voor periodiek aarde- en timmerwerk op Hoogerwerf wordt £ 30:15
betaald. 796

1666 (23-3)

De GR buigen zich over een verzoek van aannemers van werkzaamheden
op Hoogerwerf die schade hebben geleden als gevolg van hoog water (=
verm. de stormvloed van 5-12-1665). 797

788
789
790
791
792
793
794
795
796
797

NA, arch. Rekenkamer van de Generaliteit, inv. 112.
ZA, SZ, inv. 521, fol. 229 en 229 v, 21-4-1665.
Idem, fol. 329 en 329 v, 15-6-1665.
Idem, inv. 522, fol. 4 en 4 v, 6-7-1665.
Idem, fol, 157, 10-9-1665.
Idem, fol. 263 v, 20-10-1665.
Idem, fol. 384 v, 10-12-1665.
Idem, fol. 400, 18-12-1665.
Idem, fol. 63, 16-2-1666.
Idem, fol. 106 v, 23-3-1666.
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1666 (26-11)

De GR buigen zich over een verzoek van de vaste aannemer te
Hoogerwerf (Marcus d’ Ameau) betreffende werkzaamheden aan de
contrescarp, metsel- en timmerwerk en het repareren van ingeslagen
ruiten. 798

1667 (3-3)

De GR delibereren over het voorstel om de “packberm” (= een berm van
rijshout, gelegd tegen de teen van een dijk) op Hoogerwerf te conserveren
met Vilvoordse steen. 799

1668 (6-4)

Er blijkt een nieuwe brug op het fort Hoogerwerf te zijn gebouwd. Deze
zal worden geïnspecteerd. 800

1668 (4-10)

De GR besluiten dat werkzaamheden die op Hoogerwerf zijn uitgevoerd
zullen worden geïnspecteerd. 801

1668 (6-12)

De GR besluiten om 500 pond lonten en 250 pond buskruit naar
Hoogerwerf te sturen. 802

1668 (18-12)

Aan aarde-, metsel- en timmerwerkzaamheden op Hoogerwerf wordt een
bedrag van £ 61:10 gespendeerd. 803

1669 (7-3)

De GR stellen vast dat de onderhoudswerkzaamheden op Hoogerwerf (en
te Lillo en Liefkenshoek) nog niet zijn aanbesteed en dat dit spoedig dient
te gebeuren. Anders dienen deze werkzaamheden op declaratiebasis te
worden verricht. 804

1670 (8-5)

De GR besluiten om Adriaen Baeke, predikant op het fort St. Anna in de
Polder van Namen, te vragen waarom hij reeds gedurende twee jaren
geen diensten meer verzorgt op het fort Hoogerwerf, waartoe hij verplicht
was. 805 Op 7-6-1670 besluiten zij dat Baeke elke 14 dagen een dienst op
Hoogerwerf dient te verzorgen, indien weer en wind dit toelaten. De
kosten van de daarmee gemoeide schuitvrachten zullen door het gewest
Zeeland worden vergoed. 806 Op 13-6-1670 kreeg hij voor het waarnemen
en uitoefenen van “den heijligen Godsdienst” op Hoogerwerf een
vergoeding van £ 13:3:4.807 Op 10-5-1672 stemmen de GR in met een
soortgelijke vergoeding van 77 guldens en 6 stuivers. 808
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Idem, fol. 413 en 413 v, 26-11-1666.
Idem, inv. 525, fol. 44-45, 3-3-1667.
Idem, inv. 663, 6-4-1668.
Idem, inv. 664, 4-10-1668.
Idem, 6-12-1668.
Idem, 18-12-1668.
Idem, inv. 665, 7-3-1669.
Idem, inv. 666, 8-5-1670.
Idem, inv. 666, 7-6-1670.
ZA, SZ, inv. 666, 13-6-1670.
Idem, inv. 668, 10-5-1672.
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1671 (12-3)

Nu Johan de Vassy de oudste kapitein is onder de kapiteins van de
Zeeuwse regimenten wordt hem toegestaan om zijn op Hoogerwerf
gelegerde soldaat te laten terugkeren naar zijn compagnie, op voorwaarde
dat een van de jongste kapiteins een vervangend soldaat stuurt. Op 13-31671 stemmen de GR in met een identiek verzoek van kapitein
Bartholomeus de Looper. 809

1671 (21-4)

De GR wijzen de Zeeuwse compagnieën aan waaruit de 25 op
Hoogerwerf gelegerde soldaten gerecruteerd moeten worden. 810

1671 (24-11)

Er is op Hoogerwerf een nieuwe vaste aannemer werkzaam. Wegens
reguliere onderhoudswerkzaamden ontvangt hij 33 ponden en voorts 40
ponden vanwege extra reparaties, nodig vanwege schade aan het fort. 811

1672 (22-3)

Omdat commandeur Anthony de Badoux is benoemd tot luitenant van
een ruitercompagnie wordt hij gedurende vier maanden op Hoogerwerf
vervangen door een sergeant. 812

1672 (1-5)

De GR besluiten dat de militairen op het fort Hoogerwerf worden
verplaatst naar het fort Kruisschans. 813

1672 (27-6)

De GR geven de commandeur van Hoogerwerf opdracht zich met zijn
soldaten en munitie te verplaatsen naar het fort Lillo en daar tot nader
bericht garnizoen te houden. 814

1672 (20-10)

De GR geven de commandeur van Hoogerwerf opdracht om zich met 24
soldaten naar het fort Kruisschans te begeven en daar het bevel te gaan
voeren. 815 Baudoux behield zijn functie als commandeur van
Hoogerwerf.

1675 (5-3)

De GR stemmen ermee in dat voor regulier onderhoudswerk te
Hoogerwerf in de periode september 1673 tot september 1674 33 ponden
wordt betaald. 816

1675 (21-8)

De commies van de vivres en de ammunitiën van Lillo attendeert de GR
erop dat het reguliere onderhoud van het fort Hoogerwerf opnieuw moet
worden aanbesteed. 817
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Idem, inv. 667, 12 en 13-3-1671.
Idem, 21-4-1671.
Idem, 24-11-1671.
Idem, inv. 668, 22-3-1672.
Idem, 1-5-1672.
Idem, 27-6-1672.
Idem, inv. 669, 20-10-1672.
Idem, inv. 674, 5-3-1675.
Idem, inv. 675, 21-8-1675.
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1675

Iedere Zeeuwse compagnie dient nog steeds twee “koppen” beschikbaar
te stellen ten behoeve van de bezetting van Hoogerwerf. Uit de
boekhouding van het gewest Zeeland over het jaar 1675 blijkt dat de 25
soldaten van Hoogerwerf in de periode 1-1-1675 tot 21-10-1675
verbleven op het fort Kruisschans. Hun soldijlasten bedroegen in dit
tijdvak £ 411:16:8. 818 In 1675 werden er op Hoogerwerf geen betalingen
verricht voor levensmiddelen. 819

1676 (13-2)

De GR stemmen ermee in dat voor regulier onderhoudswerk te
Hoogerwerf wederom 33 ponden wordt betaald. 820

1676 (4-6)

In zijn hoedanigheid van ontvanger van de gemeene middelen van
consumptie te Hoogerwerf heeft Anthony de Baudoux zijn rekening
betreffende ontvangsten en reparaties in het jaar 1671 overlegd. Deze
rekening is door de Rekenkamer van Zeeland “gesloten” op 28-2-1676.
De GR stemmen ermee in dat aan Baudoux een bedrag van £ 66:15:6
wordt betaald. 821

1677 (30-11)

De GR stemmen in met een betaling van 80 ponden wegens onderhoud
van de aardewerken en de barakken op Hoogerwerf gedurende de jaren
1676 en 1677. 822

1677 (28-12)

Een verzoek van een “gereduceert” sergeant en een dito soldaat om op
Hoogerwerf te mogen wonen wordt door de GR in beraad gehouden. 823

1678 (10-3)

De GR besluiten dat de gage van De Baudoux (omschreven als
“tegenwoordig majoor op Hoogerwerve”) van 25 guldens per maand
gedurende het jaar 1678 ten laste blijft komen van de staat van oorlog. 824
De GR bespreken verder in 1678 geen kwesties meer betreffende
Hoogerwerf.

1678

In de Staten van Oorlog betreffende het jaar 1678 wordt voor het laatst
melding gemaakt van een majoor/commies op Hoogerwerf. 825

1679 (9-3)

Anthony de Baudous wordt benoemd tot controleur van de commiezen
ter recherche in de vloot te Lillo en tot controleur van de Tol van Zeeland
te Lillo. 826 Hij wordt als sergeant-majoor op Hoogerwerf niet opgevolgd.
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819
820
821
822
823
824
825
826

ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 1450, fol. 33-33 v.
Idem, fol. 163.
Idem, inv. 676, 13-2-1676.
Idem, 4-6-1676.
Idem, inv. 679, 30-11-1677.
Idem, 28-12-1677.
Idem, 10-3-1678.
Idem, inv. 2740, 2741 en 2742.
Idem, inv. 682, 9-3-1679.
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Op 13-7-1679 is hij omschreven als voormalig commandeur op de
Kruisschans. 827
1679 (29-4)

Er wordt een plan gemaakt voor de herbedijking van de Oude
Hinkelenoordpolder. Daarbij zullen ook de schorren van Hinkelenoord en
Hoogerwerf worden betrokken. 828

1682 (26-1)

Door een springvloed, hevig onweer en een noord-wester storm wordt het
zuid-westelijke deltagebied zwaar geteisterd. 829 Hoewel hierover geen
bijzonderheden bekend zijn is het plausibel dat hierdoor ook het fort
Hoogerwerf is getroffen, mede gelet op de gevolgen van deze ramp voor
de nabijgelegen polder van Ossendrecht. 830 Waarschijnlijk betekende
deze natuurramp het definitieve einde van dit fort.

1683 (24-3)

De GR besluiten om na te laten gaan welke materialen zich nog op
Hoogerwerf bevinden. Deze dienen ten bate van het gewest Zeeland te
worden verkocht. 831

1683 (13-4)

Naar aanleiding van een gemaakte inventarisatie van nog aanwezige
materialen besluiten de GR dat deze aan de meest biedende “uyt de hant”
dienen te worden verkocht en wel zo snel mogelijk, om te voorkomen dat
nog meer materialen zullen worden weggenomen. 832

1685 (24-5)

De eigenaar van het schor Hoogerwerf (Pieter de Huybert) krijgt het
verzoek om, evenals in 1682, toestemming te verlenen voor het tegen
betaling weghalen van “clootelingen” (schorzoden) uit dit schor ten
behoeve van het repareren van dijkdoorbraken in de polder van
Namen.833

827

Idem, 13-7-1679.
E. Jansen, Dickmaels voor qùaet; de polder van Ossendrecht 1651-1682, Hoogerheide, 2001, p.
95. Die betrokkenheid betrof vooral de bereidheid van de eigenaren van deze schorren om aarde ten
behoeve van deze herbedijking beschikbaar te stellen.
829
ZA, SZ, inv. 688, 31-1-1682; id. 12-2-1682; J. Buisman, Bar en boos: zeven eeuwen winterweer
in de Lage Landen, Baarn, 1984, p. 118 en de Encyclopedie van Zeeland, deel 3, p. 142.
830
E. Jansen, op. cit. 2001, p. 96-99.
831
ZA, SZ, inv. 690, 24-3-1683.
832
Idem, 13-4-1683.
833
ZA, arch. Familie De Huybert, inv. 55. Het verzoek was ingediend door Iman de Wayer, toen o.m.
dijkgraaf te Hulst. De schorzoden die in 1682 op Hoogerwerf werden gestoken waren bestemd voor
dijkreparaties te Ossendrecht naar aanleiding van de stormramp op 26 januari van dat jaar (E. Jansen,
Dickmaels voor qùaet; de polder van Ossendrecht 1651-1682, Hoogerheide, 2001, p. 98). De Wayer
betoogde dat de schorgrond van Hoogerwerf voor dit doel bijzonder geschikt was. Het is niet bekend
of de gevraagde toestemming ook in 1685 werd verleend. Reeds in 1651 was getracht om aarde van
het schor Hoogerwerf te gebruiken voor bedijkingswerkzaamheden te Ossendrecht. De Zeeuwen
verleenden hiervoor toen geen toestemming (E. Jansen, op. cit. 2001, p. 51).
828
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1680 (4-7)

Op een kaart van Zandvliet en Ossendrecht, met inbegrip van het schor
Hoogerwerf, getekend door Cornelis Henselmans, komt het fort
Hoogerwerf niet meer voor. 834

834

J.M. Goris, E. Persoons en H. van der Haegen, Een kaartboek van de St. Michielsabdij Antwerpen
1640-1793, Brussel, 2003, p. 203.
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13.

D.A.C.M. Leune-Wijnen
De artillerie en de ammunitie in Lillo en Liefkenshoek

Vooraf
Uit uiteenlopende bronnen kunnen de volgende, chronologisch geordende, verspreide
gegevens over de artillerie en de ammunitie in de forten Lillo en Liefkenshoek worden
verstrekt. Deze gegevens zijn overwegend ontleend aan de resoluties van de
Gecommitteerde Raden (GR) van Zeeland. Ze vormen een bijlage bij paragraaf 3.4 in
deel 1.
1634 (5-1)

Commies-stapelier Govert Davidtsen dient meer dan 7300 pond buskruit
naar de bovengenoemde forten te zenden, aangezien zij nog maar over
4000 pond beschikken. 835

1635 (11-6)

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 (= een kanon met een kaliber van 24 ponden), twee
wielen voor een affuit van een “saecker” (= een kanon met een kaliber
van 12 ponden) en vier wielen voor twee affuiten van vijfponders
toezenden. 836

1635 (23-8)

Commandeur Hoeijmaecker vraagt op verzoek van De Gomme om meer
munitie voor Lillo en Liefkenshoek. Hij 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. 837
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 Gomme meldt dat er nog enige wielen nodig zijn voor de affuit van
het kanon. 838

1635 (25-10)

Commies De Gomme zal de GR op de hoogte stellen van de
“cannonwielen” en de “stucken” hij nodig heeft en daarvan de maten
opsturen. 839

835

ZA, SZ, inv. 494, fol. 162-163, 5-1-1634.
ZA, SZ, inv. 495, fol. 233, 233v, 11-6-1635.
837
ZA, SZ, inv. 495, fol. 285, 23-8-1635.
838
ZA, SZ, inv. 495, fol. 285v, 23-8-1635.
839
ZA, SZ, inv. 495, fol. 325v, 326, 25-10-1635. Stukken was de destijds gangbare naam voor
kanonnen.
836

501

1635 (12-11)

Commies De Gomme vraagt om de volgende materialen. Voor Lillo: zes
wielen voor halve kartouwen en vier wielen voor de stukken van 4 pond.
Voor Liefkenshoek: vier wielen voor halve kartouwen, twee wielen voor
een “drielijnck” schietende 27 ponden ijzer, twee wielen voor een
vijfponder en een affuit met bijbehorende wielen voor een “slange”
schietende 14 ponden ijzer. Cornelis Janssen, konstabel en timmerman op
Lillo, zal zich naar Veere begeven om aldaar met commies-stapelier
Gerrit van Atten te bezien welke wielen en affuiten in het magazijn
opgeslagen zijn. 840

1635 (17-11)

De raadsheren schrijven aan de heren Schotte en Van Berchem dat de
commies-stapelier van Bergen op Zoom is gevraagd 40 of 50 haspels en
de bijbehorende ketens naar Lillo te sturen. 841

1635 (27-11)

Commies-stapelier Gerrit van Atten dient aan Pieter de Gomme duizend
pond buskruit en lonten te sturen voor het magazijn van Liefkenshoek. 842

1635 (4-12)

Naar aanleiding van een verzoek van Pieter de Gomme hebben de GR
bepaald dat commies-stapelier Gerrit van Atten 100 grote bijlen, 18
“bleeckers gieters” en 200 pekrepen naar De Gomme zal zenden. Voorts
dient commies Coorne vijfhonderd pannen 843 naar De Gomme te
sturen. 844

1637 (5-4)

Commies Coorne wordt gevraagd driehonderd pekrepen, zoals die te
Sluis zijn gemaakt, gemengd met buskruit, en zes steenstukken 845 “met
haer behoorlijcke camers” 846 aan commies De Gomme te sturen. 847

1637 (26-5)

Naar aanleiding van een verzoek van Pieter de Gomme is besloten dat de
commies-stapelier een ijzeren “saecker” en een affuit “tot een metaele
drielinck” (= een kanon van 30 pond) zal zenden naar Lillo. De Gomme
dient met dezelfde schuit de oude affuit en de gebarsten “saecker” naar
Veere te sturen. 848

1637 (9-6)

Alvorens de GR besluiten Andries Gissen verlopen laadgaten van enkele
kanonnen te laten repareren, zullen zij aan commies Pieter de Gomme

840

ZA, SZ, inv. 495, fol. 333v, 12-11-1635.
ZA, SZ, inv. 495, fol. 341v, 17-11-1635.
842
ZA, SZ, inv. 495, fol. 345, 27-11-1635.
843
Gedeelte van een geweer waarin het kruit wordt gedaan.
844
ZA, SZ, inv. 495, fol. 355v, 4-12-1635.
845
Stuk geschut waarmee men aanvankelijk stenen, later ijzeren kogels schoot.
846
Ruimte in het achterste deel van de loop van een stuk geschut, waarin projectiel en voortdrijvende
lading worden geschoven.
847
ZA, SZ, inv. 496, fol. 62, 5-4-1637.
848
ZA, SZ, inv. 496, fol. 78v, 26-5-1637.
841
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vragen of de reparaties van enige stukken door Gissen in het jaar 1629
“duerabel sijn”. 849
1637 (11-6)

Andries Gissen wordt 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 gestuurd voor het magazijn in
Lillo. 850

1637 (14-6)

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 £ 25
voor het werk en £ 2 reiskostenvergoeding. 851

1637 (28-11)

Naar aanleiding van een verzoek van Pieter de Gomme is besloten dat de
commies de zeventien tonnen onbruikbaar kruit terug zal sturen naar
Veere. Commies-stapelier 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 (= kanonnen)
voor 4 en 5 ponden ijzer, vier wielen voor de halve kartouwen, en vier
wielen of rollen voor de affuiten van de scheepskanonnen. Verder schrijft
hij dat er voor Liefkenshoek tweehonderd kogels van tien pond nodig
zijn. 852 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. 853

1637 (31-12)

Commandeur Hoeijmaecker verzoekt om meer kruit voor Liefkenshoek,
maar de GR besluiten het bij de pas getroffen voorziening te laten. 854

1638 (4-10)

Commies De Gomme 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. 855

849
850
851
852
853
854
855

ZA, SZ, inv. 496, fol. 91, 9-6-1637.
ZA, SZ, inv. 496, fol. 92, 11-6-1637.
ZA, SZ, inv. 496, fol. 93, 14-6-1637.
ZA, SZ, inv. 496, fol. 184 en 184 v, 28-11-1637.
ZA, SZ, inv. 496, fol. 185, 28-11-1637.
ZA, SZ, inv. 496, fol. 207 v, 31-12-1637.
ZA, SZ, inv. 497, fol. 169, 4-10-1638.
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Graaf Willem van Nassau heeft de commies al op 16 augustus 1638
opdracht gegeven, 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, omdat anders de wachtlopende soldaten zonder
ammunitie kwamen te zitten. 856
1638 (4-12)

Naar aanleiding van een bericht van kapitein Wassij krijgt commies De
Gomme toestemming om aan de kapiteins in het garnizoen van 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 en aan kapitein Honnis dertig pond. 857

1638 (21-12)

Naar aanleiding van een verzoek van Pieter de Gomme krijgt de
commies-stapelier te Veere opdracht om naar Lillo te zenden: acht wielen
voor halve kartouwen of hele “saeckers”, acht wielen voor tien- of
twaalfponders en honderd grote ijsbijlen, die over de forten verdeeld
zullen worden. Commies De Gomme dient het oud ijzer van Lillo naar
Veere te zenden. 858

1639 (11-3)

Commies Coorne krijgt toestemming om de affuiten, wielen en
wachthuizen, die nog niet geteerd zijn, te verven met olieverf in plaats
van deze te teren. 859

1641 (24-10)

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: vier wielen voor
halve kartouwen, twee affuiten met wielen voor de “saeckers”, twee
wielen voor het “drielijnck” (= een kanon met een kaliber van 30
pond) 860, drie affuiten met wielen voor de kleine stukken, de
tweeponders, twee affuiten met wielen voor de veldstukken van zes pond,
zes “beurs tonnekens” 861, twee 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, 862 50 halve spiesen, 100
handgranaten, acht ijzeren handbomen, 25 goede schoppen en evenzoveel
spaden, acht bandeliers 863 en 25 tonnen buskruit; 24 tonnen slecht kruit
zullen worden teruggestuurd om vermalen te worden en twee slechte
“saeckers” zullen worden vervangen. Met Maerten Thijssen zal
gesproken worden over de vervanging van de “slanghe” (= een kanon)

856

ZA, SZ, inv. 497, fol. 170, 4-10-1638.
ZA, SZ, inv. 497, fol. 211, 4-12-1638.
858
ZA, SZ, inv. 497, fol. 215, 21-12-1638.
859
ZA, SZ, inv. 497, fol. 47v, 11-3-1639.
860
Wijn, op. cit. 1934, p. 186.
861
Buskruitvaatjes.
862
En goedendag is een knots, beslagen met ijzeren punten aan het dikke einde.
863
Een bandelier is een draagriem over schouder en borst waaraan een patroontas of sabel werd
gedragen.
857
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door kleine stukken. 864 In Liefkenshoek bevonden zich toen dus zeker 13
kanonnen, waarvan er naar de mening van de commandeur 3 vervangen
dienden te worden.
1641 (10-12)

Naar aanleiding van berichten van commandeur Wassij en
licentiemeester Van Alphen zullen de GR hen vragen te specificeren
welke affuiten noodzakelijk dienen te worden vernieuwd, wat eraan
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: vijf ”beurstonnekens” en vijftien schaapsvachten om wissers te
maken 865, een 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, zes ijzeren handbomen, 50
goedendags, 50 vlegels (= stokken) met ijzeren pinnen, 12 lantarens, twee
kisten met kaarsen. 866

1641 (14-12)

In plaats van 50 vlegels zullen er, naast de verzochte 50, nog 50
goedendags, naar Lillo worden gestuurd. 867

1642 (7-5)

Naar aanleiding van een verzoek van de commies van de ammunitie van
oorlog van Lillo en Liefkenshoek, Isaacq de Brauw, hebben de GR
besloten om een nieuwe affuit voor de metalen “slanghe” (= een kanon)
op de Antwerpse punt te sturen naar Lillo. De onbruikbare “slanghe” op
Liefkenshoek zal door twee lichte metalen stukken worden vervangen. 868

1642 (17-7)

De onbruikbare metalen “slange” dient naar Middelburg te worden
gezonden, zodat er twee kleinere metalen stukken van gegoten
worden. 869

1644 (18-3)

Commies De Brauw zal de metalen ‘slanghe’ te Lillo naar Middelburg
zenden zodat er twee kleinere stukken van gegoten kunnen worden.
Verder worden enige reparaties nog in bedenking gehouden. 870
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ZA, SZ, inv. 498, fol. 368 v, 369, 24-10-1641.
Schaapsvachten werden destijds niet alleen gebruikt om wissers van te maken (waarmee na elk
schot de loop van een kanon werd schoongemaakt) maar ook om een kanon mee af te koelen na elke
10-12 schoten en om het zundgat van een kanon af te dekken tegen de regen (Wijn, op. cit. 1934, p.
199 en 202). Een zundgat is een opening in een kanon, bestemd voor het plaatsen van het
ontstekingsmiddel voor de lading.
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ZA, SZ, inv. 498, fol. 400, 400v, 10-12-1641.
867
ZA, SZ, inv. 498, fol. 405, 14-12-1641.
868
ZA, SZ, inv. 499, fol. 73 t/m 75 v, 7-5-1642.
869
ZA, SZ, inv. 499, fol. 113, 17-7-1642.
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ZA, SZ, inv. 500, 18-3-1644.
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1644 (12-5)

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. 871

1644 (24-6)

De GR hebben besloten commandeur Buvrij aan te schrijven over 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. 872

1644 (4-10)

Commies De Brauw krijgt twintig tonnen “pulver” (kruit), vier nieuwe
kanonnen en 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”. 873

1645 (12-12)

Op het verzoek van commandeur Cabeljau zullen tien tonnen buskruit
worden gestuurd. 874

1646 (13-3)

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. 875

1648 (11-8)

Op verzoek van commies De Brauw stuurt stapelier en ammunitiemeester
Claes Cornelissen Broucker 150 bossen lonten naar Lillo. 876

1648 (1-10)

Gezien een overzicht van de kannonnen op Lillo en de nabijgelegen
forten is besloten dat er elf metalen stukken op Lillo zullen blijven: op
vier bolwerken twee kanonnen en op het vijfde aan de rivier drie
kanonnen. Op Liefkenshoek blijven tien kanonnen, namelijk drie op de
voorste twee bolwerken en twee op de achterste twee bolwerken. In
Veere zullen worden opgeslagen: acht ijzeren stukken, zes stenen stukken
en twaalf kamers van Lillo, tien ijzeren stukken, vier stenen stukken en
acht kamers van Liefkenshoek en ook nog een aantal wapens van
Blauwgaren en Oud-Lillo. Tien tonnen kruit zal eveneens worden
verstuurd om gedroogd en vermalen te worden. 877
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Idem, 12-5-1644.
Idem, 24-6-1644.
Idem, 4-10-1644.
ZA, SZ, inv. 500, 12-12-1645.
ZA, SZ, inv. 501, fol. 24, 13-3-1646.
ZA, SZ, inv. 502, fol. 83 v, 11-8-1648.
ZA, SZ, inv. 502, fol. 107 v, 1-10-1648.
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1650 (25-1)

Commies Gallierus krijgt toestemming om commandeur Seijs te voorzien
van buskruit voor de bandeliers van de soldaten. 878

1650 (24-5)

Commies Gallieris is geautoriseerd de bandeliers van de soldaten van de
compagnie van kapitein Willem Jan Cabeljauw te voorzien van
buskruit. 879

1650 (9-6)

Commies Gallieris krijgt toestemming voor reparaties aan het verouderde
logement van de commandeur, maar het verzoek om buskruit voor het
oefenen van de soldaten wordt door de heren nog in bedenking
gehouden. 880

1650 (7-7)

Op het verzoek van kapitein De Ridder heeft commies Gallieris
toestemming om de bandelieren van zijn compagnie van buskruit te
voorzien. 881

1650 (8-12)

Een verzoek van commandeur Seijs om buskruit voor de bandeliers van
zijn soldaten, waarbij het volgens hem zeven maanden geleden is dat hij
van kruit is voorzien, is in handen gesteld van commies Gallieris. 882

1652 (11-7)

De verzochte affuiten worden pas verzonden als de commissarissen een
inspectie hebben uitgevoerd. Het gevraagde buskruit wordt nog niet
verstuurd. 883

1652 (6-8)

Op het verzoek van commies Jacob Gallieris wordt commies-stapelier
Brouckaert gevraagd 1000 pond buskruit naar Lillo te zenden. 884

1652 (24-9)

Commies Gallieris heeft de GR verzocht om toestemming voor de
verdeling van buskruit onder de officieren naar behoren, tevens voor het
verdelen 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 men denkt te gebruiken, alsmede
wat voor kanon en van welk kaliber en grootte nodig is. 885

1652 (3-10)

Commies Gallieris krijgt toestemming de bandelieren van de musketiers
twee maal per jaar voor driekwart deel met buskruit te voorzien en
ontvangt per twee maanden 25 pond lonten en 300 bossen stro.
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ZA, SZ, inv. 503, fol. 13, 25-1-1650.
ZA, SZ, inv. 503, fol. 81, 24-5-1650.
ZA, SZ, inv. 503, fol. 92, 9-6-1650.
ZA, SZ, inv. 503, fol. 114, 7-7-1650.
ZA, SZ, inv. 503, fol. 199 v, 8-12-1650.
ZA, SZ, inv. 505, fol. 229, 11-7-1652.
ZA, SZ, inv. 505, fol. 246, 6-8-1652.
ZA, SZ, inv. 505, fol. 283, 24-9-1652.
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Daarnaast zal commies-stapelier De Broucker de benodigdheden voor de
kanonnen van Lillo en Liefkenshoek aan Gallieris zenden, die de
volgende lijst heeft gestuurd.
Voor Lillo: vier halve kartouwen, schietende 24 pond ijzer, twee zware
mansvelders (= kanonnen) van 6 pond, drie lichte metalen mansvelders
van 6 pond en vier wielen voor affuiten van lichte mansvelders.
Voor Liefkenshoek: twee ijzeren “zakers” van N (?) pond ijzer, drie
metalen stukken van 10 pond, en vier zware metalen mansvelders van 6
pond. 886
1652 (28-11)

Op verzoek van commandeur Seijs wordt commies-stapelier Claes
Cornelissen Brouckert aangeschreven dat hij zo spoedig mogelijk de
benodigde affuiten voor Lillo en Liefkenshoek opstuurt. 887

1652 (27-12)

Commies-stapelier Cornelis Brouckert dient zich voor de GR te
verantwoorden voor het feit dat hij de benodigde affuiten nog niet naar
commies Gallieris te Lillo heeft gestuurd. 888

1653 (13-3)

Commies Gallieris verzoekt om twee nieuwe batterijen op Lillo,
aangezien er twee van ouderdom zijn vergaan. Er zal een inspectie
plaatsvinden waarna er verder over de bovengenoemde zaken overlegd
zal worden. 889

1653 (29-5)

De GR hebben op verzoek van commies Gallieris met de volgende zaken
ingestemd. Er is vanwege de slechte kwaliteit van het buskruit meer kruit
gebruikt voor het lossen van saluutschoten dan normaal het geval is. Ten
tweede zal de voorraad buskruit van Lillo en Liefkenshoek worden
aangevuld met in totaal 1000 pond.
In plaats van de gevraagde 100 bossen lonten krijgt de commies 50
bossen.
Alle commandeurs in dienst van het gewest Zeeland zullen worden
geschreven dat zij geen saluutschoten meer mogen lossen totdat er
toestemming is verleend. 890

1654 (24-9)

Commandeur Cabeljauw vraagt om het sturen van vier kleine stukken ter
vervanging van de twee zware stukken die uit Liefkenshoek zijn
weggehaald en op zeeschepen zijn geplaatst. Er wordt nagaan of er
bruikbare stukken in de magazijnen van Vlissingen en Veere zijn zodat
deze naar Liefkenshoek gezonden kunnen worden. 891
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ZA, SZ, inv. 505, fol. 297, 3-10-1652.
ZA, SZ, inv. 505, fol. 346 v, 28-11-1652.
ZA, SZ, inv. 505, fol. 374 v, 27-12-1652.
ZA, SZ, inv. 506, fol. 82, 13-3-1653.
ZA, SZ, inv. 506, fol. 178 v, 179, 180 en 180 v, 29-5-1653.
ZA, SZ, inv. 507, fol. 171 v, 24-9-1654.
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1655 (4-5)

Het magazijn van Lillo zal worden aangevuld met 50 spaden, schoppen
en kruiwagens en 1000 pond buskruit. 892

1657 (5-4)

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
naar Veere zijn overgebracht tijdens de Engelse oorlog. 893

1658 (8-8)

De commandeurs van de garnizoenen in de provincie als wel in het
Committimus krijgen de opdracht om hun compagnieën behoorlijk te
laten oefenen. De commiezen dienen daarom de bandelieren van buskruit
te voorzien, volgens de oude gewoonte. 894

1658 (11-10)

De GR besluiten dat er 13 tonnetjes buskruit naar Lillo worden gezonden,
alsmede 100 bossen lonten en acht wielen voor halve kartouwen. Naar
Liefkenshoek worden gezonden: drie affuiten van zesponders met
toebehoren, een affuit voor een kleine “mansvelder”, zes wielen voor
tienponders en zes wielen voor halve kartouwen. Commies Gallieris zal
ervoor zorgen dat het geschut van Lillo en Liefkenshoek op zwalpen
(brede dikke planken) wordt geplaatst en door de kanonniers iedere 14
dagen wordt omgekeerd. Doen zij dit niet dan worden zij ontslagen. 895

1658 (31-12)

Commies Gallieris is geautoriseerd om de benodigde ammunitie te
verstrekken aan de compagnie van commandeur Seijs, die onlangs met 25
man is versterkt. 896

1659 (11-11)

Commies Galeris is geautoriseerd om de compagnie van kapitein Potteij
van buskruit voor de bandeliers te voorzien. 897

1661 (24-2)

Commies Gallieris krijgt opdracht van de GR 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 inspectie door de heren die gaan over de verpachtingen, besloten
wordt over de bouw van een nieuw magazijn. 898

1661 (15-4)

Willem Willemsen van Thiel, meestersmid binnen Lillo, verzoekt het
gewest om 4000 kogels voor 24-ponders, 12-ponders, 6-ponders en 5ponders te mogen leveren. 899
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ZA, SZ, inv. 508, 4-5-1655.
ZA, SZ, inv. 509, 5-4-1657.
ZA, SZ, inv. 501, 284 v, 8-8-1658.
ZA, SZ, inv. 510, fol. 327 v, 328, 11-10-1658.
ZA, SZ, inv. 510, fol. 371 v, 31-12-1658.
ZA, SZ, inv. 511, 11-11-1659.
ZA, SZ, inv. 514, fol. 126, 24-2-1661.
ZA, SZ, inv. 514, fol. 207, 15-4-1661.
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1661(30-8)

De commies krijgt 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. 900

1662 (17-1)

De GR zijn ervan 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 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. 901

1662 (20-7)

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 krijgt opdracht om schoppen, spaden,
musketkogels en 200 tot 300 pond buskruit te zenden aan de commandeur
van Liefkenshoek ten behoeve van het garnizoen. 902

1662 (5-10)

Commandeur Maerten de Ridder schrijft dat de 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 gezonden dient te worden. Volgens de commandeur is het volgende
nodig: zes tonnen musketlood, 25 schoppen en 25 spaden, en vijf tonnen
buskruit. 903

1664 (28-2)

Naast de affuiten en munitie heeft commies Gallieris verzocht om vijf
bossen lonten voor de musketiers van Lillo en Liefkenshoek. 904

1664 (4-9)

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. 905

1665 (5-6)

Het is meester Marinus van Vrijbergen, commies te Lillo, toegestaan om
de aldaar garnizoenhoudende compagnieën te voorzien van buskruit,
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ZA, SZ, inv. 515, fol. 125 v, 30-8-1661.
ZA, SZ, inv. 516, fol. 38 v, 17-1-1662.
ZA, SZ, inv 517, fol. 25 v, 20-7-1662.
ZA, SZ, inv. 517, fol. 128, 128 v, 5-10-1662. .
ZA, SZ, inv. 520, fol. 88 v, 28-2-1664.
ZA, SZ, inv. 520, fol. 336 v-339, 4-9-1664.
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zodat zij zich twee maal per week kunnen oefenen in de wapens, op
voorschrift van de Raad van State der Verenigde Nederlanden. 906
1665 (14-9)

Commies-stapelier P. de Neeff wordt verzocht de benodigde affuiten en
toebehoren, alsmede duizend pond buskruit naar Liefkenshoek te
zenden. 907

1665 (25-9)

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. 908

1665 (2-10)

Commies-stapelier De Neeff dient naar Lillo te zenden: 20 tonnetjes
buskruit, 2 affuiten, 8 wielen, 6 wielen, 4 lepels van 24 pond, 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 en 20 bossen lonten.
De commies wordt gelast alle versleten materialen terug te halen naar het
magazijn in Veere. 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. 909

1665 (23-10)

Juffrouw Jolijt, weduwe van commandeur De Ridder, ontvangt £ 8:6:08
voor de koop en levering van een tonnetje buskruit. 910

1665 (29-10)

De commies-stapelier van Zeeland, Pieter de Neeff, wordt gelast de
volgende materialen aan commies Van Vrijbergen te zenden voor het
magazijn op Liefkenshoek:
- 1 affuit met zijn wielen, wisser, lepel en “aensetters tot een drije-luick,
schietende 30 ponden ijzer”.
- 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 aanzetters voor veldstukken van 6
pond ijzer.
- 1 affuit met bijbehorende wielen, wisser, lepel en aanzetter “tot een
dobbele Manss-velder schietende ses ponden ijsers”. 911
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ZA, SZ, inv. 521, fol. 309, 5-6-1665.
ZA, SZ, inv. 522, fol. 168 v, 14-9-1665.
ZA, SZ, inv. 522, fol. 191, 25-9-1665.
ZA, SZ, inv. 522, fol. 225-227, 2-10-1665.
ZA, SZ, inv. 522, fol. 277, 23-10-1665.
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1665 (17-11)

Commies Van Vrijbergen krijgt opdracht 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. 912

1666 (7-2)

Commandeur Ockers heeft de GR 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. 913
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 vlegels met pinnen.
50 morgensterren (goedendags).
- een dozijn haspels (hengels of haken).
- “een goedt gedeelte scheurbroecken ofte sturmpalen”.

1666 (26-3)

De Raad van State heeft opdracht gegeven om de forten langs de Schelde
te voorzien van 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 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”. 914

1667 (3-3)

De GR hebben opdracht gegeven aan de commies-stapelier om 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. 915

1667 (8-9)

Omdat de magazijnen op Lillo en Liefkenshoek maar redelijk voorzien
zijn van kruit, lonten, “als andere oorlogsbehoeften”, verzoekt Van
Vrijberge om de zending van: 916
- 1000 pond kruit.
- 1000 pond “musquetloot”.
- 3000 lonten.
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ZA, SZ, inv. 522, fol. 282 v-283 v, 29-10-1665.
ZA, SZ, inv. 522, fol. 332 v, 17-11-1665.
ZA, SZ, inv. 523, fol. 42, 42 v, 7-2-1666
ZA, SZ, inv. 523, fol. 120 v- 212, 26-3-1666.
ZA, SZ, inv. 525, fol. 44-45, 3-3-1667.
ZA, SZ, inv. 525, fol. 165-166, 8-9-1667.
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- 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.
1667 (27-9)

Naar Lillo en Liefkenshoek zullen “4 à 20 ellenbalcken” worden gebracht
opdat de schepen daaraan kunnen afmeren.
Commies-stapelier Pieter de Neeff wordt gelast om naar Lillo te
zenden: 917
- 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 vanuit Lillo
naar Liefkenshoek dienen 30 tonnen met kogels te worden gestuurd.

1667 (27-10)

De commiezen ressorterende onder het Committimus dienen aan de
commies-stapelier te Veere alle onbruikbare affuiten, wielen en
ijzerwerk, alsmede nat kruit en bedorven munitie te zenden. 918

1668 (3-4)

Commies Van Vrijberge dient 4 wielen voor een 10-ponder naar
Liefkenshoek te zenden, alsmede een “constapelshuijsken en een leufve”
(= een 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 met oplichter naar Liefkenshoek
te zenden. 919

1668 (6-12)

Commies-stapelier Pieter de Neef krijgt opdracht om aan Anthonis
Baudoux, commandeur op Hoogerwerve, 500 pond lonten en 250 pond
buskruit te zenden. 920

1669 (7-3)

Omdat er in de kruittorens op Lillo en Liefkenshoek niet meer dan 50
tonnetjes buskruit zijn, verzoek de commies om nog eens 50 tonnetjes; dit
verzoek wordt in bedenking gehouden. Er zullen wel 50 bossen lonten
worden gezonden voor de magazijnen.

917
918
919
920

ZA, SZ, inv. 525, fol. 171 v-172, 27-9-1667.
ZA, SZ, inv. 525, fol. 190 v, 27-10-1667
ZA, SZ, inv. 663, 3-4-1668.
ZA, SZ, inv. 664, 6-12-1668.
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De heren die voor de verpachtingen afreizen zullen zich buigen over de
noodzakelijkheid van 12 wielen voor zesponders en 8 wielen voor 24
ponders. 921
1669 (3-9)

Commies Marinus van Vrijbergen 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. 922

1670 (14-3)

De GR besluiten om op verzoek van commies Van Vrijberge 50 tonnetjes
buskruit te zenden 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 en 8 wielen voor
24-ponders, “werdende de ijsere stucken op Liefkenshouck staende mede
door wielen van 24 ponders geregeert”. 923

1671 (24-3)

Er zullen 50 bossen lonten voor de magazijnen worden toegezonden.
De meeste affuiten zijn onbruikbaar geworden door het breken van de
assen en verrotten van de wielen. 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.
Commies Van Vrijberge meldt dat blijkens een inventarisatie op 15 en 16
maart 1671 de volgende goederen nodig zijn voor de magazijnen te Lillo
en Liefkenshoek:
- 4000 pond buskruit.
- 50 bossen lonten (zie boven).
- 50 metalen granaten.
- 100 halve pieken.
- 50 bandeliers.
3 “kelderwijsen”.
- 1000 “scheurbroecken”. 924
- 25 kruiwagens.
- 12 wielen voor halve kartouwen (zie boven).
- 12 wielen voor zesponders (idem).
6 assen voor halve kartouwen (idem).
6 assen voor zesponders (idem).
2 lepels, met evenveel aanzetters en wissers voor een metalen stuk
van 36 pond ijzer.

921

ZA, SZ, inv. 665, 7-3-1669.
ZA, SZ, inv. 665, 3-9-1669.
923
ZA, SZ, inv. 666, 14-3-1670.
924
IJzeren pinnen,aangebracht op deuren en muren e.d. om het overklimmen te beletten of te
bemoeilijken.
922
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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 door twee vijf- of zesponders omdat zij gebarsten zijn.
Commies Van Vrijberge deelt tenslotte nog mee dat de houten delen van
ammunitie, zoals pieken, morgensterren, spaden, houwelen etc. over het
algemeen in goede staat zijn, maar het ijzerwerk is verroest en vergaan.
Het ijzerwerk zal teruggezonden worden naar het arsenaal; de commiesstapelier krijgt toestemming om de krijgsbehoeften naar de forten te
zenden. 925 De GR stemmen hiermee in.
1671 (14-4)

N.a.v. het betoog van commandeur Ockers van Liefkenshoek over een
verzoek om het fort van meerdere ammunitie te voorzien, is besloten de
retroacta na te gaan. 926

1671 (13-11)

De GR hebben de commandeurs verzocht hen te informeren over het
aantal kanonnen en het kaliber waarvan ze voorzien zijn, alsmede over de
affuiten, ammunitie en provisie. Daarbij willen de GR graag weten wat er
ontbreekt in de magazijnen, aan de kanonnen etc., en met welke middelen
de commandeurs en gouverneurs dit prompt kunnen verhelpen, zodat
alles in een behoorlijke staat van defensie kan worden gebracht tegen een
overval van de vijand. 927

1671 (8-12)

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. 928

1672 (22-3)

Er zullen 12 tonnetjes buskruit en bossen lonten worden gezonden naar
sergeant-majoor Campe, commandeur van de Kruisschans. De
commandeur dient de 22 tonnetjes bedorven kruit retour te zenden naar ’s
lands magazijn.

1672 (1-4)

Commies Van Vrijbergen heeft de GR een verzoek gestuurd, waarover
een aantal besluiten is gevallen.
Het fort Lillo bestaat uit vijf punten of bolwerken, maar is slechts
voorzien van 11 kanonnen, waarvan één van de halve kartouwen zo goed
als onbruikbaar is. De commies verzoekt de GR het onbruikbare stuk te

925
926
927
928

ZA, SZ, inv. 667, 24-3-1671.
ZA, SZ, inv. 667, 14-4-1671.
ZA, SZ, inv. 667, 13-11-1671.
ZA, SZ, inv. 667, 8-12-1671.
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mogen laten vergieten, zodat daaruit vier of vijf veldstukken van 5 à 6
pond kunnen worden gegoten. Dit wordt nog in bedenking gehouden.
De commies vraagt om de zending van 50 bossen lonten en 4000 pond
buskruit. De GR gaan niet in op het eerste en zenden i.p.v. 4000 pond
2000 pond buskruit.
De commies meldt tenslotte dat het magazijn van Lillo geen musketten
herbergt en verzoekt daarom om 100 musketten en toebehoren. Dit laatste
verzoek wordt door de GR als onnodig beschouwd. 929
1672 (16-5)

Majoor Severin de Huijbert van Lillo wordt gelast zich naar Antwerpen te
begeven om daar enige musketten en overige zaken in te kopen. 930

1672 (17-5)

Commies-stapelier Willem Tielemus krijgt opdracht tot het leveren van 9
musketten uit het arsenaal van Veere aan kapitein Jan de Vassij. 931

1672 (19-5)

Commies-stapelier Willem Tielemus is verzocht om 30 wapens,
ringkragen en stormhoeden 932 te leveren aan kapitein Jan de Vassij ten
dienste van zijn compagnie. 933

1672 (26-5)

Als antwoord op een brief van majoor Severin de Huijbert van Lillo
hebben de GR besloten hem opdracht te geven tot de inkoop van 3, 4, 5 à
600 musketten met snaphanen voor een prijs van zes guldens per stuk, en
deze na genomen proeven aanstonds “en soo ras doenelijcke sal zijn
herrewaerts te senden, onder toesegginge van prompte betalingen”. 934

1672 (27-6)

Commies-stapelier Willem Thielemans wordt gelast het volgende naar
Lillo te zenden:
- 3000 pond buskruit.
- 1000 pond musketkogels.
- 1000 pond lonten.
- 1000 kogels van 6 pond.
10 ijzeren stukken, met “ramparden van en met hoge wielen”, met
wissers, lepels en verder toebehoren.
4 affuiten voor 6 of 9 ponders (dit is onduidelijk).
4 affuiten voor 4 ponders, of anders rampaarden. 935
- 100 musketten.

929

ZA, SZ, inv. 668, 1-4-1672.
ZA, SZ, inv. 668, 16-5-1672. Een musket is een handvuurwapen (een geweer) met een beperkte
vuursnelheid (een schot per twee minuten) en een dracht van enkele honderden meters.
931
ZA, SZ, inv. 668, 17-5-1672.
932
Ringkragen behoorden tot de uitrusting van piekeniers. Stormhoeden waren helmen zonder vizier,
kin- of nekstuk (H.L. Zwitzer, “De militie van den staat”; het leger van de Republiek der Verenigde
Nederlanden, Amsterdam, 1991, p. 18).
933
ZA, SZ, inv. 668, 19-5-1672.
934
ZA, SZ, inv. 668, 26-5-1672. Een snaphaan is een geweer, dat niet, zoals een musket, voorzien
was van een lont, maar van een vuursteen.
935
Rampaard is een affuit of rolpaard.
930
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- 100 hele en 100 halve spiezen.
25 schuiftangen.
12 “hansspeecken”. 936
- een “hock met sijn toebehooren”.
- een “baele werck”.
- een touw “ter ende een tonne harts”. 937
12 Friese ruiters. 938
- 100 ijsbijlen.
25 lantaarns.
30 brandemmers.
50 houwelen.
Naar Liefkenshoek zal het volgende worden gestuurd:
- 2000 pond buskruit.
30 bossen lonten.
- 200 kogels van 8 pond.
- 200 kogels van 6 pond.
10 tonnetjes musketkogels.
5 ijzeren koevoeten.
5 “beniers”.
- “tonnekens”.
- enige halve spiezen.
De commandeurs van Lillo en Liefkenshoek krijgen toestemming voor
het inkopen van zoveel kruiwagens, schoppen en spaden in Antwerpen
als zij nodig hebben ten dienste van het land. 939
1672 (18-10)

Equipagemeester Schuijrwater uit Middelburg wordt verzocht om naar
magazijn van Lillo te zenden:
- 2 rampaarden van 4 ½ voet lang, 12 duim breed en 2 voet hoog.
- 4 rampaarden van 4 voet lang, 9 duim breed en 2 voet hoog, voor 4
metalen en een ijzeren zesponders.
- 13 dubbele en 13 enkele blokken.
- een ‘out maeckt nieuwe touwe tot taeiljen’ en touw voor broeken.
- 500 pond buskruit voor de Kruisschans. 940

1673 (24-3)

Equipagemeester Scheurwater wordt geordonneerd 4000 pond bedorven
buskruit uit het magazijn te laten overbrengen naar de molen van N.N. le
Gouche, om daar vermalen te worden. Daarnaast zal de equipagemeester
1000 pond buskruit naar de Kruisschans sturen als vervanging van het
bedorven buskruit. 941

936

Handspaken.
Teer en een ton hars.
938
Hindernis bestaande uit een balk met gaten waarin lansen of puntig geslepen stokken werden
gestoken.
939
ZA, SZ, inv. 668, 27-6-1672.
940
ZA, SZ, inv. 669, 18-10-1672.
941
ZA, SZ, inv. 670, 24-3-1673.
937
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1673 (20-4)

De GR hebben vernomen dat er veel bedorven en krachteloos buskruit
ligt opgeslagen. Zij besluiten vice-admiraal Cornelis Evertssen op te
dragen alle magazijnen in het land te bezoeken. Hij wordt geacht te letten
op de merken en tekens van het kruit, oud en nieuw kruit, wanneer en
door wie het geleverd is. Daarnaast zal hij het kruit keuren middels een
proef, om zo verzekerd te zijn van de bruikbaarheid en kracht. Verder
dient hij de kwaliteit en kwantiteit van het lood en de lonten in de
magazijnen na te gaan. 942

1673 (2-5)

Luitenant-admiraal Cornelis Evertssen heeft de GR bericht over zijn
bevindingen in ’s lands magazijnen. Er wordt daarnaast overgegaan tot
het testen van het buskruit in de kruitmolen. 943

1673 (18-5)

Equipagemeester Adriaen Scheurwater krijgt opdracht om 400 kogels van
8 (6?) pond en 50 bossen lonten uit ’s lands magazijn naar Lillo te
zenden. 944

1673 (29-5)

Equipagemeester Scheurwater krijgt opdracht om 500 pond musketkogels
“tot 16 int pondt” en 500 pond lonten naar de Kruisschans te zenden.
Equipagemeester Willem Thieleus wordt geordonneerd om naar de
Kruisschans te zenden: drie stukken van 22 pond, vier van 6 pond, 2 van
twee pond, en een van vijf pond. Deze dient hij te halen uit het schip
“Orange”, alle met de “ramparden, wissels, taeckels” en verder
toebehoren. Indien in dit schip geen vijfponder aanwezig zou zijn, dan
een vierponder en anders een drieponder. Verder zal de schuit alle
koperen kanonnen met affuiten en toebehoren op de wallen van de
Kruisschans en het magazijn mee terugbrengen. Equipagemeester
Adriaen Scheurwater dient 3 twaalfponders en toebehoren naar de
Kuisschans te zenden en daar vandaan drie gelijke stukken terug te laten
brengen. Equipagemeester Jan Tant krijgt opdracht 2 vijfponders en 2
tweeponders met hun toebehoren naar de Kruisschans te zenden, en
daarvoor een vijfponder en een zesponder terug te laten brengen.
Commies-stapelier Willem Theelemus dient 2 zesponders “met haer
ramparden, blocken, tailles, wissers en lepels” naar de Kruisschans te
zenden en 2 gelijke koperen kanonnen terug te halen. Commies Van
Vrijberghe dient een ijzeren zesponder met toebehoren naar de
Kruisschans te zenden en daar vandaan een metalen stuk van hetzelfde
kaliber naar Lillo over te brengen. Tevens wordt hij geordonneerd om
toezicht te houden op het verwisselen van de kanonnen zoals hierboven
beschreven. 945

942
943
944
945

ZA, SZ, inv. 670, 20-4-1673.
ZA, SZ, inv. 670, 2-5-1673.
ZA, SZ, inv. 670, 18-5-1673.
ZA, SZ, inv. 670, 29-5-1673.
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1673 (14-9)

Het bedorven buskruit in Lillo zal worden vervangen door nieuw
buskruit, waartoe equipagemeester Scheurwater wordt geautoriseerd. 946

1673 (20-10)

Equipagemeester Adriaen Scheurwater dient onmiddellijk (“metten
eersten”) aan commies Van Vrijbergen van Lillo 100 ijsbijlen te
zenden. 947

1675 (6-12)

Commies Van Vrijberghe wordt geordonneerd om 4 bossen lonten uit het
magazijn van Lillo naar de Kruisschans te zenden. 948

1676 (30-3)

De GR gelasten equipagemeester Jan Tant naar Lillo te zenden:
- 1000 pond lonten.
- 1000 pond buskruit.
- 300 kogels van 8 pond.
- 300 kogels van 5 pond.
- 300 handgranaten.
50 schoppen.
Naar het magazijn van Liefkenshoek dient hij te zenden:
- 1000 pond lonten.
- 1000 pond buskruit.
- 300 handgranaten.
50 kruiwagens.
50 schoppen.
50 spaden. 949

1678 (25-2)

Commies Van Vrijberghe heeft de GR om een zending voor het magazijn
verzocht. Voorlopig beperken de GR zich tot het zenden van 1000 pond
lonten in plaats van de verzochte 2000 pond. De overige verzoeken zullen
worden geëxamineerd door de heren die eerdaags vanwege de aanstaande
verpachtingen zullen afreizen. 950

1678 (16-3)

Commies-stapelier Willem Thielemus dient uit het arsenaal van Veere
500 pond lonten, drie affuitwielen voor halve kartouwen, een wiel voor
een 36-ponder, drie wielen voor een zesponder, twee wielen voor een
twaalfponder, een wiel voor een dubbele “mansvelder” en acht kanonnen
met een kaliber van drie of vier pond met de bijbehorende “rampaerden,
tallien, wissers, aensetters, lepels en toebehoorten” te zenden naar
commies Van Vrijberge voor het fort Liefkenshoek. N.a.v. de
remonstrantie van Paulus Snelder, commies op de Kruisschans, met het
verzoek om het magazijn aldaar van 2000 tot 3000 pond lonten te

946
947
948
949
950

ZA, SZ, inv. 671, 14-9-1673.
ZA, SZ, inv. 671, 20-1—1673.
ZA, SZ, inv. 675, 6-12-1675.
ZA, SZ, inv. 676, 30-3-1676.
ZA, SZ, inv. 680, 25-2-1678.
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voorzien, wordt de Raad van State verzocht het fort van deze
benodigdheden te voorzien. 951
1680 (8-8)

Equipagemeester Gerson Paneel krijgt opdracht om 5900 pond buskruit
naar het fort te zenden; hij dient dezelfde hoeveelheid bedorven buskruit
terug te laten komen, “om alhier te hermalen” en in het magazijn op te
laten slaan. 952

1680 (7-9)

Commies Adolphius te Lillo wordt geordonneerd om de wielen en
affuiten uit het magazijn te halen, opdat deze gebruikt kunnen worden
“aen het canon” op de wallen. Aannemer Beddeloo blijft gebonden aan
de condities om binnen zes tot acht weken zoveel nieuwe wielen en
affuiten te leveren voor het magazijn te Lillo, als het aantal dat is
gebruikt. 953

1683 (12-10)

Josias van der Hulst, vervangend commies op Lillo en Liefkenshoek,
heeft de GR gevraagd om kaarsen en lonten, vanwege het gebrek hiervan
in de magazijnen. Commies Cornelis Coop zal de GR berichten hoeveel
kaarsen er ieder jaar gewoonlijk worden verzonden. 954

1684 (29-6)

Ammunitiemeester Bartholomeus Musch wordt geordonneerd zes bossen
lonten vanuit ’s lands arsenaal te Vlissingen naar de commies te
zenden. 955

1685 (15-5)

Josias van der Hulst, commies van de vivres en ammunitie op Lillo en
Liefkenshoek, heeft de GR verzocht om lonten voor de magazijnen
aldaar. Het verzoek is in handen gesteld van equipagemeester Gerson
Panneel, die de GR op de hoogte dient te stellen van de tegenwoordige
voorraad. 956

1685 (9-11)

Een verzoek van Josias van der Hulst om vierduizend pond lonten en
tachtig steen kaarsen voor het aanstaande winterseizoen op Lillo en
Liefkenshoek wordt in handen gesteld van commies Coop, die de GR
daarover dient te berichten. 957

1685 (13-11)

N.a.v. het bericht van commies Coop wordt besloten om zestig steen
kaarsen en “een duijsent wegens lonte” naar Lillo en Liefkenshoek te
sturen.

951

ZA, SZ, inv. 680, 16-3-1678.
ZA, SZ, inv. 685, 8-8-1680.
953
ZA, SZ, inv. 685, 7-9-1680.
954
ZA, SZ, inv 691, 12-10-1680.
955
ZA, SZ, inv. 692, 29-6-1684.
956
ZA, SZ, inv. 693, 15-5-1685.
957
Steen was destijds een gewichtseenheid, die o.m. werd gehanteerd bij de bepaling van de
hoeveelheid zeep, wol, garen en kaarsen; een steen had een gewicht van ca. 7 pond.
952
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1686 (28-3)

De Raad van State vordert twee metalen stukken uit fort Lillo, ieder 24ponders. De commandeur wilde de stukken niet laten vervoeren zonder
de Staten van Zeeland op de hoogte te stellen. De heren De Bils en Hoffer
hebben de commandeur “daer inne wijders te continueren, sonder buyten
kennis vande heeren Staten deser provincie, het canon voor de defensie
van de fortresse eijgen te laeten vervoeren off verminderen”. De GR
hebben hierop de orders “wel laeten gevallen” en de commandeur gelast
in zulke gevallen als hierboven omschreven de GR bijtijds op de hoogte
te stellen. 958

1686 (29-4)

De Raad van State geeft nogmaals commandeur Van Hill van Lillo
opdracht om “over te senden eene onbruyckbare en onbequame halve
cartouw en een stuck schietende ses pont ijser”. Hij mag niet in gebreke
blijven, want dan zullen er passende maatregelen worden genomen. De
GR besluiten de heer Crommon aan te schrijven en te vragen of hij de
Raad van State duidelijk wil maken dat de commandeur “hier over niet
wijders werde gemoeijt, veel minder eenige naerder disponsitie [...]
werde gedaen”. De GR hebben geen “exempel” kunnen vinden dat “in
dusdanige plaetsen daer aff de onderhoudenis bij dese provincie werde
becosticht en ontwijstelijc het canon uyt den boesem van dien derwaerts
gebracht oijt in voorige tijden voorgecomen”. De gedeputeerde die naar
Holland reist, zal Den Haag verzoeken “het voorschreven canon niet en
moge werde aengeroert”. Daarnaast zal hem gevraagd worden de kwestie
desnoods met de prins te bespreken. 959

1686 (11-5)

De GR besluiten commandeur Van Hill van Lillo, of de plaatsvervangend
officier, opdracht te geven de twee “stucken metael canon”, ingevorderd
door de Raad van State, naar Middelburg te zenden, “ende aende heeren
vanden Rade addresseren, omme op der selver verbeteringe naer eysch te
connen worden voorsien”. Substituut-commies Josias van der Hulst van
Lillo wordt gelast de onkosten voor het verschepen van de kanonnen te
betalen. Dit zal hij onder een behoorlijke specificatie in zijn rekening
moeten valideren.

1686 (13-5)

Schipper Jan Snelder van Lillo heeft volgens de orders van 11 mei de
kanonnen naar Middelburg gebracht. Een kanon heeft een gewicht van
4120 pond, het ander een gewicht van 1982 pond. Zij worden naar het
“Giethuys” van Middelburg gebracht, “om op de verbeteringe vandien
naerder ordre te stellen”. 960

1688 (7-9)

Equipagemeester Musch is gevraagd om 300 pond buskruit te leveren aan
het garnizoen te Lillo. 961

958
959
960
961

ZA, SZ, inv. 694, 28-3-1686.
ZA, SZ, inv. 694, 29-4-1686.
ZA, SZ, inv. 694, 13-5-1686.
ZA, SZ, inv. 696, 7-9-1688.
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1688 (7-10)

Commies-stapelier Danckerts te Veere krijgt opdracht om 500 pond
buskruit en 4 bossen lont te zenden aan Fredrick Louijs Hilspach,
commies van de vivres en ammunitie van oorlog te Lillo en
Liefkenshoek. 962

1688 (2-11)

Missive van kapitein Anthonij de Valck, commandeur te Liefkenshoek
met een lijst van de behoeften aan ammunitie aldaar. De Valck verzoekt
zo spoedig mogelijk voorzien te worden van deze zaken. Besloten wordt
om de deliberaties hier omtrent uit te stellen.
Missive van kapitein Willem van Hille, commandeur te Lillo, met een
lijst van de behoeften van ammunitie van oorlog aldaar. Van Hille
verzoekt zo spoedig mogelijk voorzien te worden van deze zaken.
Besloten wordt om de deliberaties hierover uit te stellen. 963

1688 (2-12)

Toestemming gegeven aan commies Jan de Crauwelaer te Axel om de zes
ijzeren stukken die aldaar liggen, te sturen naar Lillo. De vier affuiten die
te Lillo liggen dienen wederom naar Axel gezonden te worden. 964

1688 (3-12)

De ammunitiemeester te Vlissingen heeft opdracht gekregen om zo
spoedig mogelijk de volgende zaken naar Liefkenshoek te verschepen:
3 rampaarden met broeken voor stukken van 12 pond;
3 rampaarden met broeken voor stukken van vier pond;
16 “tailljes blockx”;
- 400 kogels van zes pond;
30 kruiwagens en 20 wielen;
20 handspaken;
1 ton broeken van rampaarden;
25 lontstokken;
6 lepels, 12 aanzetters, 12 wissers voor stukken van vier pond;
2 lepels, 2 aanzetters en 2 wissers voor een stuk van 36 pond;
2 lepels, 4 aanzetters, 4 wissers voor stukken van 10 pond;
5 lepels, 10 aanzetters en 10 wissers voor stukken van 12 pond;
5 lepels, 10 aanzetters en 10 wissers voor stukken van 6 pond.
De ammunitiemeester te Veere heeft opdracht gekregen om zo spoedig
mogelijk de volgende zaken naar Lillo te verschepen:
1 wiel voor een affuit van 12 pond;
1 affuit met wielen voor een stuk van 24 pond;
2 affuiten met wielen voor een stuk van 6 pond;
2 affuiten met 3 wielen voor een stuk van 12 pond;
6 ijzeren stukken schietende 4 pond ballen;
4 nieuwe wielen voor een affuit van 12 pond;
2 ijzeren stukken van 12 pond;
- 200 kogels van 8 pond;

962
963
964

ZA, SZ, inv. 696, 7-10-1688.
ZA, SZ, inv. 696, 2-11-1688.
ZA, SZ, inv. 696, 2-12-1688.
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- 200 ongevulde handgranaten;
1 bok met zijn toebehoren;
- 2000 pond lont;
50 houwelen;
40 bijlen;
20 ijshaken;
50 halve pieken;
10 Friese ruiters
25 morgensterren.
Commies-stapelier Danckerts heeft opdracht gekregen om zo spoedig
mogelijk de volgende zaken naar Liefkenshoek te verschepen:
1 affuit met wielen voor een stuk van 36 pond;
- 400 kogels van 10 pond;
- 300 kogels van 5 pond;
- 300 kogels van 4 pond;
- 3000 pond lont;
50 halve pieken;
10 goede Friese ruiters;
50 morgensterren;
12 ijshaken;
- 200 ongevulde handgranaten;
1 nieuwe bok met toebehoren.
‘s Lands werkbaas Abraham Hildernisse heeft opdracht gekregen om
3000 pond buskruit te verschepen naar Lillo en 2000 pond buskruit naar
Liefkenshoek. 965
1688 (9-12)

Toestemming verleend aan de equipagemeester Panneel om de
onbruikbare oorlogsbehoeften van Lillo en Liefkenshoek naar
Middelburg te zenden ter reparatie. 966

1688 (23-12)

Toestemming verleend aan ammunitiemeester Gerson Panneel om zes
stukken ijzeren geschut voor ballen van 4 pond te zenden naar Lillo. 967

1689 (14-4)

Commies-stapelier Danckerts krijgt opdracht om 8 tonnen à 50 pond
musketlood naar Liefkenshoek te zenden ten behoeve van het garnizoen
aldaar. 968

1692 (22-8)

Jacob de Cock, commies van de Vivres te Lillo, verzoekt om lonten.
Besloten wordt hem te vragen hoeveel lonten hij laatst heeft gehad en
hoeveel hij thans nog verzoekt. 969

965
966
967
968
969

ZA, SZ, inv. 696, 3-12-1688.
ZA, SZ, inv. 696, 9-12-1688.
ZA, SZ, inv. 696, 23-12-1688.
ZA, SZ, inv. 697, 14-4-1689.
ZA, SZ, inv. 700, 22-8-1692.
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1693 (14-8)

Abraham Hildernisse bericht in een lijst met defecten in het magazijn te
Liefkenshoek dat in het magazijn te Veere drie nieuwe affuiten met
wielen tot 12 pond ballen en vier nieuwe affuitwielen voor 12 pond
ballen voorhanden zijn en dat deze zo spoedig mogelijk naar
Liefkenshoek zullen worden afgezonden. Daarnaast zal Hildernisse de
raad berichten hoeveel rampaarden nog voorhanden zijn. 970

1693 (21-8)

De raad wordt geïnformeerd dat naast de zaken die reeds in de notulen
van 14-08-1693 werden vermeld, zich ook vijf rampaarden à 6 pond in
het magazijn te Veere bevinden. Besloten wordt om commies-stapelier
De Jong opdracht te geven om de affuitwielen en de vijf rampaarden naar
Liefkenshoek te sturen. 971

1694 (15-6)

Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek,
verzoekt om 18 affuitwielen voor stukken van 24, 12 en 6 pond. Besloten
wordt de raad te berichten hoeveel van deze wielen in het arsenaal
voorradig zijn. Jacob de Cock verzoekt voorts om 12 tonnen van 100
pond onbruikbaar buskruit herwaarts te mogen zenden. Besloten wordt
om hem toestemming hiervoor te geven. 972

1696 (5-6)

Jacob de Cock, commies van de vivres en ammunitie te Lillo, verzoekt
om enige affuiten ten behoeve van de magazijnen aldaar. Besloten wordt
om het rekwest in handen te stellen van de heer Van der Nisse, die ook
gecommitteerd is om de rijswerken te Lillo te inspecteren. 973

1696 (14-8)

Gerson Panneel, ammunitiemeester te Middelburg en Abraham Huijge,
commies-stapelier te Veere, krijgen opdracht om zo spoedig mogelijk een
lijst op te stellen van de hoeveelheid affuiten en buskruit die onder hun
beheer staan en naar Lillo en Liefkenshoek gezonden zou kunnen
worden. 974

1696 (1-11)

Jacob de Cock, commies van de ammunitie van oorlog te Lillo, verzoekt
om 6000 pond buskruit ten behoeve van de magazijnen aldaar. Besloten
wordt om de commies-stapelier te autoriseren om 3000 pond buskruit
naar Lillo te zenden. 975

1697 (2-7)

Jacob de Cock dient een lijst in van affuiten, buskruit en andere behoeften
voor de forten Lillo en Liefkenshoek. Abraham Hildernisse zal de raad te
berichten welke van deze behoeften thans in voorraad zijn. 976

970
971
972
973
974
975
976

ZA, SZ, inv. 701, 14-8-1693.
ZA, SZ, inv. 701, 21-8-1693.
ZA, SZ, inv. 702, 15-6-1694.
ZA, SZ, inv. 704, 5-6-1696.
ZA, SZ, inv. 704, 14-8-1696.
ZA, SZ, inv. 704, 1-11-1696.
ZA, SZ, inv. 705, 2-7-1697.
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1698 (17-10)

Rekwest van Jacob de Cock, commies van ’s lands magazijn te Lillo. Hij
verzoekt om 3000 à 4000 pond buskruit. Besloten wordt om het rekwest
voor advies in handen te stellen van commies Coop. 977

1699 (22-1)

Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek,
verzoekt om 3000 à 4000 pond buskruit. Besloten wordt om dit verzoek
in handen te stellen van commies-stapelier Huijge om de raad hierover te
berichten.

1699 (6-2)

Jacob de Cock krijgt toestemming voor de inkoop van 4000 pond
buskruit en 2000 pond lont om deze naar Lillo te sturen. 978

1700 (1-1)

Commandeur Anthonij Valck te Liefkenshoek verzocht op 12-12-1699
om affuiten en buskruit.979

1700 (28-9)

Commandeur Valck verzoekt om 500 pond buskruit. Het verzoek wordt
ingewilligd en commies-stapelier Huige wordt verzocht het verzochte
buskruit af te zenden na advies van ‘s lands werkbaas Abraham
Hildernisse. 980

1700 (16-12)

Naar aanleiding van de lijst met tekorten in de magazijnen van Lillo van
Brigadier Spar wordt besloten om het volgende te sturen: affuiten voor 2
metalen halve kartouwen à 24 ponden; voor 4 dito veldstukken à 6
ponden ijzer; voor 4 mansvelders à 6 ponden ijzer; met de nodige
stampers, wissers en geschutslepels voor 10 stukken en nog 2
beurstonnekens. Daarnaast zal werkbaas Abraham Hildernisse zorgen
voor 2 nieuwe affuiten van £ 12 met wielen en 5 tonnen kruit voor
Liefkenshoek.

1700 (21-12)

Commies-stapelier Abraham Huijge te Veere krijgt toestemming om 500
pond buskruit te zenden aan commies Jacob de Cock voor het magazijn te
Liefkenshoek. ’s Lands werkbaas Abraham Hildernisse krijgt
toestemming tot de inkoop van vijfentwintig schoppen en vijfentwintig
spaden, alsook twaalf kruiwagens, en honderd planken voor het magazijn
te Liefkenshoek. 981

1700 (22-12)

Ammuntiemeester Bartholomeeus Musch krijgt toestemming om aan
Abraham Hildernisse de volgende zaken te leveren ten behoeve van de
kanonnen op de forten Lillo en Liefkenshoek: 982
- 2 wissers en aanzetters à 24 pond

977
978
979
980
981
982

ZA, SZ, inv. 706, 17-10-1698.
ZA, SZ, inv. 707, 6-2-1699.
ZA, SZ, inv. 708, 1-1-1700.
ZA, SZ, inv. 708, 28-9-1700.
ZA, SZ, inv. 708, 21-12-1700.
ZA, SZ, inv. 708, 22-12-1700.
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-

1 lepel en varkensstaart
4 wissers en aanzetters à 6 pond
4 dito à 6 pond
3 lepels en varkensstaarten à 6 pond
2 wissers en aansetters à 12 pond.
1 lepel en varkensstaart à 12 pond
3 wissers en aanzetters à 6 pond
2 lepels en varkensstaarten à 6 pond

1701 (14-2)

Toestemming verleend aan commies-stapelier Abraham Huyge te Veere
om 10.000 pond buskruit in te kopen. Hiervan is 5000 pond bedoeld voor
het magazijn te Lillo en 5000 pond bedoelt voor het magazijn te
Liefkenshoek. 983

1701 (22-2)

Mr. Geerson Panneel, ammonitiemeester, krijgt opdracht om een bok met
reep en blok te zenden aan commies Jacob de Cock te Lillo. 984

1701 (25-2)

Ammunitiemeester Gerson Panneel krijgt opdracht om 1000 pond
musketlood en en 200 à 300 pond musketlood van diverse sortering te
zenden naar Lillo. 985

1701 (1-4)

Naar aanleiding van de missive van baron Van Sparre, commandeur te
Lillo, wordt besloten om 5000 pond buskruit te zenden aan commies
Jacob de Cock te Lillo en zes kanonnen uit de vloot voor Lillo te mogen
gebruiken te land. Alvorens hiervoor toestemming te geven wordt het
verzoek in handen gesteld van raadsheer Nachtegael, die namens de
Admiraliteit in het raadscollege zitting neemt. 986

1701 (2-7)

Ordonnantie verleend aan werkbaas Abraham Hildernisse om de
volgende zaken in te kopen en te zenden aan commies Jacob de Cock te
Lillo: 100 balkdelen van twee duim ten behoeve van de batterijen; 500
pond spijkers van zeven duim ten behoeve van de gording van de
palissaden; 6 tonnen teer; 1 ton pek; 200 pond salpeter; 150 pond zwavel.

1701 (4-7)

Commies-stapelier Huyge te Veere krijgt opdracht om voor rekening van
de Raad van State acht broeken voor acht rampaarden op te maken en te
zenden aan commandeur Valcke te Liefkenshoek. 987

1701 (24-10)

De vraag om 200 à 300 handgranaten en buskruit voor Liefkenshoek
wordt voor advies in handen gesteld van commies Coop. 988

983
984
985
986
987
988

ZA, SZ, inv. 709, 14-2-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 22-2-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 25-2-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 1-4-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 4-7-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 24-10-1701.
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1701 (27-10)

Een lijst van zaken die in Liefkenshoek nodig zijn, opgesteld door Floris
Bedloo, wordt door de raad goedgekeurd en in handen gesteld van
commies-stapelier Huijge. Huijge moet nazien welke van deze behoeften
thans in het arsenaal van Veere voorhanden zijn, en vervolgens de raad
hierover berichten. 989

1701 (31-10)

Commies-stapelier Huyge heeft een lijst opgesteld met ammunitie die
zich in het arsenaal van Veere bevindt en thans naar Liefkenshoek zou
kunnen worden afgezonden. Besloten wordt om de lijst aan te houden tot
de vergadering van de volgende dag. 990

1701 (4-11)

Opnieuw bericht van commies-stapelier Abraham Huyge over het in
voorraad zijnde materiaal in het arsenaal van Veere dat naar
Liefkenshoek gezonden kan worden, zoals vermeld in de notulen van 2710-1701.
Daarnaast wordt de lijst aangaande de munitie in handen gesteld van
werkbaas Abraham Hildernisse om na te zien wat hiervan voorhanden is
in het arsenaal van Middelburg en de raad hierover te adviseren. 991

1701 (15-11)

Besloten wordt om de lijst van behoeften aan munitie in Liefkenshoek en
Axel, opgesteld door werkbaas Floris Bedloo, in handen te stellen van
raadsheer Van der Nisse om deze zaken op kosten van het land te laten
inkopen. 992

1701 (17-11)

Besloten wordt om de lijst met gevraagde munitie voor Liefkenshoek aan
te houden totdat de raadspensionaris ter vergadering aanwezig is. 993

1701 (29-12)

Opdracht gegeven aan commies-stapelier Abraham Huyge om 3000
pond buskruit en 300 pond lont in te kopen en te verzenden aan commies
Jacob de Cock te Lillo. Van de Cock wordt verwacht dat hij het buskruit
en lont als volgt zal verdelen: 10000 pond buskruit en 2000 pond lont
voor Lillo en 3000 pond buskruit met 1000 pond lont voor Liefkenshoek.
994

1701 (30-12)

989
990
991
992
993
994
995

Luitenant-generaal Coehoorn verzoekt om toezending van de nodige
ijsbijlen, ijszagen en ijshaken naar Lillo, Liefkenshoek en Axel. 995

ZA, SZ, inv. 709, 27-10-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 31-10-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 4-11-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 15-11-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 17-11-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 29-12-1701.
ZA, SZ, inv. 709, 30-12-1701.
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1702 (18-4)

Missive van commandeur Brunet de Rochebrune met een verzoek om
vier affuiten voor stukken à 24 pond en enkele andere behoeften. Verzoek
wordt aangehouden tot terugkomst van de luitenant-generaal. 996

1702 (21-4)

Een memorie van werkbaas Floris Bedloo over de voorraad van affuiten
en wielen in de arsenalen te Middelburg en Veere.
Bericht van werkbaas Floris Bedloo over de behoefte aan affuiten en
andere zaken te Liefkenshoek. Bedloo krijgt opdracht de volgende zaken
uit het arsenaal te Middelburg te halen: 2 affuiten met wielen voor
stukken van 24 pond en 2 affuitwielen voor stukken van 18 pond.
Daarnaast dient hij twaalf nieuwe wielen ten behoeve van rampaarden
voor stukken van 3 pond en 100 pond spijkers van 5 duim in te kopen.
Dit alles dient afgezonden te worden naar Jacob de Cock commies van de
Vivres en Ammonieten van Oorlog te Lillo en Liefkenshoek. 997

1702 (27-4)

Opdracht gegeven aan de ontvanger-generaal om een bedrag van £ 6:16:6
aan werkbaas Floris Bedloo te betalen voor de inkoop van 100 pond
spijkers van 5 duim, 12 wielen voor rampaarden, arbeidsloon,
scheepsvracht en affuiten en wielen verzonden naar Liefkenshoek in
navolging van de resolutie van 21-04-1702. 998

1702 (20-5)

Verzoek van commies-stapelier Abraham Huyge om een akte van
furnissement ter betaling van £ 992 zodat hij de nodige restanten van
inkopen ten behoeve van Lillo kan voldoen, bestaande uit 13000 pond
buskruit, 3000 pond lont, en 6000 à 7000 palissaden. Dit alles in
navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland van 02-05-1702.
Om hierin te kunnen voldoen krijgt de ontvanger-generaal opdracht tot
betaling van £ 992. 999

1702 (7-6)

Commies-stapelier Abraham Huyge krijgt opdracht om 5000 pond
buskruit in te kopen en naar Lillo te zenden. 1000

1702 (30-6)

Commies-stapelier Abraham Huyge ontvangt £ 287:19:4 ter voldoening
van de ingekochte 5000 pond buskruit die naar Lillo is gestuurd. Dit alles
in navolging van de resolutie van de Staten van Zeeland 02-05-1702. 1001

1702 (24-7)

Generaal Coehoorn verzoekt om enige affuiten voor stukken van 24 pond
ten behoeve van Lillo. 1002

996

ZA, SZ, inv. 710, 18-4-1702.
ZA, SZ, inv. 710, 21-4-1702.
998
ZA, SZ, inv. 710, 27-4-1702.
999
ZA, SZ, inv. 710, 20-5-1702.
1000
ZA, SZ, inv. 710, 7-6-1702.
1001
ZA, SZ, inv. 710, 30-6-1702.
1002
ZA, SZ, inv. 710, 24-7-1702.
997
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1702 (26-7)

Opdracht aan werkbaas Abraham Hildernisse om uit het arsenaal in
Middelburg aan Jacob de Cock, commies van de Vivres en Ammonitien
van Oorlog te Lillo, zes nieuwe affuiten met wielen te zenden. 1003

1702 (4-8)

Ordonnantie verleend aan de ontvanger-generaal om £ 8:15:4 te betalen
aan werkbaas Abraham Hildernisse ten behoeve van de door hem
gemaakte kosten op 26-07-1702 voor het vervoer van zes affuiten vanuit
het arsenaal in Middelburg naar Lillo. 1004

1702 (29-12)

Jacob de Cock, commies van de magazijnen te Lillo, verzoekt om 200
ijsbijlen, 200 ijshaken en 200 halve pikken. Commies Cornelis Coop
wordt geordonneerd deze gereedschappen naar Lillo te zenden. 1005

1703 (23-6)

Abraham Huyge, commies-stapelier van Zeeland te Veere, ontvangt
£ 124:3:4 te betalen voor de door hem ingekochte 200 ijsbijlen à 25
stuivers per stuk, 200 ijshaken à 23 stuivers per stuk, 200 halve pikken à
25 stuivers per stuk en de transportkosten voor het vervoer naar het
magazijn in Lillo. 1006

1703 (6-7)

Ontvanger-generaal Van der Stringe ontvangt £ 19471:3 voor zijn
betalingen aan commies-stapelier Abraham Huyge in de jaren 1701 en
1702. Het betreft aankopen van buskruit en andere ammunitie, gedaan
door Huyge ten behoeve van de fortificatiewerken in Vlaanderen, naar
aanleiding van de resolutie van de Staten van Zeeland, 08-09-1702. 1007

1703 (7-11)

De ontvanger-generaal heeft opdracht gekregen om £ 10:12 te betalen aan
werkbaas Abraham Hildernisse voor de aankoop van “wisserstocken met
clossen Schaepsvellen en anders”, die hij naar Lillo gestuurd heeft. In
overeenstemming met de resolutie van de Staten van Zeeland van
<blanco> november 1703. 1008

1703 (18-12)

Ordonnantie verleend aan commies Abraham Huyge om 1500 pond
buskruit in te kopen en te verzenden aan secretaris Cornelis van Schetsen,
waarnemend commies te Lillo en Liefkenshoek. 1009

1704 (1-1)

Antheunis Pietersen, bedienaar van het Arsenaal te Veere, krijgt
autorisatie om een inventaris van alle aanwezige goederen in de

1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

ZA, SZ, inv. 710, 26-7-1702.
ZA, SZ, inv. 710, 4-8-1702.
ZA, SZ, inv. 710, 29-12-1702.
ZA, SZ. inv. 711, 23-6-1703.
ZA, SZ, inv. 711, 6-7-1703.
ZA, SZ, inv. 711, 7-11-1703.
ZA, SZ, inv. 711, 18-12-1703.
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magazijnen op te maken te Lillo en Liefkenshoek op verzoek van Willem
Ferleman, commies van de vivres en ammonitien van Oorlog. 1010
1704 (8-1)

Werkbaas Abraham Hildernisse krijgt toestemming om twaalf natte
koeienhuiden en voor £ 12:14:8 vier dozijn goede ijsbijlen en zes dozijn
handspaken in te kopen. Commies-stapelier Abraham Huyge krijgt
toestemming om 1500 pond buskruit in te kopen. De goederen worden
verzonden aan Cornelis van Schetsen, secretaris te Lillo, ten behoeve van
de verdediging van de forten aan de Schelde. 1011

1704 (27-2)

Ammonitiemeester Gerson Panneel krijgt opdracht om uit het arsenaal te
Middelburg drie affuiten met wielen voor stukken tot 18 pond te zenden
aan Cornelis van Schetsen, provisioneel waarnemend commies te Lillo.
(NB: deze resolutie werd aangehouden omdat in het arsenaal te
Middelburg dergelijke stukken niet aanwezig bleken). Commies-stapelier
Abraham Huyge krijgt opdracht om uit het arsenaal te Veere drie affuiten
met wielen voor stukken tot 18 pond alsmede een rolpaard voor stukken
tot 6 pond te zenden aan Cornelis van Schetsen. 1012

1704 (10-6)

Ammonitiemeester Gerson Panneel krijgt opdracht om uit het arsenaal te
Middelburg te leveren aan Cornelis Benjamijnsen, commanderende over
de kanonniers en handlangers op de forten aan de Schelde, vijfentwintig
pistolen en vierentwintig houwers. Prestmeester 1013 Cornelis Coop heeft
mondeling order gegeven om een cromsteven in dienst te nemen voor het
transport van de aangenomen kanonniers en vier manden met blikken
kardoezen naar Lillo en de forten aan de Schelde. 1014

1704 (3-12)

Naar aanleiding van de memorie van commandeur Loncque aan de Staten
van Zeeland wordt besloten om 1500 pond buskruit naar Lillo te sturen,
om de 840 onklare granaten in orde te laten maken en om twaalf
handmolens en de nodige wielen voor rolpaarden, schoppen en spaden te
laten inkopen. 1015

1704 (23-12)

Ammonitiemeester Gerson Panneel krijgt opdracht om 25 houten
ijshamers in te kopen en te verzenden aan commies Willem Ferleman te
Lillo. 1016

1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016

ZA, SZ, inv. 712, 1-1-1704.
ZA, SZ, inv. 712, 8-1-1704.
ZA, SZ, inv. 712, 27-2-1704.
Functionaris die voor militair gebruik goederen (bijv. schepen) kan opeisen.
ZA, SZ, inv. 712, 10-6-1704.
ZA, SZ, inv. 712, 3-12-1704.
ZA, SZ, inv. 712, 23-12-1704.
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1704 (24-12)

Werkbaas Cornelis Hildernisse krijgt goedkeuring voor de verzending
van 100 ijsbijlen en 25 ijshaken aan commies Willem Ferleman te Lillo
zoals mondeling opgedragen op 20-12-1704. 1017

1705 (6-1)

De ontvanger-generaal krijgt opdracht om £ 551:13:1 te betalen aan
commies-stapelier Abraham Huyge (besloten door de Staten van Zeeland
van 20-11-1704) voor de inkoop van buskruit: op 13-12-1704 4000 pond
naar Axel, op 21-12-1704 3500 pond naar Lillo en op 23-12-1704 1500
pond naar Tholen. 1018

1706 (2-7)

Commies Coop wordt gelast om aan commies Ferleman te Lillo drie
kisten kaarsen en 6 bossen lont te zenden ten behoeve van de garnizoenen
aldaar. 1019

1707 (11-11)

Een verzoek van commies Ferleman om twee kisten kaarsen en 100 pond
lont ten behoeve van het garnizoen te Lillo en Liefkenshoek, wordt voor
advies in handen gesteld van commies Coop. 1020

1707 (2-12)

Commies Coop wordt geautoriseerd om twee kisten kaarsen en 100 pond
lont te zenden aan Willem Ferleman, ten behoeve van het garnizoen te
Lillo en Liefkenshoek. 1021

1708 (29-6)

Het verzoek van commies Ferleman om lonten voor het garnizoen te
Lillo, wordt in handen gesteld van commies Coop om de raad te
adviseren. 1022

1708 (4-7)

Commies Coop wordt geautoriseerd om 400 pond lonten en twee kisten
kaarsen te zenden aan commies Ferleman voor het garnizoen in Lillo en
Liefkenshoek. 1023

1709 (4-4)

Commies-stapelier Abraham Huyge te Veere krijgt opdracht om 4000
pond buskruit in te kopen en te verzenden aan commies Willem Ferleman
voor de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. Voorts wordt vanuit Lillo
4000 pond oud buskruit herwaarts gezonden om vermalen en vermaakt te
worden.
Op het verzoek van Ferleman wordt de commies-stapelier verzocht na te
zien wat er aan affuitraderen voorhanden is in het arsenaal te Veere. 1024

1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024

ZA, SZ, inv. 712, 24-12-1704.
ZA, SZ, inv. 713, 6-1-1705.
ZA, SZ, inv. 714, 2-7-1706.
ZA, SZ, inv. 715, 11-11-1707.
ZA, SZ, inv. 715, 2-12-1707.
ZA, SZ, inv. 716, 29-6-1708.
ZA, SZ, inv. 716, 4-7-1708.
ZA, SZ, inv. 717, 4-4-1709.
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1709 (8-4)

Commies-stapelier Abraham Huijge heeft toestemming om naar Lillo te
zenden: 8 raderen van affuiten à 24 pond, 4 dito à 18 pond, 4 dito à 12
pond, 2 dito à 8 pond, samen 18 raderen. Daarnaast wordt toegestaan om
de 4000 pond buskruit daarheen te sturen zodra dit beschikbaar is. 1025

1709 (21-6)

Commies-stapelier Huijge meldt dat van de 3830 pond oud buskruit, die
is ontvangen uit Lillo, 1843 pond ter vermaking is gebracht naar de
kruitmolen van dh. Sandra en 1987 pond naar de molen van dh.
Greinus(?) (Grenot?). 1026

1709 (16-7)

Ferleman te Lillo verzoekt om kaarsen, lont en schaapsvellen. Het
rekwest wordt in handen gesteld van commies Coop. 1027

1709 (8-8)

Commies Coop krijgt toestemming om 200 pond lonten, 24
schaapsvellen en twee kisten kaarsen in te kopen en te verzenden aan
commies Willem Ferleman te Lillo. 1028

1709 (9-9)

De ontvanger-generaal krijgt opdracht om £ 29:17:10 te betalen aan
commies Cornelis Coop voor de door hem verschoten penningen in de
periode van 01-08-1709 tot en met 26-09-1709 voor o.a. de inkoop van
lonten en schaapsvellen, verzonden van Veere naar Lillo. 1029

1709 (31-12)

De ontvanger-generaal krijgt opdracht om £ 209:8:8 te betalen aan
commies-stapelier van Zeeland Abraham Huyge te Veere voor diens
aankoop van 4000 pond buskruit voor Lillo. Hiervan wordt £ 106:2
betaald aan Jaques Grenot en £ 103:6:8 aan Michiel Verrunne,
buskruitmakers te Middelburg, in navolging van de autorisatie van 4-41709. 1030

1710 (10-7)

Willem Ferleman, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek,
verzoekt om zes kisten lont ten behoeve van de militie aldaar. Het
rekwest wordt in handen gesteld van commies Cornelis Coop om de raad
hierover te adviseren. 1031

1710 (15-7)

Commies Coop krijgt toestemming om 6 bossen lonten te zenden aan
commies Ferleman te Lillo. 1032

1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032

ZA, SZ, inv. 717, 8-4-1709.
ZA, SZ, inv. 717, 21-6-1709.
ZA, SZ, inv. 717, 16-7-1709.
ZA, SZ, inv. 717, 8-8-1709.
ZA, SZ, inv. 717, 9-9-1709.
ZA, SZ, inv. 717, 31-12-1709.
ZA, SZ, inv. 718, 10-7-1710.
ZA, SZ, inv. 718, 15-7-1710.
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1711 (7-8)

Willem Ferleman, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek,
verzoekt om 24 nieuwe affuitwielen in voorraad te mogen krijgen voor de
affuiten op de wallen aldaar. Het rekwest wordt in handen gesteld van
commies-stapelier Abraham Huijge, om na te gaan of deze affuitwielen in
voorraad zijn in het arsenaal te Veere, en de raad hiervan te berichten. 1033

1711 (26-8)

Commies-stapelier Abraham Huijge te Veere laat weten dat zich 40
affuitwielen in het arsenaal van Veere bevinden, te weten 14 affuiten
voor 24 ponders, 17 affuitwielen voor 18 ponders, 9 affuitwielen voor 8
ponders. Besloten wordt deze lijst aan commies Ferleman te zenden met
het verzoek welk soort kaliber hij hiervan nodig heeft. 1034

1711 (7-9)

Naar aanleiding van het bericht van commies Ferleman krijgt commiesstapelier Abraham Huijge opdracht om vanuit het arsenaal in Veere 16
affuitwielen te sturen naar Lillo, te weten 4 affuitwielen voor 24 ponders,
6 affuitwielen voor 18 ponders en 6 affuitwielen voor 8 ponders. 1035

1711 (24-12)

Willem Ferleman, commies van ’s lands magazijnen te Lillo en
Liefkenshoek, verzoekt om 2500 pond buskruit ten behoeve van het
magazijn. Commies-stapelier Abraham Huijge krijgt opdracht om de
2500 pond buskruit, liggende te Vlissingen, naar Lillo te zenden. 1036

1712 (22-9)

Naar aanleiding van het advies van commies Coop krijgt deze opdracht
om 2 kisten kaarsen en 200 pond lont te zenden aan Willem Ferleman,
commies van ’s lands magazijnen te Lillo en Liefkenshoek. 1037

1713 (23-5)

Willem Ferleman, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek,
verzoekt om twee kisten kaarsen en 200 pond lont ten behoeve van het
garnizoen aldaar. Het verzoek wordt in handen gesteld van Jacobus van
der Poest om de raad hierop van advies te dienen. 1038

1713 (6-6)

Naar aanleiding van zijn advies krijgt Jacobus vander Poest opdracht om
twee kisten kaarsen en 200 pond lont te verzenden aan Willem Ferleman
voor het garnizoen in Lillo en Liefkenshoek. 1039

1714 (11-1)

Willem Ferleman, commies van ’s lands magazijnen te Lillo en
Liefkenshoek, verzoekt om twee kisten kaarsen ten behoeve van het

1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039

ZA, SZ, inv. 719, 7-8-1711.
ZA, SZ, inv. 719, 26-8-1711.
ZA, SZ, inv. 719, 7-9-1711.
ZA, SZ, inv. 719, 24-12-1711.
ZA, SZ, inv. 720, 22-9-1712.
ZA, SZ, inv. 721, 23-5-1713.
ZA, SZ, inv. 721, 6-6-1713.
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garnizoen aldaar, alsmede om 24 affuitwielen. De klerk Van der Poest zal
de raad hierover adviseren. 1040
1714 (27-1)

Na schriftelijk advies van Van der Poest krijgt deze opdracht om twee
kisten kaarsen naar Lillo te sturen. 1041

1714 (1-2)

Ferleman krijgt opdracht om de raad te laten weten welk soort
affuitwielen hij nodig heeft op verzoek van ’s lands fabricq Floris
Bedlo. 1042

1714 (8-5)

Ferleman krijgt goedkeuring om het geschut met affuitwielen, dat in een
halve maan te Lillo staat, te mogen afvoeren naar de affuitloge te
Lillo. 1043

1714 (3-8)

Het verzoek van commies Ferleman om vier kisten lont ten behoeve van
het garnizoen te Lillo en Liefkenshoek, wordt in handen gesteld van
commies Schorer om de raad hierop te adviseren.
Commies-stapelier Abraham Huijge te Veere krijgt opdracht om de
volgende zaken te verzenden aan commies Ferleman te Lillo:
- 3 rampaarden met wielen ten behoeve van stukken van 24 pond;
- 6 affuiten met wielen ten behoeve van stukken van 24 pond;
- 5 affuitwielen ten behoeve van stukken van 18 pond;
- 3 affuitwielen ten behoeve van 8 pond. 1044

1714 (21-8)

Commies Schorer krijgt toestemming om vier kisten lont in te kopen en
te sturen naar commies Ferleman te Lillo. 1045

1715 (10-9)

Willem Ferleman, commies van de magazijnen te Lillo en Liefkenshoek,
verzoekt om een kist met 50 steen kaarsen en 200 pond lont voor het
garnizoen aldaar. Commies Johan Arnoldus Schorer zal de raad hierover
adviseren. 1046

1715 (24-9)

Naar aanleiding van het advies van commies Schorer krijgt deze
toestemming om een kist kaarsen en 200 pond lont te sturen naar
commies Ferleman te Lillo voor het garnizoen aldaar. 1047

1716 (21-4)

Willem Ferleman, commies van ’s lands magazijnen te Lillo en
Liefkenshoek, verzoekt de raad om nader orders op de missive van de

1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047

ZA, SZ, inv. 722, 11-1-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 27-1-1714.
ZA, SA, inv. 722, 1-2-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 8-5-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 3-8-1714.
ZA, SZ, inv. 722, 21-8-1714.
ZA, SZ, inv. 723, 10-9-1715.
ZA, SZ, inv. 723, 24-9-1715.
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Raad van State, waarin hij verzocht wordt een lijst te zenden met daarin
opgave van de wapens in de magazijnen aldaar. Besloten wordt dat
Ferleman deze lijst aan de gecommitteerde raden dient te zenden in plaats
van aan de Raad van State. 1048
1716 (29-9)

Willem Ferleman, commies van ’s lands magazijn te Lillo en
Liefkenshoek, verzoekt om 50 steen kaarsen en vier kisten lont voor het
garnizoen aldaar. Het verzoek wordt in handen gesteld van commies
Johan Arnoldus Schorer voor advies. 1049

1716 (13-10)

Commies-stapelier Abraham Huijge te Veere krijgt opdracht om 3000
pond buskruit te bezorgen in het magazijn te Lillo. Voorts dient Huijge de
raad te berichten hoeveel en welk kaliber affuitwielen zich in het
magazijn te Veere bevinden. Hetzelfde wordt gevraagd aan fabricq Floris
Bedloo om in Middelburg na te zien. Commies Willem Ferleman krijgt
opdracht om de affuiten en affuitwielen te laten repareren.

1716 (16-10)

Commies J. Arn. Schorer krijgt naar aanleiding van zijn advies opdracht
om 50 steen kaarsen en vier kisten lont naar Lillo te sturen voor het
garnizoen aldaar. Op voorstel van de secretaris van het land krijgt de
commies-stapelier te Veere opdracht om nog 1000 pond buskruit extra
naar Lillo te zenden.

1717 (4-11)

Commandeur Idsinga bericht hoeveel en welke stukken kanon, affuiten
en raderen in Liefkenshoek wegens ouderdom zijn gedemonteerd en
welke zich, evenals in Lillo, zich in slechte staat bevinden. De
commandeur vraagt of er een behoorlijk aantal nieuw geschut naar Lillo
gezonden kan worden. 1050

1718 (13-5)

De heren Van de Perre en Colve hebben geconstateerd dat op het
meulenpunt in Liefkenshoek 2 affuiten en een rolpaard mankeren. De
raad besluit een besluit hierover aan te houden tot nadere
gelegenheid. 1051

1718 (9-6)

Commies Thomassen krijgt opdracht om commies Ferleman ten behoeve
van de garnizoenen te Lillo en Liefkenshoek, 4 kippen 1052 of 200 pond
lont te zenden. 1053

1745

Nicolaes Otten ontving in 1745 £ 1:9:2 voor het maken en leveren van
350 nieuwe pulverzakbuizen voor het laboratorium te Lillo ten behoeve

1048
1049
1050
1051
1052
1053

ZA, SZ, inv. 724, 21-4-1716.
ZA, SZ, inv. 724, 29-9-1716.
ZA, SZ, inv. 725, 4-11-1717.
ZA, SZ, inv. 726, 13-5-1718.
Een kip heeft hier de betekenis van bundel.
ZA, SZ, inv. 726, 9-6-1718.
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van de artillerie; leverde
handmortiergranaten. 1054

toen

ook

100

buizen

voor

1745

Gommert Schalk ontvangt 15 schellingen voor het leveren van 4 stoop
brandewijn aan het laboratorium te Liefkenshoek voor het maken van
“geswinde” lonten. 1055

1747

Joost van Huijen ontvangt £ 1101.9.7 voor 15600 pond buskruit in 180
vaatjes verzonden naar Goes, Lillo e.a. 1056
Jeremias Facé ontvangt £ 925.16.10 voor levering van 13600 pond
buskruit à f 38 en 120 vaatjes van 100 pond à £ 0.4 en 32 vaatjes à 50
pond à 14 stuivers per stuk aan Axel en Lillo. 1057
Casper Pierling, major op het fort Frederik Hendrik, ontvangt £ 50 als
schadeloosstelling voor het verzorgen van levensmiddelen en ammunitie
voor Lillo etc. in 1747. 1058

1747 (17-9)

De commies van de vivres en de ammunitie te Lillo verstrekt een
overzicht van de uitgaven die hij heeft gedaan in de periode 18 april tot 7
september 1747. Die beslaan een bedrag van fl. 11.850, 17 stuivers en 4
penningen. 1059 Een belangrijk deel daarvan betrof bijzondere uitgaven
ten behoeve van vestingbouwkundige versterkingen te Lillo,
Liefkenshoek, Frederik Hendrik en Kruisschans.

1749 (4-1)

Commies Jacobus Ermerins inventariseert welke artillerie en ammunitie
door de Fransen werden achtergelaten. 1060 Wat het geschut betreft was de
situatie in het fort Lillo als volgt:

1054

ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81290, fol. 42 en 43.
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 81290, fol. 84v.
1056
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2850, fol. 97v.
1057
ZA, Rekenkamer C, inv. 2850, fol. 98v.
1058
ZA, Rekenkamer C, inv. 2850, fol. 100r.
1059
ZA, SZ, inv. 1377.1, brief van Jacobus Ermerins aan de GR d.d. 17-9-1747 met bijlage
(“memorie”), behandeld door de GR op 20-9-1747. De uitgaven werden deels, te weten voor een
bedrag van fl. 2259, gefinancierd door burgers van het fort Lillo, die “onderhandse obligatien”
beschikbaar stelden. Isack Arbon fourneerde fl. 554, Willem de Reghter fl. 250, de erfgenamen van
Sara de Meeuw (weduwe van Karel Reijniersen van Vosmair) fl. 1255 en Andries de Munnik fl. 200.
1060
ZA, SZ, inv. 796, fol. 68; idem, ZA, SZ, inv. 1380.1
1055
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Soort geschut

Aanwezig vóór
de overgave in
oktober 1747
Metalen kanonnen
6
12 pond
Idem, 6 pond
3
Idem, 4 pond
4
IJzeren stukken,
9
12 pond
Idem, 8 pond
11
Idem, 6 pond
10
Metalen
4
houwitsers
Mortieren royaal
2
Metalen
1
handmortieren,
16 pond

Aangetroffen
in januari
1749
4

Ontbreken
nog

11

3
4

12
5
3

2

5
1

2
1

Van de 50 stukken geschut die in het fort aanwezig waren vóór de
verovering door de Fransen waren er bij de teruggave nog 37 over.
In Oud-Lillo bevonden zich vóór 12 oktober 1747 vier metalen
“camerstukken” met een vuurkracht van elk 8 pond. Ze bleken te zijn
verdwenen.
Wat Liefkenshoek betreft kon de volgende balans worden opgemaakt:
Soort geschut

Aanwezig vóór
de overgave in
oktober 1747
Metalen kanonnen
2
10 pond
Idem, 6 pond
2
Idem, 4 pond
1
IJzeren stukken,
8
12 pond
Idem, 10 pond
1
Idem, 8 pond
7
Idem, 6 pond
7
Metalen
2
houwitsers
Metalen
3
handmortieren,
8 pond
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Aangetroffen
in januari
1749
2

Ontbreken
nog

2
1
8
1
7
7
2
3

De meeste artillerie-stukken bleken in Liefkenshoek nog aanwezig; van
de 33 waren er 5 verdwenen.
1749 (21-7)

Lijst van de artillerie en de ammunitie die zich bevinden in de
magazijnen en op de wallen en buitenwerken van het fort
Liefkenshoek: 1061
Artillerie en ammunitie
Metalen kanonnen
2 metalen stukken à 10
pond
2 dito à 6 pond
1 dito à 4 pond
IJzeren kanonnen
8 ijzeren stukken à 12
pond
1 dito à 10 pond
7 dito à 8 pond
7 dito à 6 pond

1063

defect

2
1
5

3

1
4
6

3
1

5
3
4
8

1 voorwagen 1062

1

1

1

Druiven voor een kanon 1063
1 druif à 12 pond
21 dito à 10 pond
29 dito à 8 pond
14 dito à 6 pond

1062

reparabel

2

Affuiten
6 affuiten à 12 pond
3 dito à 10 pond
4 dito à 8 pond
8 dito à 6 pond
1 dito à 4 pond

Kanonskogels
818 kanonkogels à 12 pond
664 dito à 8 pond
2400 dito à 6 pond
280 dito à 4 pond

1061

bruikbaar

818
664
2400
280
1
21
28
13

1
1

NA, Arch. Raad van State, inv. 1916, 21 juli 1749.
Voertuig met twee wielen dat voor een affuit, al dan niet met geschut, gespannen wordt.
Projectiel, bedoeld voor beschietingen op korte afstand.
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Artillerie en ammunitie
Blikken kardoezen gevuld
voor een kanon 1064
51 kardoezen à 12 pond
5 dito à 8 pond
9 dito à 6 pond
120 gevulde handmortier
granaten à 8 pond
800 dito handgranaten
Laadgereedschap
5 lepels à 12 pond
5 wissers à 12 pond
5 aanzetters à 12 pond 1065
2 lepels à 10 pond
4 wissers à 10 pond
4 aanzetters à 10 pond
3 lepels à 8 pond
5 wissers à 8 pond
6 aanzetters à 8 pond
13 lepels à 6 pond
16 wissers à 6 pond
10 aanzetters à 6 pond
15 varkensstaarten 1066
17 kapellen
50 handspaken 1067
68 stelhouten
1 triquebal 1068
6 kruiwagens
4 draagbaren
88 musketten
46 snaphanen 1069
27 stormseizen 1070
400 vuurstenen
120 pond musketlood
1064

bruikbaar

reparabel

16
1
1
120

35
4
8

defect

800
5
5
5
2
4
4
3
5

15
17
50
58
1

10
6

4
76
28
27
400
120

12
18

Blikken patroonhulzen.
Nodig om een patroonhuls in de schietbuis vast te zetten.
1066
Aftrektouw van een vuurmond
1067
Aan het ene eind ronde, aan het andere vierkante houten of ijzeren spaak die dient om zware
lasten tot geringe hoogte op te heffen.
1068
Mallejan: wagen bestaande uit een as met twee hoge wielen en een disselboom, om lange zware
lasten te vervoeren.
1069
Geweer dat door middel van een haan (een gebogen beweegbaar gedeelte) met vuursteen
afschoten wordt.
1070
Touw om vast te sjorren.
1065
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Artillerie en ammunitie
1 kogelvorm voor 12 pond
89 pulverzakken
14 ijzeren lampetten
3 trekrepen 1071
50 straatpikken 1072
12 kapmessen
6 ijszagen
2 bokken met derde
been 1073
1 knaap met
weegboom 1074
24 batterijbeddingen van
grenen hout
16 eiken zwalpen 1075
431 ijssporen
1170 voetangels
4104 pond buskruit
50 pond lonten
5 hardstampers
1 houten kogelmal
10 ruimnaalden 1076
4 brandladders
19 Friese ruiters 1077
23 boereneggen
1 mallejanswagen
3 handkorenmolens
1763 (20-7)

bruikbaar
1
88
7
3
50
11
6
1

reparabel

defect
1

7
1
1

1
24
16
431
1170
4104
50
5
1
10
4
19
18

5
1
3

S. Mooser inspecteert de kwaliteit van de kanonnen te Liefkenshoek en
concludeert dat er twee metalen stukken zijn van 10 pond, waarvan er één
dient te worden “verbust”. De twee metalen stukken van 6 pond en het
ene van 4 pond dienen alle “verbust” te worden. Er is dus slechts één
metalen kanon in staat van dienst. Wat de ijzeren kanonnen betreft is de
situatie als volgt. Er zijn 8 stuks van 12 pond, 1 stuk van 10 pond, 7
stukken van 8 pond en 7 stukken van 6 pond. Deze zijn alle “buijten
gemeen van binnen in de ziel gevreeten, vol groeven en gallen” en

1071

Touw om iets voort te trekken.
Houweel.
1073
Hijswerktuig voor zeer zware lasten.
1074
Standaard met hefboom om zware lasten op te lichten.
1075
Balken.
1076
Metalen naald voor het effen maken van geboorde gaten.
1077
Hindernis bestaand uit een balk met gaten waarin lansen of puntig geslepen stokken werden
gestoken.
1072
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kunnen niet anders dan als defect worden aangemerkt, temeer daar er drie
“vernageld” zijn en twee waarvan de kop of het mondstuk ontbreekt. 1078
1764 (7-10)

Adolph van Schweinitz, groot-majoor te Lillo, stelt op 7 oktober 1764 het
volgende overzicht samen van het geschut te Lillo en Liefkenshoek
conform een resolutie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland van 20
september 1764. Het bevat een inventarisatie van geschut dat naar
mening van de samensteller noodzakelijk zou zijn (A), reeds aanwezig en
bruikbaar was (B) en nog diende te komen (C): 1079

Soort geschut
A
4

Lillo
B
-

C
4

A
2

Idem, 12 ponders

6

2

4

6

-

6

Idem, 6 ponders

12

-

12

-

-

-

IJzeren kanon, 12 ponders

10

-

10

8

-

8

Idem, 8 ponders

10

-

10

12

-

12

Idem, 6 ponders

-

-

-

4

-

4

Houwitsers, 16 ponders (steen)

4

3

1

3

-

3

Mortieren, 50 ponders (steen)

4

-

4

2

-

2

Mortieren Royal, 16 ponders
(steen)
Steenmortieren

2

2

-

2

-

2

2

-

2

1

-

1

Handmortieren, 16 ponders (ijzer)

10

-

10

8

-

8

Totaal kanonnen

42

2

40

32

-

32

Totaal houwitsers en mortieren

22

5

17

16

-

16

Metalen kanon, 24 ponders

1078

Liefkenshoek
B
C
2

ZA, SZ, inv. 2015, bericht van 20-7-1763, opgesteld te Lillo. Een vernageld kanon is een kanon
dat onbruikbaar is gemaakt. Dat gebeurde destijds door het inslaan van een een spijker in het zundgat,
zodat het afvuren onmogelijk werd (C.M. Schulten en J.W.M. Schulten, Het Leger in de zeventiende
eeuw, Bussum, 1969, p. 49).
1079
ZA, SZ, inv. 2015.
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1777 (5-9)

Overzicht van de kanonnen, houwitsers en mortieren te Lillo op 5
september 1777: 1080
IJzeren kanonnen op de Batterij

Metalen kanonnen
Houwitsers
Mortieren

Kaliber
6 ponder
6 ponder
6 ponder
6 ponder
6 ponder
6 ponder
6 ponder
6 ponder
6 ponder
6 ponder
6 ponder
12 ponder
12 ponder
8⅛ duim
8⅛ duim
8⅛ duim
7⅞ duim
7⅞ duim

Lengte
6 voet, 3½ duim
6 voet, 5½ duim
6 voet, ½ duim
6 voet
6 voet, 6 duim
6 voet, 6 duim
6 voet, 5 duim
6 voet, 7¼ duim
6 voet, 5 duim
6 voet, 7¾ duim
6 voet, 5 duim
10 voet, 2½ duim
10 voet, 2½ duim
-

1783 (8-3)

De commies van de vivres en ammunitiën te Lillo meldt dat daar nog
maar 310 pond buskruit in voorraad is en verzoekt de GR 2000 tot 3000
pond te sturen. 1081

1783 (28-10)

De sergeant-majoor van Lillo, Van Schweinitz, schrijft aan de StatenGeneraal dat zich in Liefkenshoek geen enkel kanon bevindt. 1082 Deze
(merkwaardige!) mededeling wordt op 30-11-1783 ook gedaan door de
commandant van Lillo en Liefkenshoek, kolonel A. van Pabst. 1083

1783 (30-11)

Kolonel Van Pabst bericht dat zich in het fort Lillo 11 ijzeren kanonnen
bevinden die slechts gebruikt kunnen worden voor het afvuren van
ereschoten. 1084

1783 (11-12)

In het fort Lillo is het volgende geschut aanwezig: 1085
• 4 kanonnen van 24 pond

1080

ZA, SZ, inv. 2015, 5 september 1777
ZA, SZ, inv. 1418.1, brief van A. Hattinga aan de GR van Zeeland d.d. 8-3-1783.
1082
Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, deel 19, Leiden en Amsterdam, 1984, band 1, p. 49.
1083
ZA, SZ, inv. 1418.2, brief van Van Pabst aan de GR van Zeeland d.d. 30-11-1783.
1084
Idem.
1085
ZA, SZ, inv. 1419, verslag d.d. 23-12-1783 van A.W. Kiers beteffende de uitrusting van Lillo en
Liefkenshoek qua garnizoenssterkte en ammunitie.
1081
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• 8 kanonnen van 12 pond
• 12 kanonnen van 6 pond
• 6 kanonnen van 3 pond
• 4 houwitsers van 25 pond
• 4 mortieren royaal
• 2 steenmortieren
• 6 handmortieren
In Liefkenshoek was de uitrusting toen aldus:
• 4 kanonnen van 24 pond
• 8 kanonnen van 12 pond
• 12 kanonnen van 6 pond
• 4 kanonnen van 3 pond
• 4 houwitsers van 25 pond
• 4 mortieren royaal
• 2 steenmortieren
• 6 handmortieren
1783 (16-12)

Per schip arriveren te Lillo 26 stuks kanonnen plus de bijbehorende
ammunitie. 1086

1784 (11-6)

In het fort Lillo is het volgende geschut aanwezig (gemonteerd op de
batterijen): 1087
• in de Bergse Punt: 4 kanonnen van 12 pond en 1 van 6 pond.
• in de Provoost Punt: 3 kanonnen van 6 pond en 5 van 12 pond
• idem: 2 houwitsers van 16 pond en 1 van 6 pond; 3 handmortieren
van 16 pond.
• in de Engelse Punt: 1 kanon van 6 pond en 4 van 12 pond.
• idem: 2 houwitsers van 16 pond, 3 van 6 pond en 2 van 12 pond; 3
handmortieren van 16 pond
• in de Antwerpse Punt: 1 kanon van 12 pond en 3 van 6 pond.
• bij de Poort (aan elke zijde 1): 2 kanonnen van 6 pond
NB: er werd geen melding gemaakt van geschut op het Hoofdbolwerk.
In Liefkenshoek bevonden zich toen de volgende artillerie-stukken:
• 8 kanonnen van 12 pond
• 12 kanonnen van 6 pond
• 1 houwitser van 16 pond
• 2 handmortieren van 16 pond

1086
1087

ZA, SZ, inv. 1418.2, brief van A.W. Kiers aan de GR van Zeeland d.d. 17-12-1783.
ZA, SZ, inv. 773.
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1785 (1-7)

In het fort Lillo is het volgende geschut aanwezig: 1088
• 6 metalen stukken van 6 pond
• 16 ijzeren stukken van 12 pond
• 8 idem van 6 pond
• 4 metalen houwitsers van 16 pond (steens)
• 6 ijzeren handmortieren van 6 pond
En in het fort Liefkenshoek:
• 8 ijzeren stukken van 12 pond
• 12 idem van 6 pond
• 1 metalen houwitser van 16 pond (steens).

1785 (22-7)

Lijst van ammunitie aanwezig te Liefkenshoek, opgesteld door Ferdinand
Graaf van Dam: 1089
te gebruiken voor
8 kanonnen op affuiten
12 ponder
20 kanonnen op affuiten
6 ponder
1 houwitser op een affuit
2 “koihoorns” 1090
4 affuiten overcompleet
12 ponder
4 affuiten overcompleet
6 ponder
1520 kogels
12 ponder
440 kogels
6 ponder
130 gevulde houwitsergranaten
739 ongevulde spiegelgranaten
38 luchtkogels
50 gevulde granaten voor de coehoorns
1120 pond kanonpulver
70 pond geweerpulver
111 kardoezen
12 ponder
400 kardoezen
6 ponder
97 druiven
12 ponder
195 druiven
6 ponder
47 blikken dozen
12 ponder
11 blikken dozen
6 ponder
30 dozijn “sunders” 1091
100 dozijn pijpjes 1092
300 pikkransen 1093
1000 pond lont
6 beurstonnen 1094

1088

ZA, SZ, inv. 1422, bijlage bij een brief van H. Kluit d.d. 1-7-1785.
ZA, SZ, inv. 1422, 22-7-1785.
1090
Een Coehoornmortier is een draagbaar wapen voor projectielen van 16 of 18 pond, met een
dracht van 500 tot 700 passen (Zwitzer, op. cit. 1991, p. 18).
1091
Ontstekingsmiddel voor de lading van een vuurmond.
1092
Koker die met kruit gevuld wordt.
1093
Pekkrans, een met pek en hars bestreken krans voor verlichting of als strijdmiddel.
1089
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5
18
10
10
1
6
73
59
29
5
6
3
44
120
2

laadgereedschappen
laadgereedschappen
wissers extra
aanzetters extra
lepel extra
aanzetters extra
handspaken
stelhouten
capellen
zunderstokken
landstokken
dubbele staken
musketten
geweren
kistjes van 55 pond met kogels waarvan er
8 in een pond gaan
1 kistje van 100 pond met kogels voor de
dubbele staken.

12 ponder
6 ponder
6 ponder
6 ponder
12 ponder
12 ponder

Lijst van ammunitie die aangevraagd wordt voor Liefkenshoek, opgesteld
door Ferdinand Graaf van Dam: 1095
te gebruiken voor
3810 kardoezen
12 ponder
16200 kardoezen
6 ponder
800 kogels
12 ponder
1520 kogels
6 ponder
490 druiven en blikken dozen
12 ponder
1000 druiven en blikken dozen
6 ponder
400 pond geweerpulver
40284 gezwindpijpjes
6650 zunders
3 laadgereedschappen
12 ponder
2 laadgereedschappen
6 ponder
1344 lichtkogels voor de coehoorns
4 stukken met het bijbehorend laadgereedschap
waarvan de affuiten al hier zijn
12 ponder
4 stukken idem
6 ponder
12 stukken met het bijbehorend laadgereedschap
en 600 blikken dozen hiervoor
3 ponder

1094
1095

Buskruitvat.
ZA, SZ, inv. 1422, 22-7-1785.
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14.

D. Hart en J. Padmos, m.m.v. H. Uil
Een monsterrol betreffende Liefkenshoek uit 1625

De onderstaande nummers verwijzen naar de bladzijden in het originele document.

1096

1.

Titelblad: Monsterrolle vande compaignie vanden Capiteijn Ferdinande de Chantraine
dict Broucqsault gemonsterd tot Liefkenshouck by den commissaris Andries Commers
des xxjen Junij 1625.

2.

Joncheer Fernande de Chantraine dict Broucqsaut
Jean Geeraerts sijn ionghen
Melcior Vailiant
Fransois Machij sijn ionghen
Jean Bombij
Jean van Grevelijngh sijn iongen
Hans vanden Eecke
Fransois Segaer
Jacob vander Borcht
Mr Mateus Gakier
Carel van Grevelijng
Hans Geeraets

3.

Omfre Colins
Jan Janssen
Glaude Sabot
Guillam van Grevelijngh
Antonij Brant
tot middelb(urg)
Jaques Souvage
Antonis de Vos
Pierre Poussant
Dominique Mats
Andries Dees

4.

Fransisco Fernande
Frans de Geus
Gillis Wijnacker
Frans Failie
Jaque Warnier
Rossum Heindrix
Floreijn Pillij
Jean Portas

capiteijn
lieutenant
vendrijch
sergiant
sergiant
schrijver
chirurgien
tambour
tambour
corporael
corporael
corporael

1096

Dit betreft de monsterrol van de compagnie van jonkheer Ferdinand de Chantraine gezegd
(“dict”) Broucqsaut d.d. juni 1625. Bron: Zeeuws Archief, Rekenkamer Zeeland C, inv. 522.
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Loreijn du Boque
Jeronimus Loots
5.

Jean Teijt
Micie de Buisson
Carel Vermeulen
Marques de Mol
Cornelis vander Eijde
Nicla du Rie
Pieter Vailiant
Ritser Stevens
Gillame Pailiu
Jean de Loij

6.

Micie Odan
Thomas Smit
Davidt Moubailie
Jaque Barteloo
Jean du Res
Antonij Fernande
Antonij Poock
Sander Silgrijn
Jaques Senegom (doot)
Marinus Dignemans

7.

Guillam Beits
Jean Flout
Pieter Schinemaker
Jeroon vanden Broucke
Jeremias Willems
int simp tot middelb (= in het simpelhuis te Middelburg)
Jean de Gleijn
Jean Germaijn
Hubrecht Valentijn
Jaque Mijnaer
Hans Machij

8.

Philippe de Grasse
Huibert Huijbertssen
Jean Machij
Marques van Greveling
Jean Segelaer
Jean Lutijch
Scheep (bevindt zich op een schip)
Pieter Dirricssen
Pierre Pelle
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Thomas Etting
Micie Copril
9.

Jean Wacht
Antone Deuterre
Lenaert Arentssen
Vincent Cola
Philippe Barbe
Thoma Lescofflie
Antone Froulijn
Fransoo Gruson
Adriaen Lovon
Jan Jaque Miliore

10. Arrij Friole
Jean Thomas
Jacob Schroup
Jean Jegan
Claes Veruenne
Caesar Mosijn
Abraham de Ville
Jean Pierre
Jean Maessen
scheep Lambrecht vanden Berghe
11. Antonij Lettes
Bastian Bastiaenssen
Jean Commerssen
Jooris Heindrix
Antone Julien
Jean Janssen van Lais
Willem Carelssen
Meinnaert Joosten
Abraham Claessen
Joost Rogierssen
12. Estiene Vassoir
Antone Vilere
Abraham Janssen van Alckmaer
Jan Pieters van Haerlem
scheep Philebert Jacobssen
Adriaen Janssen
scheep Claes Dirrickssen
Goossen Lodewijx
Michel Halter
Joost van Hart
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13. Wiliam Horsle
Jooris Lang
Antonij Hotsson
Jean Aernel
Pieter Leenaerts
Joos de Jager
Nicla Jourdain
Antone Collingion
Antonis Adriaenssen
Jaspar de Lee
14. Andries Seijs
Hans Beert
Herrij Dochmar
Geert Pieterssen Buick
Jurrien Ludders
Aert Adriaenssen
Seger de Clerck
Jan Janssen van Roosendael
Adriaen Janssen van Oorschot
Willem Hermanssen
15. Pieter Jansssen
Pieter van Geel
Victor Walser
Gommer Willemssen
Pieter Willemssen
Hans Salet
Willem Filder
Wiliam Boode
Lambrecht Evevaert (= verm. Everaert)
Aernout de Hont
16. nyieuwe aengenomen als volght
Gillame la Croijs
des xviijen aprilis
Waijeghem
Fransois Geens van Mechelen
als vooren
Mateus Cornelissen
van Oorteren
den xxven aprilis
Aernout Frettier van Nijeupoort (= verm. Nieuwpoort)
des xvii maij
Jean Frederick Tijsius duijts
als vooren
Julien de la Crois fransman
den xxvijen maij
Pieter Willemssen van Eeckeren
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als vooren
Antonij Willemssen van Oorschot
als vooren
Fillien Broddelet van Luijck
alsvooren
Op den xxj Junij 1625 heb ick onder schreven commissaris gemonstert binnen tfort van
17. Liefkenshouck de compaignie van den Capiteijn Ferdinande de Chantraine dict
Broucqsault, ende bevonden
Officieren
11
Spiessen
44 (= piekeniers, spiesdragers)
Musketten
85 (= musketiers)
jonghens
3
den schrijver
1
___
tsamen
144 hooffden
Welcke hondert vierenveertichhooffden, den Capiteijn ende Officieren bij eede
verclaert hebben te wesen is actuelen dienst, tocht ende wacht doende onder dese
compagnie ende ontfanghende heurlieder behoirlicke besoldinghe sonder hier inne te
pleghen eenighe fraulde. Des toirconde dese bij ons onderteeckent ten daghe als
vooren.
handtekening
Andries Commerss

tot middelb int
Gasthuijs
Aldaer int simpelhuijs

handtekening
F. de Chantraine dict
Broucqsaut
Anthoni Brant
Jeremias Willems

Calculatie vande compagnie vanden Cap. Ferdinande Brouqsaux conform dese
monsterrolle ende ordonnantie vanden Rade over de maent solts vervallen den iiij july
1625.
xij officieren
iij pagien
xlv spiesen
xxx musquetten
lx overentsche
doende in ponden

379-0-0
24-0-0
552-0-0
359-0-0
720-0-0
________
2034-0-0

iijc xxxix groten Vlaems
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Heer ontfanger generael Teellinck wij verordonneren u te betalen aen den Cap
Ferdinande Broucsaulx ofte sijns lasthebbende de somme van drijehonderd negen ende
dertich ponden grooten vlaams over de maent solts vervallen
18. Aen mijne Ed: Heeren de Gecommitteerde Raden vande Ed: Mo: Heeren Staten van
Zeelant
Bidt reverentelijck den Cap Ferdinande de Broucqsault, dat U: Ed: gelieve
te depescheren de ordonnantie voor hem ende sijne compaignie vervallen
den iiijen july 1625 volgens monstringe vanden commissaris Commers
tot Liefkenshouck gedaen den 21 junij op presente coppen
144
Gelieve daer toe te vougen Anthoni Brant met U Ed consent te Middelborch
ende Jeremias aldaer int dolhuijs

2

Jan Lutijch, Lambrecht vanden Berge, Philips Jacobsen ende Clais Diericxsen
door U Ed ordre opde schepen van oirloge
4
150
U Ed sullen mede gelieven te gedencken des suppliants oude pretencien.
19. Requeste
Den Capiteijn Ferdinandus de Broucqsault dienende tot sijne monstringe vanden 21
juny ende ordonnancie vervallen.
4 july 1625
20. den iiij july 1625 overbrengende neffens des behoorlicke quitantie sal u ’t selve in
uuytgeven geleden werden daer ende alsoo behoort. Aldus gedaen in ‘t hoff van
Zeelant tot Middelburgh den xix septembris 1625.
S (= Steven) Tenys

Lieven Cocq

Inghel Luenissen

339-0-0

Ter ordonnantie vande Gecommitteerde
Raden vande Staten van Zeelant

Registra in ‘t register van de crijschvolcke te lande folio 20 verso.
Geregistreerd ter Griffie van mijnen Edel Mogende Heeren Staten van Zeelant, folio 63,
actum ut supra.
J. van Rouberghen.
De dryehondert negenendertich ponden vls als bedraeght de
Ordonnantie voorde compagnie vande Capiteijn Ferdinande Broucqsault
vervallen den 4 july 1625 hierboven ende op het voorgaende bladt
staende bekenne ick onderschrevende als lasthebbende ontfangen te
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hebben van de Heer ontfanger generael Meester Eewout Teelinck
desen 10 octoberis 1625.
£ 339

J vander Borcht, 1625
==========================

Blijkens de monsterrol van januari 1625 had deze compagnie toen een omvang van 145
koppen en wel als volgt (bron: idem):
•
•
•
•
•

12 officieren
3 jongens
85 musketiers
39 piekeniers
6 nieuwe (niet nader gespecificeerd)
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15.

D. Hart
De bevelhebbers van de Zeeuwse onderdelen van het
Staatse leger in juli 1676

De navolgende lijst met de namen van de 86 bevelhebbers van de Zeeuwse onderdelen van
het Staatse leger in juli 1676 is opgesteld in verband met de toedeling van appointé’s (=
oude en/of verminkte militairen) aan deze onderdelen. 1097 In de rechterkolom zijn de
namen van de betreffende appointé’s vermeld. 1098
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kolonel Theodore van Vrijberge
Luitenant-kolonel Elias de Lion
Sergeant-majoor Willem van Zuijtlant
‘Den heere vande Leck etc. 1099
Kapitein Godefroij van der Schuer
Kapitein Charles van der Swalme
Kapitein Johan van Borsselen
Kapitein Bonifacius Ockers
Kapitein Johan Duvelaer
Kapitein Willem de Haese
Kapitein Don Lopes Anth. de Strevino
Kapitein Gabriel de Bedarides
Kolonel Gasper de Mauregnault
Luitenant-kolonel Johan Hendrik van Geursen
Sergeant-majoor Willem van Campen
Kapitein Elias Beeckman
Kapitein Johan Blair
Kapitein Charles Loncke
Kapitein Anthonij van de Perre
Kapitein Christiaen Boreel
Kapitein Nicolaes Drijwegen
Kapitein Gilles de Mauregnault
Kapitein Anthonij Edinckhuijsen
Kapitein Johan Douselaer
Kolonel Simon Scotte
Luitenant-kolonel Johan Cauw
Sergeant-majoor Nicolaes Ockers
Kapitein Bernard de Beaufort
Kapitein Paulus van Oldenburch
Kapitein Johan de Vassij de oude

1097

Carel Fortuijn
Estiene Rue
Franchois de Vis
Isaack de Ferrie
Govert de Groote
Geloude de Fries
Hans Hanalt
Arij Janssen
Jaques Wallaert
Jan Willemsen
Jan Jooslinck
Jan Meij
Joris Sanders
Jaques Ritchard
Jan Obien
Jan Swins
Jacob Nieuburch
Lieven Person.
Luck Maquet
Hans Wolf
Hans Repstock
Philips Blocke
Pieter Hugo
Pieter Gefkens
Pieter Lambrechtsen
Pieter Leurs
Oliver de Meyer
Jan Mouilde
Adriaen Waterne
Pieter Geerssen

Verscheidene van de genoemde bevelhebbers verbleven met hun compagnie voor kortere of
langere tijd in een of meer van de Zeeuwse Scheldeforten; zie deel 2.
1098
Bron: Zeeuws Archief, Resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland
(Minuut), inventarisnummer 676.
1099
Op 14-10-1676 wordt de heer Van de Leck vermeld als gouverneur en luitenant-generaal in
Staats-Vlaanderen.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Kapitein Theodorus Zael
Kapitein Johan Cabeljau
Kapitein Michael van Vrijberghe
Kapitein Davit Happart
Kapitein Lieven M. van Vrijbergen
Kapitein Adriaen Parduyn
Kolonel Ferdinande Sedlenitzkij
Luitenant-kolonel Apolonius Cabeljau
Sergeant-majoor Johan de Vassij
Kapitein Maximiliaen van Steenhuijse
Kapitein Rutger Teyler
Kapitein Anthonij de Valck
Kapitein Eustacius van Hemert
Kapitein Willem Bias
Kapitein Willem Trogmorton
Kapitein Charles Quirinsen
Kapitein Cornelis du Perponcher
Kapitein Symon van Rouberghe
Prins Fritz zu Nassau
Kapitein Johan Sweers
Kolonel Rogier Weerington
Luitenant-kolonel Thomas Salsborij
Sergeant-majoor Robert Douwnich
Kapitein Willem Zulen
Kapitein Eduard Freer
Kapitein Henrij Ockever
Kapitein James Pluncket
Kapitein Thomas Bavington
Kapitein Henrij Lake
Kapitein Henrij Craenhals
Kapitein Darmoith Maccarti
Kapitein Francois Craine
Kolonel Jacob Winckelman
Kapitein Armand le Suyer de Balagny
Kolonel Maxmiliaen Albert Spindler
Kapitein Ferdinande le Febre
Kolonel Vicomte D’ Arre
Kapitein Cornelis Evertsen
Kapitein Johan de Mauregnault
Kapitein Jacob de Hase
Kapitein Adriaen Bancker
Kapitein Anthonij Colve
Kapitein Justus Zuijtlant
Kapitein Fredrick Zeger van Wyenhorst
Kapitein Mauritz van Hallaert
Luitenant-kolonel Frederick van de Velde
Kapitein Pieter le Feber
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Anthonij Overvain
Joris Jacobssen
Adriaen Neutens
Pierre Schapon
Gelijn Loreyn
Pieter Danckers
Pieter Pietersen
Pieter de Pau
Thomas Mudij
Willem Mordeou
Willem Thomassen
Willem Jansen
Pieter Dircxsen
Jan de Quant
Anthonij Havijot
Bastiaen Commandin
Bartholomeus Etiene
Anthonij Ferdenandus
Hans Jurie
Anthonij Valentijn
Jacob Samson
Daniel Gilissen
Jacob Mecelis
Thomas Wilson
Jan Joens
Thomas Hallis
Merck Mesier
Joos Janssen
Pieter Hendricxsen
Aert Ferfranck
Pieter Pladijs
Denys Bedart
Pieter de Clerck
Francois Mosel
Jan de Mijnne
Jaques Saulecque
Louijs le Doux
Noé la Marche
Joannes Ramondt
Geloude Force
Gijsbrecht Loijen
Joris Tabbert
Nicolaes Bartholomeeus
Jan Cammije
Mattheeus Hommeris
Jan Harmansen
Govert Snijder

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Kapitein Louys de Boculo sr. de Fosse
Kapitein Adriaen van Ylem
Kapitein Francois Harman Maes
Kapitein Matthijs de Boculo sr. de Fosse
Kapitein Jacob Backer
Kapitein Frederick van Meurs
Kapitein Adriaen le Signeur de Mouselle
Kapitein Pieter van Baeyen
Kapitein Cornelis Cuijck van Mierop
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Juriaen Pauwels
Jan Willemsen Speckman
Jaques Randou
Francois Mariau
Ritchard Fossaert
Pieter Persan
Nicola le Grou
Daniel Mannien
Cornelis Appletern

16.

J.M.G. Leune
Legeronderdelen in Lillo en Liefkenshoek 1715-1786

Op basis van door Ringoir verzamelde gegevens kan een overzicht worden gepresenteerd
van onderdelen van het Staatse leger die in de periode 1715-1786 in de forten Lillo en
Liefkenshoek (en waarschijnlijk deels ook in de steunforten Frederik Hendrik en
Kruissschans) verbleven. 1100 Dit overzicht dient behoedzaam gehanteerd te worden. Ten
eerste ontbreken er over nogal wat jaren gegevens. In de tweede plaats blijkt uit verspreide
andere bronnen dat er regelmatig nog meer of andere legeronderdelen in Lillo en
Liefkenshoek verbleven dan uit de inventarisatie van Ringoir kan worden afgeleid. In de
derde plaats bestrijken de gegevens van Ringoir gehele kalenderjaren terwijl sommige
legeronderdelen soms slechts gedurende een korte tijd (bijvoorbeeld op doorreis) in de
Scheldeforten verbleven. Soms verbleef een regiment of compagnie in een jaar dat in de
ordening van Ringoir is beschouwd als een jaar van verblijf in een volgende
garnizoensplaats nog gedurende enkele maanden in Lillo en/of Liefkenshoek; dit kan
bijvoorbeeld worden afgeleid uit de trouwboeken van deze forten.
Deze relativeringen nemen niet weg dat op basis van Ringoir’s repertorium het navolgende
overzicht kan worden gepresenteerd van het soort regiment (of een onderdeel daarvan) dat
daar in die periode actief was. De betekenis van de gehanteerde letters is als volgt:
A. Het jaar of de jaren waarin het legeronderdeel in Lillo en/of Liefkenshoek verbleef,
chronologisch geordend (NB: zelden kon voor een regiment of compagnie een
afzonderlijk verblijf in een van deze forten worden getraceerd; soms vermeldt Ringoir
als verblijfplaats “Scheldeforten”, waarmee dan is gedoeld op Lillo en/of
Liefkenshoek); veelal is in geval van een regiment infanterie niet bekend of een
compleet regiment dan wel een onderdeel daarvan in de forten Lillo of Liefkenshoek
verbleef; aannemelijk is dat het veelal ging om een onderdeel (compagnie of bataljon),
soms zelfs om niet meer dan een detachement van zo’n onderdeel; in geval van een
artillerie-regiment was steeds sprake van een compagnie of detachement met een
beperkte samenstelling (zie paragraafen 7.6 in deel 1). De door Ringoir genoemde
verblijfsjaren blijken niet steeds exact te zijn. Dit komt omdat Ringoir globale jaren als
uitgangsunt van ordening nam en geen exacte data. Soms verbleef een regiment of
compagnie in een jaar dat in de ordening van Ringoir is beschouwd als een jaar van
verblijf in een volgende garnizoensplaats nog gedurende enkele maanden in Lillo en/of
Liefkenshoek; dit kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de trouwboeken van Lillo en
Liefkenshoek.
B. Het soort legeronderdeel, te weten infanterie of artillerie
C. De naam van de bevelvoerende commandant
D. De garnizoensplaats direct vóór het verblijf in Lillo en/of Liefkenshoek
E. De garnizoensplaats direct na het verblijf in Lillo en/of Liefkenshoek
F. De naam van het regiment in de ordening van Ringoir (d.i. veelal de naam zo rond
1790, in geval van de infanterie meestal aangeduid met de naam van de dan fungerende
bevelvoerder, d.i. de laatste commandant van het betreffende legeronderdeel vóór de

1100

H. Ringoir, Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, Den Haag, Sectie Militaire
Geschiedenis, 1980.
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Franse bezetting van de Republiek der Verenigde Nederlanden; wat de artillerie betreft
volstond Ringoir met een ordening door middel van letters).
A.
B.
C.
D.
E.
F.

1713 t/m 1715
Regiment Artillerie
Johan Scholten
Onbekend
Ergens in Staats-Vlaanderen
Compagnie nr. c

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1719 t/m 1722
Regiment Artillerie
Christoffel Johan IJssel
Ieperen, Knokke, Meenen of Veurne
Maastricht of Stevensweert
Compagnie nr. g

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1723 t/m 1726
Regiment Artillerie
Christoffel Jan IJssel
Maastricht of Stevensweert
Ergens in Staats-Vlaanderen
Compagnie nr. a

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1728 t/m 1730
Regiment Artillerie
Sebastiaan van Glabbeek
Doornik of Meenen
Namen
Compagnie nr. f

A. 1731 t/m 1736
B. Regiment Artillerie
C. Johan Frederik Martfeld senior (tot 2-9-1733) en Sebastiaan van Glabbeek (vanaf 2-91733)
D. Namen
E. Maastricht of Stevensweert
F. Compagnie nr. d
A.
B.
C.
D.
E.
F.

1731 t/m 1736
Regiment Infanterie
Henry de la Trémouille de Montese
Ergens in Zeeland
Bergen op Zoom
Regiment Nationalen Van Dopf nr. 3 1101

1101

Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

1737 t/m 1741
Regiment Artillerie
Johan Gielinck (tot 28-2-1741) en Johan Christoffel Voester (vanaf 28-2-1741)
Ieperen, Knokke of Veurne
Groningen
Compagnie nr. e

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1737 t/m 1745
Regiment Infanterie
Gideon Soute
Sluis
Sluis
Regiment Nationalen Van Brakel nr. 10 1102

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1746
Regiment Infanterie
Carel Hendrick van Lindtman
Ergens in Engeland
Steenbergen
Regiment Nationalen Bedaulx nr. 12. 1103

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1747 (waarschijnlijk) 1104
Regiment Infanterie
Gideon Soute
(verm.) Sluis
(verm.) Middelburg
Regiment Nationalen Van Brakel nr. 10 1105

1102

Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
1104
Zeker is dat er in de periode 25 april tot 13 juni 1747 (en vermoedelijk ook nog tot oktober 1747)
in Lillo voorts soldaten gelegerd waren uit de regimenten van Roeland van Kinschot, Carel Hendrick
van Lindtman, Andries August graaf van Praetorius en Hendrik George Veldtman; dit kan worden
afgeleid uit een betaling aan de chirurgijn van het regiment van Lindtman wegens het cureren van en
het leveren van medicamenten ten behoeve van de soldaten uit deze regimenten die in de genoemde
periode in Lillo verbleven (bron: ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 2850, fol. 192 v-193). Vaststaat
ook dat op 8-8-1747 van de 616 in Lillo gelegerde militairen (excl. de 26 “bedienden” van de
artillerie) er 172 behoorden tot het regiment van Herman Willem baron Mulert tot de Leemkuil, 198
tot het regiment van Roeland van Kinschot en de overigen tot regimenten van: Andries August graaf
van Praetorius (21), Hendrik George Veldtman (76), Karel August Frederik prins van Waldeck (31),
Lodewijk prins van Saksen-Hildburghausen (30), Johan Salomon Hirzel baron van Wolflingen (25),
Jacob baron van Brakel (31) en Hyacinth graaf d’ Envie (32) (bron: ZA, SZ, inv. 1377.1). Zeker is
voorts dat 30 officieren van het regiment van generaal Soute in 1747 krijgsgevangen werden gemaakt
door Franse troepen; daartoe behoorden Adolph van Schweinitz, Jan Pieter van den Brande en
Johannes Abraham Bodmer, die toen werkzaam waren in het fort Lillo.
1105
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
1103
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

1751 t/m 1752 1106
Regiment Artillerie
Willem van Mourik
Vermoedelijk nog niet eerder ergens gelegerd
Coevorden, Kampen of Zwolle
Compagnie nr. k

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1754 t/m 1755
Regiment Infanterie
Martinus van Acronius
Coevorden, Bourtange, Langakkerschans of Groningen
Den Bosch
Regiment Nationalen Plettenberg nr. 17

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1754 t/m 1757
Regiment Artillerie
Steven Ketwig
Breda, Geertruidenberg, Klundert, Veere of Willemstad
Namen
Compagnie nr. c

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1756
Regiment Infanterie
Charles Antoine Sturler
Doornik of Ieperen
Maastricht
Regiment Zwitsers May nr. 5

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1756
Regiment Infanterie
Jacob baron van Brakel
Arnhem of Zutphen/Doesburg
Nijmegen of Sluis
Regiment Nationalen Van Welderen nr. 6 1107

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1757
Regiment Infanterie
Onduidelijk
Maaslandsluis of Maastricht
Leeuwarden of Groningen
Regiment Oranje-Nassau nr. 2 1108

1106

Een detachement van dit regiment verbleef ook reeds in de Scheldeforten in augustus 1749 (NA,
Raad van State, inv. 1916).
1107
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
1108
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

1759
Regiment Infanterie
Onduidelijk
Leeuwarden of Groningen
Namen of Groningen
Regiment Oranje-Nassau 2 1109

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1760
Regiment Infanterie
Charles William Stuart
Bergen op Zoom of Maastricht
Idem
Regiment Nationalen Stuart nr. 23 1110

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1761 t/m 1762
Regiment Infanterie
Hendrik Ruysch
Utrecht of Leeuwarden
Zutphen of Utrecht
Regiment Nationalen Mönster nr. 16 1111

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1763 t/m 1764
Regiment Infanterie
Karel Christiaan prins van Nassau-Weilburg
Maastricht
Bergen op Zoom
Regiment Nationalen Geusau nr. 20 1112

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1765
Regiment Infanterie
Louis de Maleprade
Grave of Den Bosch
Utrecht of Leeuwarden
Regiment Nationalen Van Dam nr. 11 1113

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1766
Regiment Infanterie
Cornelis Evertsen
Venlo of Deventer
Bergen op Zoom
Regiment Nationalen Van Dopf nr. 3 1114

1109

Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1746 twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.

1110
1111
1112
1113
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

1767
Regiment Infanterie
James Gordon
Nijmegen
Breda
Regiment Nationalen Bentinck nr. 24 1115

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1768 t/m 1769
Regiment Infanterie 1116
Charles William Stuart
Nijmegen of Ieperen
Doesburg of Deventer
Regiment Nationalen Stuart nr. 23

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1770
Regiment Infanterie
Hyacinth graaf d’ Envie
Arnhem of Zutphen
Den Bosch, Tiel, Zaltbommel of Nijmegen
Regiment Nationalen Wilcke nr. 4 1117

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1771
Regiment Infanterie
Hendrik Ruysch
Leeuwarden
Bergen op Zoom
Regiment Nationalen Mönster nr. 16 1118

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1772
Regiment Infanterie
Martinus van Acronius
Coevorden of Leeuwarden
Deventer
Regiment Nationalen Plettenberg nr. 17

A.
B.
C.
D.

1773 t/m 1779
Regiment Artillerie
Paul David du Bois
Coevorden, Hasselt, Kampen of Zwolle

1114

Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1748 twee bataljons.
1116
Het betrof vier compagnieën van het tweede bataljon Schotten van kolonel Stuart, die verbleven
te Lillo en Liefkenshoek (ZA, SZ, inv. 1401.1, 16-6-1768); kapitein van het tweede bataljon (te Lillo)
was John Watson (idem, 11-9-1768).
1117
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
1118
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
1115
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E. Namen
F. Compagnie nr. i
A.
B.
C.
D.
E.
F.

1774
Regiment Infanterie
Rudolph van Leusden
Amersfoort of Utrecht
Bergen op Zoom
Regiment Nationalen Van Dam nr. 11 1119

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1775
Regiment Infanterie
James Gordon
Venlo
Bergen op Zoom
Regiment Nationalen Bentinck nr. 24 1120

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1776
Regiment Infanterie
Francois Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk
Den Bosch
Arnhem of Doesburg
Regiment Nationalen Wartensleben nr. 18 1121

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1777
Regiment Infanterie
Charles William Stuart
Zutphen
Bergen op Zoom
Regiment Nationalen Stuart nr. 23 1122

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1778
Regiment Infanterie
Frederik August prins van Holstein-Gottorp
Heusden of Geertruidenberg
Heusden of Arnhem
Regiment Nationalen Villattes nr. 5 1123

A. 1779
B. Regiment Infanterie
C. August prins van Saksen-Gotha
1119
1120
1121
1122
1123

Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1748 twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1746 twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
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D. Namen
E. Zutphen
F. Regiment Van Saksen-Gotha 1124
A.
B.
C.
D.
E.
F.

1780 t/m 1781
Regiment Infanterie
Frederik vorst van Waldeck
Dendermonde, Tiel of Zaltbommel
Leeuwarden, Goes, Noord-Beveland of Tholen
Tweede Regiment Van Waldeck 1125

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1780 t/m 1783
Regiment Artillerie
Anthony Frederik Zahling
Bourtange, Delfzijl, Groningen of Langakkerschans
Bergen op Zoom, Heusden, Hulst, Klundert, Sint Andries of Willemstad
Compagnie nr. b

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1782 t/m 1783
Regiment Infanterie
Onduidelijk
Maaslandsluis of Maastricht
Coevorden of Grave
Regiment Oranje-Nassau nr. 2 1126

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1784
Regiment Infanterie
Hendrik Ferdinand baron Lewe van Aduard van Matenesse
Zierikzee
Brielle, Goeree, Hellevoetsluis, Ouddorp of Den Bosch
Regiment Nationalen nr. 2 1127

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1784
Regiment Infanterie
Arnold Jacob Hendrik Maurits baron van Pabst
Groningen
Steenbergen of Den Bosch
Regiment Nationalen Wartensleben nr. 18 1128

A. 1784
B. Regiment Artillerie
1124
1125
1126
1127
1128

Vanaf zeker 1779 omvatte dit regiment twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1767 twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
Dit regiment omvatte vanaf 1752 twee bataljons.
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C.
D.
E.
F.

David Pieter Matack
Harlingen, Ootmarsum of Zoutkamp
Bergen op Zoom, Goes of Tholen
Compagnie nr. o

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1785
Regiment Artillerie
Frederik Lombach
Delft of Goeree
Bergen op Zoom
Compagnie nr. g

564

Bewoners in de omgeving
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17.

J.M.G. Leune
Schepenen van Doel en Kieldrecht 1577-1791

De afkorting p.s. staat voor president-schepen. Deze functionaris werd ook wel
burgemeester genoemd. Uit de bronnen waarop Verelst onderstaand overzicht baseerde valt
niet altijd af te leiden welke schepen deze functie vervulde. 1129 De door Verelst getraceerde
schepenen in de periode 1395-1565 blijven in dit overzicht (dat een bijlage is bij hoofdstuk
5 in deel 1) buiten beschouwing, gelet op de periode waarop het onderhavige onderzoek
betrekking heeft.
1577

Jan Braem
[Jan] De Jonghe
Willem de Rycke
Pieter Govaert

1581

Jan Braem
Merten Empre
Pieter Govaert
Jacob van Eetvelde

mei 1581

Jan Braem
Marten Lemssen
Marten Van Sande
Willem Vincke

juni 1583

Hubrecht Gheensins
Marten Lemssen
Jan van Belle
Willem Vincke

vóór 9 juli 1599

Hubrecht Gheensins
Pieter Govaert
Adriaen Heerman Jan van Belle

9 juli 1599

Jan de Hooghe
Joos de Witte
Hubrecht Gheensins
Pieter Govaert
Adriaen Heerman
Adriaen van Laere

1600

Hubrecht Gheensins
Adriaen Heerman

1129

Bron: Dirk Verelst, Geschiedenis van volk en land van Beveren; politieke en institutionele
geschiedenis, Beveren 1984, p. 380-390.
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Adriaen van Laere
Joos Verdijckt
Niclaes Govaert
Jan de Hooghe
1603

Niclaes Govaert
Jan de Hooghe
Adriaen van Laere
Joos Verdijkct

1604

Jan de Hooghe
Niclaes Govaert
Machiel van Habrouck
Adriaen van Laere

1606

Inghel de Decker
Jan de Hoogne
Matthijs van de Vijver
Machiel van Habrouck
Joost Verdijckt

1608

Inghel de Decker
Jan de Hooghe
Matthijs van de Vijver
Machiel van Habrouck

+/- 1610-+/- 1612

Inghel de Decker
Jan de Hooghe
Matthijs van de Vijver
Machiel van Habrouck
Philip van Mersche

+/- 1613- +/-1614

Inghel de Decker
Jan de Hooghe
Pieter van Gheertruyt
Machiel van Habrouck

+/-1616-eind 1617

Adriaen Anthonissen
Cornelis Cornelissen
Marten Hooft
Pieter Schares
Cornelis van Alphen
Jacob van Gelro
Jacob Verstraeten

eind 1617-april 1618

Adriaen Anthonissen
Jan Cornelis Brouwer

567

Cornelis van Alphen
Frank van der Grift
Jacob van Gelre
Cornelis Adrianus van Strijen
Jacob Verstraeten
5 mei 1618

Adriaen Anthonissen
Corstriaen Bochoute
Jan Cornelis Brouwer
Cornelis van Alphen
Jacob van Gelre
Cornelis Adrianus van Strijen
Jacob Verstraeten

25 november 1619

Jan Adriaenssen
Adriaen Anthonisser
Matthijs de Witte
Pieter Huyghe van Hoogheveen
Cornelis van Alphen
Michel Vercauteren
Jacob Verstraeten

1622-1623

Jan Adriaenssen
Adriaen Anthonissen
Matthijs de Witte
Cornelis van Alphen
Pieter van de Bogaert
Jacob Verstraeten

1624- november 1632

Adriaen Anthonissen
Matthijs de Witte
Jan Adriaenssen Dronckaert
Pieter van de Bogaert
Hans van de Eynde
Pieter Cornelis van Gelre
Jacob Verstraeten

november 1632-mei 1639

Jacob Eyens
Lucas Pietersen
Gerrit Vaen
Pieter van de Bogaert
Hendrik Hendrixsen van Innevelt
Jacob Engelsen Vercouteren
Jacob Verstraeten

mei 1639-december 1644

Jeronimus de Bruyn
Passchier de Witte
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Passchier Kille
Gerrit Vaen
Hendrik van Innevelt
Jacob Engelsen Vercouteren
Jan Verstraeten
december 1644

Steven de Munck
Gerrit Vaen
Hans van de Eynde
Jacob Engelsen Vercouteren

februari 1646-1650

Willem Goverts Barsselaer
Passchier de Witte
Jacob Eyens
Geene Foppen
Pieter van Boom
Hans van de Eynde
Marten Engelsen Vercouteren

september 1650-september 1654

Jeronimus de Bruyn
Passchier de Witte
Pieter van Boom
Hans van de Eynde
Jan van Innevelt
Marten Engelsen Vercouteren
Jan Verhulst

september 1654-februari 1658

Jeronimus de Bruyn
Andries de Vinalmont
Dierick Janssens Dronckaert
Pieter Lucas
Hans van de Eynde
Jan van Innevelt

februari 1658-februari 1659

Andries de Vinalmont
Dierick Janssens Dronckaert
Pieter Lucas
Jan van Innevelt
Jan van Landeghem
Jacob Engelsen Vercauteren
Jan Vergauwen

februari 1659-juni 1663

Niclaes de Munck
Andries de Vinalmont
Dierick Janssens Dronckaert
Jan van Landeghem
Engel Merten Vercauteren
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Jan Vergauwen
Jacobus Verstraeten
juni 1663

Engel Mertenss. Vercauteren
Jacob Adriaens Bommelaer
Passchier de Munck
Andries de Vinalmont
Abraham Jacobss Vercauteren

14 september 1665

Dierick Janssenss. Dronckaert (p.s.)
Passchier de Munck
Andries de Vinalmont
Cornelis Dinghemans
Laureys van de Eynde

eind 1667-oktober 1669

Niclaes de Munck
Passchier de Munck
Andries de Vinalmont
Cornelis Dinghemans
Dierick Janssenss Dronckaert
Laureys van de Eynde
Jan Vergauwen

oktober 1669-september 1671

Jacobus Adriaenss. Bommelaer (p.s.)
Niclaes de Munck
Passchier de Munck
Andries de Vinalmont
Jan Baptista Dullaert
Franchois Eyers
Jacobus Verstraeten

september 1671-juni 1672

Jacobus Adriaenss. Bommelaer (p.s.)
Niclaes de Munck
Passchier de Munck
Andries de Vinalmont
François Eyens
Jan Vergauwen

juni 1672

Marten de Bruyn
Dierick Janssens Dronckaert
Jan Gastelaar
Adriaen Geerts

11 februari 1673

Pieter van Goethem
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april 1674

Gommer de Vinck
Jan Gastelaer
Adriaen Geerts

september 1674 – april 1675

Jan Vergauwen (p.s.)
Anthonie de Bock
Niclaes de Munck
Gommer de Vinck
Jan Gastelaer
Goossen Ingenhage
Joos van Landeghem

april 1675 – mei 1677

Anthonie de Bock
Pieter de Boy
Marten de Bruyn
Gommer de Vinck
Goossen Ingenhage
Joos van Landeghem

mei 1677

Joos van Landeghem (p.s.)
Jan de Bock
Pieter de Boy
Anthonie de Vinck
Gommer de Vinck
Adriaen Geerts
Goossen Ingenhage

december 1677-september 1679

Joos van Landeghem (p.s.)
Anthonie de Bock
Pieter de Munck
Steven de Munck
Anthonie de Vinck
Adriaen Geerts
Goossen Ingenhage

september 1679-juni 1681

Pieter de Boye (p.s.)
Anthonie de Bock
Pieter de Munck
Steven de Munck
Gommer de Vinck
Adriaen Geerts
Goossen Ingenhage

juni 1681-april 1683

Pieter de Boye (p.s.)
Anthonie de Vinck
Adriaen Geerts
Jacob Jansen
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Jacob Adriaensen Noorthoek
Andries van Pottelsberghe
april 1683

Pieter de Boye (p.s.)
Steven de Munck
Anthoni de Vinck
Adriaen Geerts
Jacob Adriaensen Noorthoek
Jan Nuyens
Pieter van Lil

3 juli 1684

Anthonie de Vinck (p.s.)
Steven de Munck
Jacob Noorthoek
Pieter van Lil
Merten de Bruyn
Jan de Bruyn
Pieter Buyens

februari 1686

Anthonie de Vinck (p.s.)
Pieter Buyens
Jan de Bruyn
Jacob Noorthoek
Joos van Landeghem
Pieter van Lil

20 mei 1686

Pieter Buyens (p.s.)
Joos van Landeghem
Jan de Bruyn
Pieter van Lil
Adriaen de Boye
Gilles de Rycke
Pieter Nys

19 juli 1688

Pieter de Boye (p.s.)
Anthonie de Vinck
Joos van Landeghem
Adriaen de Boy
Gilles de Rycke
Jacob Noorthoeck
Gilles Vyt

22 augustus 1690

Pieter de Boye (p.s.)
Joos van Landeghem
Adriaen de Boy
Gilles Vyt
Goossen Ingenhagh
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Jan de Bruyn
Jan Vaen
1 september 1692

Pieter de Boye (p.s.)
Joos van Landeghem
Adriaen de Boy
Goossewinus Ingenhagh
Jan Vaen
Anthoni de Vinck
Jacob Noorthoeck

19 juli 1694

Pieter de Boye (p.s.)
Joos van Landeghem
Mertinus de Bruyn
Adriaen de Boy
Goossewinus Ingenhagh
Jan Vaen
Gilles Vyt

20 augustus 1696

Pieter de Boye (p.s.)
Joos van Landeghem
Mertinus de Bruyn
Goossewinus Ingenhagh
Jan Vaen
Anthoni de Vinck
Gilles Vyt

21 juli 1698

Joos van Landeghem (p.s).
Mertinus de Bruyn
Goossewinus Ingenhagh
Gilles Vyt
Christiaen van Innevelt
Jan Pullaer
Geeraert Vaen

2 september 1700

Pieter de Boye (p.s.)
Gilles Vyt
Christiaen van Innevelt
Jan Pullaer
Geeraert Vaen
Gilles Joos
Pieter Boschman

22 augustus 1703

Pieter de Boye (p.s.)
Joos van Landeghem
Goossewinus Ingenhagh
Gilles Joos
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Adriaen Boeye
Gilles Janssens
Jan Baptista van Causbroeck
6 april 1704 (namens Doel)

Goossewinus Ingenhagh
Jan Baptist van Causbroeck
Jan Vaen
Pieter Boschman

6 april 1704 (namens Kieldrecht)

Pieter de Boye (p.s.)
Gilles Joos
Gilles Janssens
Adriaen van Geertsom

1705

Pieter de Boye (p.s.)
Pieter Boschman
Gilles Herman
Jan Vaen

16 augustus 1706

Pieter de Boye (p.s.)
Gilles Joos
Pieter Boschman
Gilles Janssens
Gilles Herman
Pieter van Hoeck
Joos Cornelis van Eertbrugghen

27 september 1709

Gilles Joos (p.s.)
Pieter Boschman
Gilles Janssens
Gilles Herman
Pieter van Hoeck
Joos Cornelis van Eertbrugghen
Adriaen Puyenbroeck

1 juli 1712

Gilles Joos (p.s.)
Gilles Vyt
Gilles Jansens
Gilles Herman
Pieter van Hoeck
Adriaen Puyenbroe
Jacobus Wilmsen

4 juni 1714

Gilles Joos (p.s.)
Gilles Vyt
Jacobus Wilmsen
Jan Pauwels
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Andries Jacobs
Pieter van den Brande
Adriaen de Bruyn
5 juli 1718

Gilles Joos (p.s.)
Gilles Vyt
Jacobus Wilmsen
Pieter van den Brande
Hendrick van Leuvenhage
Pieter Vergoes
Adriaen Boukens

5 november 1723

Gilles Joos (p.s.)
Pieter van den Brande
Hendrick van Leugenhagen
Ferdinandus Dullaert
Gilles de Rycke
Jan Frans Goossens
Philips Seps

11 juli 1730

Gilles Joos (p.s.)
Jan Baptista Wielandt
Joos Cleys
Paulus Danssaert
Gilles de Rycke
Jan Frans Goossens
François Maes

19 oktober 1733

Jan Baptiste Wielandt (p.s.)
Gilles de Rycke
Paulus Danssaert
Jan Lauryns
Paulus Verstraeten
Jan Gillis
Ferdinandus Dullaert

eind 1735

Ferdinandus Dullaert (p.s.)
Paulus Danssaert
Jan Gilles
Gilles Jacobus Joos
Joannes Frederick Joos
Louis Onghena
J. Verstraeten

10 juli 1737

Ferdinandus Dullaert (p.s.)
Jan Laureys
Johannes Frederick Joos
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Louis Onghena
Jan Gilles
Adriaen Puyenbroeck
Adriaen Baukens
augustus 1740-1748

Jan Laureys (p.s.)
Paulus Danssaert
Judocus de Potter
Jan Gilles
Pieter Frans Raes
Gilles Truyman
Jan van Bergen

15 november 1748

Jan Laureys (p.s.)
Paulus Danssaert
Gilles Truyman
Joos Cardoen
Pieter Camerman
Cornelis Stroobant
Jan Verhaegen

15 juli 1750

Jan Laureys (p.s.)
Pieter Camerman
Joos Cardoen
Paulus Danssaert
Jan Machielsen
Gilles Truyman
Pieter Verstraeten

31 mei 1754

Joos Cardoen (p.s.)
Paulus Danssaert
Louis Onghena
Gilles van Overloop
Pieter Verstraeten
Pieter Camerman
Jan Machielsens

2 juli 1758

Joos Cardoen (p.s.)
Paulus Danssaert
Louis (van) Onghena
Gilles van Overloop
Jan Michielsens
Martinus de Bruyne
Cornelis Stroobant

22 juni 1761

Jan Laureys (p.s.)
Paulus Danssaert
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Pieter Polfliet
Jan de Rop
Jan Michielsens
Pieter Camerman
Pieter Gilles
15 maart 1763

Jan Baptist de Rop (p.s.)
Josephus Cornelis van Haelst
Judocus van Duyse
Jan Cornelis van Duyse
Pieter Gilles
Jan Henricus Spaenhoven
Pieter Callens

12 april 1766

Jan Baptist de Rop (p.s.)
Josephus Cornelis van Haelst
Jan Cornelis van Duyse
Judocus van Duyse
Pieter Camerman
Cornelis Jacobs
Paulus Frans Verstraeten

19 juli 1769

Jan Baptist de Rop (p.s.)
Josephus Cornelis van Haelst
Judocus van Duyse
Pieter Cools
Paulus Frans Verstraeten
Jan Henricus Spaenhoven
Pieter Gilles

april 1770

Jan Baptist de Rop (p.s.)
Pieter Cools
Pieter Gilles
Jan Henricus Spaenhoven
Pieter van Craenenbroeck
Judocus van Duyse
Josephus Cornelis van Haelst

10 juli 1772

Josephus Cornelis van Haelst (p.s.)
Judocus van Duyse
Pieter van Wesemael
Pieter Cardoen
Pieter Gilles
Joseph Stuer
Martinus Gilles
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18 mei 1776

Pieter Gilles (p.s.)
Jan Cornelis van Duyse
Pieter van Wesemael
Joos Vioen
Cornelis van Royenacker
Adriaen Jacques van Spaenhoven
Martinus de Bruyn

7 november 1780

Pieter Gilles (p.s.)
Jan Cornelis van Duyse
Pieter van Wesemael
Cornelis van Royenacker
Martinus Gilles
Pieter van Craenenbroeck
Jan Cornelis Hiel

10 januari 1784

Pieter Gilles (p.s.)
Theodoor Joos
Jan Henricus Spaenhoven
Judocus van Duyse
Pieter van Craenebroeck
Pieter Cardoen
Jacques Franciscus Onghena

24 november 1788

Pieter Gilles (p.s.)
Judocus van Duyse
Bernard de Caluwe
Judocus Johannes de Theye
Gilles Somers
Jacobus Liessens
Pieter de Rop

9 augustus 1791

Theodoor Joos (p.s.)
Bernard de Caluwe
Martinus Gilles
Judocus Johannes de Theye
Gilles Somers
Jacobus Liessens
Pieter de Rop
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18.

J.M.G. Leune
Schepenen van Lillo en Zuidland 1658-1786

Reeds lang voordat er in de polder van Lillo schansen en forten ontstonden functioneerde
daar een schepenbank. Vermoedelijk was dit reeds in de 13de eeuw het geval. Het staat vast
dat zo’n bestuur- en gerechtelijk college er was omstreeks 1350, kort na de herbedijking
van de polder in 1340. De schepenen hadden aanvankelijk vooral bemoeienis met de
turfwinning, de visserij en de vogelarij. 1130 Zij werden benoemd door de plaatselijke
ambachtsheer.
Een systematisch overzicht van de samenstelling van de schepenbank van de
Ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland in de 17de en 18de eeuw is in het archief van
deze heerlijkheid (dat zich bevindt in het Rijksarchief van Antwerpen) niet aangetroffen.
Wel bleek het mogelijk om deze samenstelling op bepaalde momenten te traceren. Soms
ontbraken gegevens over de complete schepenbank, maar waren er wel gegevens te vinden
over de namen van schepenen telkens wanneer schepenakten werden opgesteld.
Volledigheid wordt met onderstaand overzicht niet gepretendeerd. Het was niet wel
doenlijk om alle schepenakten van Lillo-Zuidland te analyseren. Dat bij verreweg de
meeste data slechts twee namen van schepenen worden vermeld komt omdat bij het
opstellen van schepenakten veelal niet meer dan twee schepenen (naast de drossaard)
betrokken waren. Voor bijzonderheden over de genoemde schepenen wordt naar het
repertorium verwezen (zie deel 2). Het overzicht betreft de periode 1658 (dus kort na de
herbedijking van de polder van Lillo) tot en met februari 1786, d.w.z. tot en met de maand
waarin de zeggenschap over het fort Lillo door de Republiek der Verenigde Nederlanden
werd overgedragen aan het Oostenrijkse keizerrijk.
De schepenbank was gevestigd in het dorp Lillo-Kruisweg. 1131
Dat de schepenen zonder uitzondering rooms-katholiek waren is niet verwonderlijk gelet op
de dominantie van het rooms-katholicisme in de heerlijkheid van Lillo en Zuidland en gelet
op de band tussen die heerlijkheid en de St. Michielsabdij te Antwerpen. De abt van die
abdij had als “adminitrateur” van de heerlijkheid van Lillo en Zuidland bemoeienis met de
benoeming van de schepenen. 1132
A. Schepenen in chronologische volgorde
•

1658:

•

21-12- 1669:

Merten de Roij, Joos Wouters, Guilliam Bessems, Willem Jacobs,
Jan Jacobs van Ville, Schalck Anthonissen. 1133
Guilliam Bessems; op 9-2-1670 is sprake van zijn weduwe. 1134

1130

K.A.H.W. Leenders, Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde; ontginnings- en
nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied (400-1350),
Zutphen, 1996, p. 567 en 576.
1131
Dit is vermeld op een kaart van Oud-Lillo uit 1715 die in 1730 door W.T. Hattinga is gecopieerd;
zie: Universiteit Leiden, collectie Bodel-Nijenhuis, P 78 N 99.
1132
M. Bollen (red.), Lillo in goede en in slechte dagen, Antwerpen (Ekeren), 1997, p. 14-15 (een
bijzondere uitgave van het blad Polderheem, jrg. 32, nr. 2, 1997).
1133
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 27.
1134
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 28.

579

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156

29- 2- 1696:
mei 1697:
25- 6- 1698:
13- 8- 1698:
8-12- 1698:
27- 6- 1701:
22-10- 1701:
17- 5- 1702:
28- 6- 1702:
17- 1- 1703:
10- 3- 1704:
5- 6- 1704:
2- 6- 1704:
3- 6- 1704:
20- 3- 1705:
22-10- 1705:
9-12- 1705:
12- 4- 1706:
19- 5- 1706:
26- 5- 1706:
6- 7- 1706:
25- 9- 1706:
4-10- 1706:

Jeronimus de Bruijn en Joannes Joppen. 1135
Hendrick Schurmans en Jan Joppen. 1136
Jan Lambrecht en Christoffel Arens. 1137
Nicolaes Dielen en Francus Daems. 1138
Christoffel Arens en Jeronimus de Bruijn. 1139
Jeronimus de Bruyn en Joannes Joppen. 1140
Joannes Joppen en Philippus Meerts. 1141
Francus Daems, Herbertus Real en Jeronimus de Bruyn. 1142
Jeronimus de Bruyn en Jacobus Braem. 1143
Jeronimus de Bruyn en Paulus van Gils. 1144
Dionius de Nijs en Martinus Collemans. 1145
Philippus Meerts en Lauwereijs Boij. 1146
Philippus Meerts en Jacobus Braem. 1147
Philippus Meerts en Dionus de Nijs. 1148
Martinus Collemans en Jacobus Braem. 1149
Martinus Collemans en Jacobus Braem. 1150
Martinus Collemans en Jacobus Braem. 1151
Philippus Meerts en Jacobus Braem. 1152
Philippus Meerts en Jochem van den Eijnden. 1153
Philippus Meerts en Jochem van den Eijnden. 1154
Philippus Meerts en Jan Huijbrechts. 1155
Jochem van den Eijnden en Willem Pallemans. 1156
Philippus Meerts, Jacobus Braems, Herebertus Real, Willem
Pallemans en Joes Priesterdom. Drossaard is Emanuel Perez. 1157

RAA, oud-arch. Lillo, inv. 25.
RAA, oud-arch. Lillo inv. 14, fol. 43.
Idem, fol. 53.
Idem, fol. 56.
Idem, fol. 50.
Idem, fol. 72 v.
Idem, fol. 74 v.
Idem, fol. 75.
Idem, fol. 75 v.
Idem, fol. 79.
Idem, fol. 82.
Idem, fol. 83.
Idem, fol. 84.
Idem, fol. 85.
Idem, fol. 86 v.
Idem, fol. 88 v.
Idem, fol. 89.
Idem, fol. 91.
Idem, fol. 92.
Idem, fol. 93.
Idem, fol. 94.
Idem, fol. 94 v.

580

1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178

•
•
•
•

30- 5- 1707:
20- 3- 1708:
begin 1709:
12- 6- 1709:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25- 1- 1710:
10- 2- 1710:
17- 4- 1710:
19- 5- 1710:
21- 6- 1710:
30- 7- 1710:
21- 8- 1710:
27-10- 1710:
14- 2- 1711:
27- 4- 1711:
10- 6- 1711:
31- 8- 1711:

•
•
•

5- 9- 1711:
31- 3- 1712:
19- 9- 1712:

•

18-10- 1712:

•

begin 1713:

Joachim van Eynde en Willem Pallemans. 1158
Jeronimus de Bruyn en Willem Pallemans. 1159
Jan Pauwels en Hendrik Panis. 1160
Philippus Meerts, Jochem van den Eijnden, Gerard Vervloet, Jan
de Boey, David Lenaerts, Jan Pauwels en Hendrick Panis. 1161
Gerard Vervloet en Jan Pauwels. 1162
Jan Pauwels en Gerard Vervloet. 1163
Joachim van den Eijnden en Jan Pauwels. 1164
Gerard Vervloet en Jan Pauwels. 1165
Geert Vervloedt en Jan de Booye. 1166
Philippus Meerts en Hendrik Panis. 1167
Jan Pauwels en Jochem van den Ende. 1168
David Lenaerts en Jan Pauwels. 1169
David Lenaerts en Geert Vervloet. 1170
Jan de Boye en Jan Pauwels. 1171
Jan Pauwels en Joachim van den Ende. 1172
Philippus Meerts, Hendrick Panis, Jan de Boije, Joachim van den
Ende en Jan Pauwels. 1173
Jan Pauwels en Joachim van den Ende. 1174
Jan de Boeye en Hendrik Panis. 1175
Geert Vervloet, Hendrick Panis, Jan de Boij, Wouter Feijens,
Peeter Gijsels en Cornelis Joppen. 1176
Geert Vervloet en Peeter Gijsels (die schepenakten veelvuldig
ondertekende als “P.G.”). 1177
Wouter Feijen en Cornelis Joppen. 1178

RAA, oud-arch. Lillo, inv. 28.
Idem.
Idem, inv. 15, fol. 22.
Idem, inv. 15, fol. 1.
G. Snacken, Bijdragen tot de geschiedenis der gemeente Lillo, z. pl., 1931, p. 13.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 14, fol. 82 v.
Idem, inv. 15, fol. 23.
Idem, inv. 15, fol. 90.
RAA, oud-arch. Lillo inv. 14, fol. 51.
Idem, inv. 15, fol. 75 v.
Idem, inv. 15, fol. 27 v.
Idem, inv. 15, fol. 28 v.
Idem, inv. 15, fol. 44.
Idem, inv. 15, fol. 84 v.
Idem, inv. 15, fol. 76.
Idem, inv. 15, fol. 72.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 28.
Idem, inv. 15, fol. 64.
Idem, inv. 15, fol. 110 v.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 28.
Idem, inv. 15, fol. 99.
Idem, inv. 15, fol. 114 v.
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1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197

•
•
•
•

5- 5- 1713:
9-10- 1713:
9- 4- 1714:
27- 5- 1714:

•
•
•
•

19-12- 1714:
1- 2- 1715:
10- 2- 1716:
15- 9- 1716:

•
•

9-11- 1716:
18- 1- 1717:

•

7- 5- 1717:

•

nov. 1717:

•
•
•
•
•

30- 5- 1718:
8- 8- 1718:
17- 6- 1720:
20- 9- 1720:
23-12- 1720:

•
•

14- 7- 1721:
11- 5- 1722:

Peeter Ghijsels en Cornelis Joppen. 1179
Geert Vervloedt en Hendrik Panis. 1180
Wouter Feijen en Olivier van der Biest. 1181
Philippus Meerts, Cornelis Vermijlen, Jan Philippus, Wouter
Feijen, Olivier van der Biest en Jan de Boye; drossaard is Emanuel
Perez. 1182
Pieter Gijsels en Cornelis Vermijlen. 1183
Philippus Meerts en Wouter Feijen. 1184
Cornelis Vermijlen en Jan de Boye. 1185
Cornelis Vermijlen, Frans Vermijlen (zoon van Cosmas V.) en
Cornelis Vermijlen (eveneens zoon van Cosmas V.). 1186
Cornelis Vermijlen (zoon van Cosmas V.) en Peeter Gijsels. 1187
Cornelis Vermijlen (zoon van Franciscus Vermijlen) en Olivier
van der Biest. 1188
Jan de Boije, Peeter Gijsels en Cornelis Vermijlen (zoon van
Cosmas V.). 1189
Cornelis Vermijlen (zoon van Cosmas V.) en Mertinus
Willems. 1190
Joan de Boije en Pauwels Wierckx. 1191
Mertinus Willems en Cornelis Vermijlen. 1192
Cornelis Vermijlen (zoon van Cosmas) en Paulus Wiercx. 1193
Cornelius Vermijlen (zoon van Frans V.) en Pauwels Wierckx. 1194
Jan de Booije, Cornelis Vermijlen, Mertinus Willems en Paulus
Wierickx. 1195
Cornelis de Rooij en Peeter Gijsels. 1196
Philippus Meerts, Willem Palmans, Cornelis Vermijlen, Wouter
Feijen, Merten Willems, Olivier van der Biest en Joost Bries. 1197

Idem, inv. 15, fol. 122.
Idem, inv. 15, fol. 137 v.
Idem, inv. 15, fol. 147 v.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 28.
Idem, inv. 15, fol. 165 v.
Idem, inv. 15, fol. 169.
Idem, inv. 15, fol. 203.
Idem, inv. 15, fol. 230.
Idem, inv. 15, fol. 244.
Idem, inv. 15, fol. 214.
Idem, inv. 15, fol. 282 v.
Idem, inv. 15, fol. 337.
Idem, inv. 15, fol. 314 v.
Idem, inv. 15, fol. 294.
Idem, inv. 15, fol. 322.
Idem, inv. 15, fol. 332.
Idem, inv. 15, fol. 350 v.
Idem, inv. 15, fol. 362.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 30.
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1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216

•
•
•
•

21251624-

•

19- 9- 1727:

•
•
•

15- 3- 1728:
14- 8- 1728:
24-10- 1729:

•
•
•

9-10- 1730:
4-12- 1730:
4- 6- 1731:

•
•
•

11- 7- 1731:
7- 8- 1731:
28- 4- 1732:

•
•
•
•
•
•

23- 3- 1733:
25- 9- 1734:
28-11- 1735:
27- 2- 1736:
16- 4- 1736:
7- 5- 1736:

6- 1723:
8- 1724:
6- 1725:
9- 1725:

Philippus Meerts en Cornelis Vermijlen. 1198
Olivier van der Biest en Josephus Bries. 1199
Wouter Feijen en Dierck Diercksen. 1200
Willem Palmans, Wouter Feijen, Joos Bries, Jan Joris, Bernard
Priesterdoms, Dierick Dierikx en Jacobus Reebouts. 1201
Jospehus Bries (president), Bernardus Priesterdoms, Dierick
Dierickx, Jacobus Reebouts, Jan Joris, Cornelis Woumans en Jan
Wijnen. 1202
Josephus Bries en Jan Joris. 1203
Bernard Priesterdoms en Jan Frans Wijnen. 1204
Joos Feusels en Jan van den Sanden; drossaard is Norbert Cornelio
Nouwen. 1205
Joos Bries en Bernard Priesterdom. 1206
Bernard Priesterdom en Jan van den Sande. 1207
Joos Bries, Bernard Priesterdoms, Jan Frans Wijnen, Joos Feusels,
Jan Joris, Jacobus Rheebout en Jan van de Sande. 1208
Jan Francois Wijnen en Jan Joris. 1209
Jan van den Sanden en Bernard Priesterdom. 1210
Joos Bries (president), Jan Frans Wijnen, Bernard Priesterdoms,
Joos Feusels, Jacobus Rheebout, Jan Joris en Jan van de Sande. 1211
Bernard Priesterdom, Joos Feusels en Jan Joris. 1212
Joos Bries en Jan van den Sande. 1213
Bernardus Priesterdoms en Joos Feusels. 1214
Bernard Priesterdom, Joos Feusels en Jan van den Sande. 1215
Bernard Reaal en Joos Bries. 1216
Joos Bries, Bernard Priesterdoms, Jacobus Rheebouts, Joos
Feusels, Jan van de Sande, Bernardus Reael en Aernout

Idem, inv. 15, fol. 404 v.
Idem, inv. 16, fol. 2 v.
Idem, inv. 16, fol. 3.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 30.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 30.
Idem, inv. 16, fol. 14.
Idem, inv. 16, fol. 24.
Idem, inv. 16, fol. 30.
Idem, inv. 16, fol. 45 v.
Idem, inv. 16, fol. 54 v.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 30.
Idem, inv. 16, fol. 58 v.
Idem, inv. 16, fol. 63.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 31.
Idem, inv. 16, fol. 77.
Idem, inv. 16, fol. 86.
Idem, inv. 15, fol. 329 v.
Idem, inv. 16, fol. 96.
Idem, inv. 16, fol. 99 v.
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1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236

•
•
•
•
•

22- 5- 1737:
8- 7- 1737:
17-11- 1738:
febr. 1739:
22- 6- 1739:

•
•
•
•
•
•
•
•

5-10- 1739:
2- 5- 1740:
14- 8- 1741:
2- 7- 1742:
27- 4- 1743:
20- 9- 1743:
22- 3- 1745:
29- 3- 1745:

•
•
•
•
•

4- 9- 1745:
18-11- 1745:
13- 7- 1748:
30- 9- 1748:
11- 3- 1749:

•

3-12- 1749:

•

16- 3- 1750:

Lambrechts. 1217
Bernard Priesterdoms en Joos Feusels. 1218
Bernard Priesterdom en Joos Feusels. 1219
Josephus Bries (president-schepen) en Johan van den Sande. 1220
Josephus Bries (president-schepen) en Johan van den Sande. 1221
Franciscus Ignatius Lasson is drossaard (evenals op 17-111738). 1222
Bernard Reael en Jan van den Sande. 1223
Jan van den Sande en Jacobus Reebouts. 1224
Joseph Bries en Bernard Priesterdoms.
Joseph Bries en Jan van den Sande. 1225
Josephus Bries en Arnout Lambreghts. 1226
Joseph Bries en Jan van den Sande. 1227
Jan van den Sande en Peeter Willemse Mees. 1228
Joos Bries (president), Jan van den Sanden, Arnout Lambreghts,
Michiel Maes, Francis Domus, Peeter Willemse Mees en Cornelis
de Beuckelaer. 1229
Arnoldus Lambreghts en Peeter Willemse Mees. 1230
Jan van den Sande, Cornelis de Beuckelaer en Francus Domus. 1231
Jan van den Sande en Francus Domus. 1232
Frans Domus en Arnout Lambrechts. 1233
Jan van den Sande, Arnoldus Lambreghts, Michael Maes, Francois
Domus en Peeter Willemse Mees (idem op 17-3-1749). 1234
Jan van den Sande, Arnoldus Lambreghts, Michael Maes, Francois
Domus en Peeter Willemse Mees. 1235
Michael Maes en Jan van den Sande. 1236

RAA, oud-arch. Lillo, inv. 31.
Idem, inv. 14, fol. 98 v.
Idem, inv. 16, fol. 115 v.
Idem, inv. 16, fol. 121.
Idem, inv. 16, fol. 132.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 31.
Idem, inv. 16, fol. 143.
Idem, inv. 16, fol. 145 v.
Idem, inv. 16, fol. 170.
Idem, inv. 16, fol. 178 v.
Idem, inv. 16, ongefol.
Idem, inv. 16, ongefol.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 31.
Idem, inv. 16, ongefol.
Idem, inv. 16, ongefol.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem, inv. 17, ongefol.
Idem.
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1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258

•
•
•
•

7122212-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2- 3- 1752:
7-11- 1753:
16- 7- 1757:
19-10- 1758:
13- 2- 1759:
21- 6- 1759:
16- 6- 1760:
13- 9- 1760:
10-12- 1760:
16- 5- 1761:
29- 3- 1762:
17- 9- 1764:
17- 1- 1765:
16- 9- 1765:
25- 9- 1765:
21- 7- 1766:
27- 6- 1767:
26-10- 1768:

7- 1750:
1- 1751:
5- 1751:
7- 1751:

Arnoldus Lambreghts en Francus Domus. 1237
Jan van den Sande en Francus Domus. 1238
Jan van den Sande en Francus Domus. 1239
Jan van den Sande (president), Arnoldus Lambreghts, Gijsbrecht
de Ridder, Hendrick Bries, Simon Feijen, Engel Hermans en
Cornelis van Ransbeeck. 1240
Jan van den Sande en Simon Feijen. 1241
Arnout Lambreghts en Engel Hermans. 1242
Engel Hermans en Cornelis van Ransbeek. 1243
Engel Hermans en Cornelis van Ransbeek. 1244
Engel Hermans en Cornelis van Ransbeek. 1245
Severeijn Adriaensen en Jan Baptist Bril. 1246
Adriaen Woumans en Christiaen de Zeeuw. 1247
Adriaen Woumans en Christiaen de Zeeuw. 1248
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1249
Hendrik Bries en Jacobus Madereel. 1250
Hendrik Bries en Severijn Adriaenssen. 1251
Jan Baptist Bril en Severijn Adriaenssen. 1252
Jacobus Madereel en Peeter van Caem. 1253
Jan Baptist Bril en Severijn Adriaenssen. 1254
Jan Baptist Bril en Severijn Adriaenssen. 1255
Jan Baptist Bril en Peeter van Kaem. 1256
Peeter van Kaem en Jacobus Madereel. 1257
Peeter van Kaem en Jacobus Madereel. 1258

Idem.
Idem.
Idem.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 31.
Idem, inv. 17, ongefol.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280

•
•
•
•
•
•
•

14-11- 1768:
25- 7- 1769:
19- 7- 1770:
23- 5- 1771:
5-12- 1771:
27- 7- 1772:
19- 8- 1772:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1- 2- 1773:
21- 6- 1773:
24- 1- 1774:
7- 2- 1774:
23- 8- 1774:
31-11- 1774:
2- 1- 1776:
12- 6- 1776:
25-11- 1776:
10-11- 1777:
29- 3- 1779:
13-12- 1779:
13- 3- 1780:
10- 6- 1780:
24- 1- 1781:
1- 7- 1781:

Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1259
Peeter van Kaem en Severijn Adriaenssen. 1260
Jacobus Madereel en Peeter van Kaem. 1261
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1262
Jacobus Madereel en Severijn Adriaenssen. 1263
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1264
Jan Baptist Bril en Peeter van Kaem; drossaard is Bernard
Smout. 1265
Jan Baptist Bril en Peeter van Kaem. 1266
Jan Baptist Bril en Peeter van Kaem. 1267
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1268
Severijn Adriaenssen en Peeter van Kaem. 1269
Severijn Adriaenssen en Jacobus Madereel. 1270
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1271
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1272
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1273
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1274
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1275
Jan Baptist Bril en Jacobus Madereel. 1276
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1277
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1278
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1279
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1280
Christiaen de Zeeuw en Jacobus Madereel. 1281

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18- 2- 1782:
19- 4- 1782:
29- 4- 1782:
29- 5- 1782:
5-10- 1782:
7- 7- 1783:
7- 8- 1783:
10-11- 1783:
24-11- 1783:
8-12- 1783:
17- 4- 1784:
31- 1- 1785:

•
•

6- 2- 1786:
20- 2- 1786:

Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1282
Christiaen de Zeeuw en Severijn Adriaenssen. 1283
Peeter van Caem en Severijn Adriaenssen. 1284
Peeter van Caem en Severijn Adriaenssen. 1285
Jan Baptist Bril en Christiaen de Zeeuw. 1286
Peeter Jan de Bie en Joannes Jacobs. 1287
Peeter Jan de Bie en Joannes Jacobs. 1288
Christiaen de Zeeuw en Jan Baptist Bril. 1289
Christiaen de Zeeuw en Jan Baptist Bril. 1290
Peeter Jan Lemmens en Peeter Jean de Bie. 1291
Peeter Jan Lemmens en Peeter Jean de Bie. 1292
Jan Baptist Bril, Christiaen de Zeeuw, Peeter Jan Lemmens,
Joannes Jacobs en Peeter Jan de Bie. Drossaard is Bernard
Smout 1293
Peeter Jan Lemmens en Peeter Jean de Bie. 1294
Joannes Jacobs en Peeter Jan Lemmens. 1295

B. Schepenen van Lillo en Zuidland in alfabetische volgorde
Naam
Adriaensen, Severijn

Jaar/Jaren in functie
1759, 1762, 1764, 1765, 1769, 1771,
1774, 1782
1658
1698
1658, 1669
1745
1783, 1784, 1785, 1786
1714, 1717, 1722, 1724
1704
1710, 1711, 1712, 1714, 1716, 1717,
1718, 1720

Anthonissen, Schalck
Arens, Christoffel
Bessems, Guilliam
Beuckelaer, Cornelis de
Bie, Peeter Jan (Jean) de
Biest, Olivier van der
Boij, Lauwereijs
Bo(o)(e)ije, Jan de

1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 17.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 3.
RAA, oud-arch. Lillo, inv. 17.
Idem.
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Naam
Braem, Jacobus
Bries, Hendrick
Bries, Joseph (Joos)

Jaar/Jaren in functie
1702, 1704, 1705, 1706
1751, 1761, 1762
1722, 1724, 1725, 1727, 1728, 1730,
1731, 1732, 1734, 1736, 1738, 1739,
1741, 1742, 1743, 1745
1759, 1760, 1764, 1765, 1766, 1768,
1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1777,
1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1785
1696, 1698, 1701, 1702, 1703, 1708
1704, 1705
1698, 1702
1698
1725, 1727
1745, 1748, 1749, 1750, 1751
1706, 1707, 1710, 1711
1751, 1752
1712, 1713, 1714, 1715, 1722, 1725
1729, 1731, 1732, 1733, 1735, 1736,
1737
1712, 1713, 1714, 1716, 1717, 1721
1703
1751, 1753, 1757, 1758, 1759
1706
1783, 1785, 1786
1658
1712, 1713
1696, 1697, 1701
1725, 1727, 1728, 1731, 1732, 1733
1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770,
1772,1773, 1774, 1782
1698
1736, 1743, 1745, 1748, 1749, 1750,
1751, 1753
1783, 1784, 1785, 1786
1710, 1711
1761, 1765, 1767, 1768, 1770, 1771,
1774, 1779, 1781
1745, 1749, 1750
1701, 1704, 1706, 1709, 1710, 1711,
1714, 1715, 1722, 1723
1745, 1749
1704
1706, 1707, 1708, 1722, 1725
1709, 1710, 1711, 1712, 1713
1709, 1710, 1711
1714

Bril, Jan Baptist
Bruijn, Jeronimus de
Collemans, Martinus
Daems, Francus
Dielen, Nicolaes
Dierikx, Dierick
Domus, Francus (Francois)
Eijnden, Jochem (Joachim) van den
Feijen, Simon
Feijen(s), Wouter
Feusels, Joos
Gijsels, Peeter
Gils, Paulus van
Hermans, Engel
Huijbrechts, Jan
Jacobs, Joannes
Jacobs, Willem
Joppen, Cornelis
Joppen, Jan (Joannes)
Joris, Jan
Kaem (Caem), Peeter van
Lambrecht, Jan
Lambreghts, Aernout (Arnoldus)
Lemmens, Peeter Jan
Lenaerts, David
Madereel, Jacobus
Maes, Michiel
Meerts, Philippus
Mees, Peeter Willemse
Nijs, Dionius de
Pallemans, Willem
Panis, Hendrik
Pauwels, Jan
Philippus, Jan
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Naam
Priesterdom(s), Bernard(us)

Jaar/Jaren in functie
1725, 1727, 1728, 1730, 1731, 1732,
1733, 1735, 1736, 1737, 1741
1706
1751, 1757, 1758, 1759
1736, 1739
1702, 1706
1725, 1727, 1731, 1732, 1736, 1740
1751
1658
1721
1729, 1730, 1731, 1732, 1734, 1736,
1738, 1739, 1740, 1742, 1743, 1745,
1748, 1749, 1750, 1751, 1752
1697
1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1723

Priesterdom, Joes
Ransbee(c)k, Cornelis van
Reael, Bernard(us)
Real, Herbertus
R(h)eebouts, Jacobus
Ridder, Gijsbrecht de
Roij, Merten de
Rooij, Cornelis de
Sande(n), Jan (Johan) van den
Schurmans, Hendrick
Vermijlen, Cornelis
Vermijlen, Cornelis (zoon van Franciscus
Vermijlen)
Vermijlen, Cornelis (zoon van Cosmas
Vermijlen)
Vermijlen, Frans (zoon van Cosmas
Vermijlen)
Vervloe(d)t, Gerard (Geert)
Ville, Jan Jacobs van
Wier(i)ckx, Paulus
Wijnen, Jan Frans
Willems, Mertinus
Woumans, Adriaen
Woumans, Cornelis
Wouters, Joos
Zeeuw, Christiaen de

1717, 1720
1716, 1717, 1720
1716
1710, 1711, 1712, 1713
1658
1718, 1720
1727, 1728, 1731, 1732
1717, 1718, 1720, 1722
1760
1727
1658
1760, 1768, 1771, 1772, 1774, 1776,
1777, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783,
1785
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19.

J.M.G. Leune
Armmeesters in het r.k. armbestuur van
Lillo-Kruisweg 1712-1786

Dit hoofdstuk is een bijlage bij hoofdstuk 14 in deel 1.
Onderstaand zijn de namen van de armmeesters chronologisch als volgt gerangschikt: 1296
Joppen, Cornelis
Vermijlen, Cornelis 1297
Godtschalcx, Jacobus
Wierickx, Paulus
Madereel, Joachem 1298
Maes, Adriaen
Wijnen, Jan
Meerts, Philippus
Joris, Peeter
Bries, Joos
Braem, Jacobus
Vooght, Cornelis de
Joris, Jan
Woumans, Cornelis
Feusels, Joseph
Madereel, Joachim 1299
Ransbeeck, Jan van
Ransbeeck, Cornelis van
Lambrechts, Aernout
Meerts, Joannes Jacobus
Panis, Jan
Reael, Bernaerd
Maes, Michiel
Vercouteren, Cornelis
Verhijen, Anthoni
Huijbreghts, Jan
Domus, Frans
Hermans, Engel
Meeus, Peeter Willemse
Woumans, Adriaen
Woumans, Adriaen
Leemans, Cornelis
Eggermonts, Michiel

1711
1712
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744

1296

Bron: RAA, oud-archief Lillo, inv. 37 en 38.
Op 28-4-1732 leverde een “koopdag” van zijn weduwe fl. 8 en 1 stuiver op.
1298
Hij was gehuwd met Catharina Noorthoeck.
1299
Hij overleed tussen 19-7-1727 en 24-5-1728; zijn weduwe (Catharina Noorthoeck) legde over
zijn inkomsten en uitgaven verantwoording af.
1297
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Beuckelaer, Cornelis de
Eggermonts, Johannes
Stoffels, Peeter
Ridder, Gijsbrecht de
Bries, Hendrik
Winter, Peeter de
Keyser, Geeraert de
Caem, Peeter van
Madereel, Jacobus
Cleiren, Cornelis
Bril, Jan Baptist
Verbiest, Adriaen
Zeeuw, Christiaen de
Roos, Cornelis de
Adriaensen, Severeijn
Huysman, Jacobus
Woumans, Peeter
Woumans, Peeter
Nijs, Joannes Baptista de
Lens, Joannes
Woumans, Jan Baptista
Leemans, Cornelis
Leemans, Peeter
Bie, Petrus Johannis de
Woumans, Henricus
Jacobs, Joannes
Domus, Bernardus
Lemmens, Peeter Jan
Havermans, Peeter Jan
Ooms, Joannes
Beuckelaer, Peeter de 1300
Roevens, Dilis
Verhulst, Cornelis
Cleiren, Cornelis
Leemans, Joannes
Meulder, Martinus de
Cleiren, Peeter
Deckers, Cornelis
Lens, Joannes
Smits, Adriaen
Bries, Cornelis
Huijsmans, Cornelis
Jacobs, Peeter
Broeckhoven, Anthony van

1745
1745
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1754
1755
1756
1757
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786

1300

Hij overleed tijdens het boekjaar; zijn weduwe (N.N. Smits) legde over de inkomsten en uitgaven
verantwoording af.
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20.

J.M.G. Leune
Eigenaren van grond in de polders van Lillo c.s.
1670-1671

Vanaf de herbedijking van de polders van Lillo, Stabroek, Berendrecht en Zandvliet zijn
jaarlijks lijsten samengesteld met de namen van landeigenaren in deze polders en wel in
verband met inning van waterschapslasten. Deze lijsten werden geschotboeken
genoemd. 1301 De ligging van de beschreven percelen werd niet vermeld; onduidelijk is in
welke van de genoemde polder(s) de onderstaande eigenaren landbezit hadden.
In dit hoofdstuk is het geschotboek betreffende de periode 10 juni 1670 tot 2 juni 1671
getranscribeerd. 1302 De namen van de eigenaren werden in alfabetische volgorde geplaatst.
Aa, de erfgenamen van vrouwe Anna van Randenrode van der
Abeels, de erfgenamen van Jeroen
Abeels, de weduwe van signeur Jan
Adriaenssen, de erfgenamen Nicasius en Goris
Adriaenssen
Adriaenssen, Merten
Adriaenssens, de weduwe van Jacques
Aertsen, Cornelis
Aertsens, de weduwe en wezen van Willem
Aldermans, de erfgenamen van Joris
Antheunissen, Gaspar
Antwerpen, de eerwaarde heeren van het cappittel van onze Lieve
Vrouwe tot
Antwerpen, de heren aelmoesseniers van de stad
Bassele, de erfgenamen van de heer
Bastiaenssen, Jacob
Beirendrecht, de kercke van
Bejaert, de erfgenamen van jonkheer Francisco
Bemden, Jan van
Bemel, de erfgenamen van Cornelis van
Bernaerts, de erfgenamen van Jacob
Berthij, de heer de
Beukelaer, Geeraert de
Bierstekers, de kinderen van Joanna; hun vader was Jan Cremers
Blinde, de weduwe van Martinus de
Block, Jan Adriaensen
Blommaerts, Jan
Boeven, meester Jan van der
Bogaerts, Jacques

1301
1302

Gemeten
196
19

Roeden
201 1/4
26
48 3/4

1
17
5
58
33

293 3/4
1 5/4
250
84 1/4
1 1/4
77 1/4
70

31
21
38
12
98
3
24
2
9
45
3
10

218 1/4
171 2/3
63 1/4
62 1/4
237
210
82 1/2
48 1/2
77
284
169 3/4
39 1/2
275 1/3
7
203
20 3/4
190 1/4

BronM Rijksarchief Antwerpen, Archief polder van Lillo, inv. 84 (geschotboek).
Met dank aan H. Uil voor zijn commentaar op een concept-transcriptie van dit geschotboek.
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Bollaert, de erfgenamen van de heer
Boudewijns, Joos, alias de Jager
Bra, Abraham de
Brande, de heer commissaris van den
Breusegem, de weduwe van meester Peeter van
Bricquet, de erfgenamen van Peeter
Briers, Brachten c.s.
Brom, de erfgenamen van Hendrick Janssen
Bruijcker, Jan de
Bruijn, Jan de c.s.
Bruijnenbaert, Adriaen Janssen
Bruijnincx, de heer Jan
Buijens, de erfgenamen van Peeter c.s.
Campen, de erfgenamen van Roelant van
Carels, David
Carpentier, de heer Roelant de
Ceulen, meester Joannes van
Ceulen, meester Peeter van
Chachiopin, mevrouwe de weduwe van
Claessen, Aert Cornelissen
Cloeten, de erfgenamen van Jan
Cnodder, Jan de
Cocquijt, jonkvrouwe de weduwe en de erfgenamen van
signeur Louijs
Conijn, de weduwe van Jacques
Coninck, signeur Hans de
Cornelissen, Anthoni cum suis
Couwenberge, de erfg. van meester Francois van
Couwenhoven, de heer Francisco
Cremers, Jan Jacob
Crombeen, Pauwels Laureijssen
Crommon, de heer Marinis van
Cruijce, de heer Passchier Franchois van der
Cuijpers, Carstiaen
Cuijpers, Jochim
Danckaerts, Siardus
Deckere, de erfgenamen van de heer Pedro Pasquael de
Delft, heer Geerardus van
Dijck, de erfgenamen van Dominicus van
Dijck, de heer van
Dijckere, Marinus de
Dijckgraeff, signeur Joos Mertens
Dircx, jonkvr., weduwe van Abraham de Hertoge
Domus, Peeter Janssen
Duijnen, de heer Joan van
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Gemeten
52
4
12
6
14
4
7
3
4
3
175
2
1
4
53
7
34
6
6
122
22
62
2
61
10
7
41
50
88
3
114
20
3
1
13
31
20
13
57

Roeden
191
19
10
103 1/3
51
288 3/4
23 1/4
17
173 1/6
196 3/4
130 4/7
233 1/4
150
117
256
17 3/4
273 3/4
84
7 1/4
110 1/4
151 1/4
137
130 1/4
191 1/2
136 1/2
162
77 2/3
36 3/4
261
61 1/3
35 1/4
266 1/2
42
295 1/2
245 1/2
275 3/4
6 1/2
117 3/4
142
284 1/2
122 ½

Doncker, signeur Francisco
Dresseleir, de heer Franchois
Eckelen, Jacob Willemsen van
Edelheer, de erfgenamen van de heer Jacques
Eggemont, Jan van
Engels, Jan Peeter
Everaerts, Jan, Cornelis Sijmons en Jacob Peeters
Fierendoncq, Albert
Fredricx, jonkvr. de weduwe van de heer Hendrick
Geeraerts, de erfgenamen van Jan
Geerts, de erfgenamen van Cornelis c.s.
Ghijn, heer Egbertus van
Goos, de weduwe van signeur Jacques
Goossens, de kinderen van jonkvrouwe, huisvr. van Was, heer
Henrico Hillewerven
Gortsen, Alexandrina
Govaertsen, Govaert
Graeff, van den
Groot, de erfgenamen van de heer Nicolaes de
Hasenbergh, Peeter
Haze, de erfgenamen van de heer Hendrick de,
heere van Staebroeck
Haze, de weduwe en erfgenamen van Jan de
Heijden, meester Anthoni van der
Hembeeck, de weduwe van signeur Abraham van
Hemskercke, de heer van
Hendricksen, Hendrick
Hendricx, David
Henselmans, Cornelis
Herder, jonker de
Hersbeeck, de erfgenamen van Arnoldus van
Hertsen, Willem van
Hoegarden, Abraham van
Houbraken, de heer canoninck Judocus
Hove, de heer Jan Augustijn van
Huart, de heer Jan Baptista
Huijgens, de kinderen van de edele heere Rugert, ridder Was etc.
Huijgens, Willem
Jacobsen, Willem
Jacops, Jan
Janssen, Cornelia Peeter
Janssen, de kinderen van Rogier en Jan
Janssen, Elisabeth
Janssens, de erfgenamen van Peeter
Jesu, de eerwaarde paters van de Sociëteit
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Gemeten
17
3
10
17
7
4
20
2
12
22

Roeden
23
219 1/2
124 1/6
179
200
273
299 3/4
2
182 1/2
39 1/4
268 1/2
121
152

8
1
35
34
46

80 1/2
87 1/2
13 3/4
78

88
12
4
79
26
8
12
8
1
59
10
6
27
75
9
27
1
13
5
33
66

293
225
85
40
12 1/2
64
172 1/4
19
10 1/2
39
255 1/2
174

18 1/8

114
199
100 1/4
156 3/4
185 1/2
95
190
6 3/4
147 3/4
298 ¼

Janssen, Job
Janssen, Stoffel cum suis
Janssens, Andries
Jonge, Jacob Adriaenssen de
Jonge, Jan Willems de
Joossens, jonkvr. de weduwe van signeur Anthony
Joppen, Cornelis
Jopsen, de kinderen van Jan
Keijser, Michiel de en de erfgenamen van Jan van Laer
Konincx, de erfgenamen van de heer en Nicolaas Wijnen
Laer, Pauwels van
Lamberti, de heer Jan Baptista cum suis
Laureijssens, Cornelis
Leepaert, de erfgenamen van Cornelis Antheunissen
Leijs, Geert
Leijtens, Laureijs
Leur, Cornelis van de
Levin, de erfgenamen van de heer Willem van, heer van Famars
Liebrechts, de erfgenamen van Jan of juffrouw Maria van Houte
Liens, de erfgenamen
Lijere, jonkheer Nicolaes van
Lillo, de armen van het fort
Lillo, de heer van, of actie hebbende
Lillo, de Heilige Geest van het land van
Loette, de heer Alexander de, heer van Villiers
Looij, de erfgenamen van Cornelis van
Maes, Jan
Maes, Michiel
Man, signeur Jan de
Marijn, de weduwe van, eerst de heer van Maelstede
Martens, Casen en Gillis Peeters
Mechelen, jonker Jan van
Meijs, de erfgenamen van de heer Abraham
Mertens, Adriaen
Mertens, Jacob
Mertens, Merten Jan of Casen Mertens
Mertens, Thomas et uxor (= echtgenote)
Meulder, meester Livinus de
Meus, Jan Cornelis
Michielsabdij, de eerwaarde heere prelaet van St.
Michielsen, Adriaen
Moor, Wouter de
Nuijten, Jan Janssen
Oncen, de weduwe van Hendrik van
Opdam, de heer admirael van
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Gemeten
1
4
64
17
3
6
50
6
65
8
14
89
9
2
3
5
17
26
75
7
9
4
13
6
4
14
53
3
11
4
3
345
9
2
2
5
31

Roeden
257
110 1/4
236
212
187
299 1/4
120
132 1/2
80
228
256 1/2
20 1/2
288
10 1/4
125
18 1/4
198 3/4
222
214
228 3/4
166
150
187 3/4
8
156
114
183
269 3/4
127
10
134 1/2
192 1/2
105
148 3/4
1 3/4
173 1/2
211
175
69
231 1/2
175 1/2
86
242 1/2
83 1/2
75

Mus, Adriaen
Neerhoeff, Willem Hendricxsen
Nielis, Lenaert
Nobeler, de heer Jan
Osseman, de erfgenamen van Jan cum suis
Patrijs, de kinderen van Cornelis
Patrijs, Melchior
Peeters, de heer Eduardo
Pieters, Anthoni de, penningmeester
Potteau, jonkvr. de weduwe van signeur Dionosio
Putter, de weduwe Jan
Quaetaes, Cornelis
Ransbeeck, Jan van
Reijgersborch
Rochel, het sterfhuis van Jan
Roelen, Hendrick van
Roelen, Peeter van
Roels, de wezen van Cornelis
Roij, Merten de
Roose, de erfgenamen van de heer Ambrosius
Roose, mevrouwe de weduwe
Roovers, Dirick
Sandelin, Leonora
Santvliet, de Cappellerye van
Santvliet, de kercke van
Schilders, de erfgenamen van signeur Francisco
Schoeff, de erfgenamen van Peeter
Seijs, de heer commandeur Joan
Senoetsen, Adriaen
Siecken, mevrouwe van het clooster van ter
Simons, Cornelis
Simons, Huijbrecht Cornelis
Smit, Jan Adriaenssen
Smits, Merten
Snoij, Joncker Jan Carolus, baron van Oppuers
Staebroeck, de Capellerye van
Staebroeck, de cappelle van het hoogweerdich heilig sacrament tot
Staes, Guilliam
Stavenis, de heer van
Steeneslot, Reijnier van
Steijmans, de kinderen van jonkvrouwe Anna
Thijs, Joanna
Thilborgh, Adam
Thilborgh, Adriaen, momboir van Nicolaes Adriaensen Wijnen
Thilborgh, de wees Clara
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Gemeten
4
1
4
4
2
30
35
85
4
1
17
11
3
28
15
2
3
8
4
14
3
3
53
44
12
1
76
3
8
8
6
66
5
7
-

Roeden
18 1/4
161
253 3/4
39
204 1/2
17
8 1/2
194
293 3/4
33
19
108 1/2
63
74
200
60 1/2
102 3/4
197 1/2
162
78 1/4
109
198 3/4
52
6
158
167
254
34
32
287 1/4
83
20
4 3/4
81 1/4
78
76 3/4
145
246
10
0 3/4
175
102
43 1/4
127
24 ½

Steijmans, vrouwe Margarita, weduwe van de heer van Uffels
Stroopers, de weduwe
Swijns, Matthijs
Tax, Jan
Thijs, Franchois
Thilborgh, Hendrik van
Thomas, Jacob
Tiberius, de erfgenamen van meester Willem
Tiberius, de weduwe van meester Adriaen
Tiberius, meester Andries
Tiberius, Pauwels Matthijsen
Tibours, signeur Mercelis
Tomben, de weduwe van Jacob van der
Verheijen, Cornelis Janssen
Verheijen, Jan Cornelissen
Verheijen, signeur Jan Antheunissen
Verstraeten, Gillis
Vervloet, Adriaen
Vier, Anthoni bij de
Vinckenborgh, de erfgenamen van Dirick van
Vloots, heer Florentius
Volders, Cornelis
Vriese, Louijs Jacobsen de
Wachtmans, jonkvr. Maria en de kinderen van Anthoni en Maria
van Rosevelt
Wachtmans, jonkvr. Petronella, weduwe van signeur van Eggeren
Waelhem, de heer van
Waniereme, de erfgenamen van meester Jacques
Wel te Vreden, Jan
Wellen, Jan van
Westkercke, de heer van
Wever, Adriaen Christiaensen de
Wichelen, Adriaen van
Wierden, de weduwe en erfgenamen van de jonkheer van
Wijnen, Nicolaes Adriaenssen
Wijse, de erfgenamen van Geeraert de
Wildiers, Jan, nomine uxoris (namens de echtgenote)
Willems, de kinderen van Jan
Willems, de weduwe van Peeter
Wits, de erfgenamen van Peeter Janssen
Woumans, Nicolaas
Wouters, weduwe van Gaspar
Wouwere, Cornelis Joos Janssen van der
Zeghers, de heer Jan Baptista
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Gemeten
68
3
4
1
5
3
2
16
22
3
65
4
2
10
142
7
2
5
49
84
89
66
3
5
1
35
10
62
5
38
4
24
5
12

Roeden
170
275 1/2
203 3/4
265 3/4
102
186
67
86 1/4
132
178 1/2
132 1/2
203 3/16
44
189 3/4
180
171 1/2
196
26 3/4
49 3/4
55 1/2
97
129
105
239
182 3/4
100
201 1/2
14 1/4
26 1/2
162 1/2
84 1/4
39 1/2
248 1/2
201 1/4
129 1/4
15 2/3
280 1/2
12 3/4
76
57 3/4
107 1/2
206

Gemeten
5
35
4
7
30
26

Witte, Jacobus de
Wolff, heer Franchois de
Woodt, Richard
Woumans, Adriaan
Woumans, Jacob Janssen
Woumans, Jan

Het dijkgeschot had in totaal betrekking op 5.199 gemeten en 178 roeden grond.
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Roeden
183
84 1/2
31 1/2
151
50
106 3/4

21.

J.M.G. Leune
Belastingplichtigen in de polder van Lillo 1728

Vooraf
In het Rijksarchief te Antwerpen bevindt zich in een verzameling van diverse rekeningen
betreffende Lillo (inv. 2) een belastingkohier d.d. 13 september 1728 betreffende
ingezetenen van de polder van Lillo, exclusief de bewoners van de forten Lillo en
Kruisschans. Het schutblad van dit kohier is verloren gegaan, waardoor de belastingsoort
niet exact valt te omschrijven. Afgaande op de gegevens in het kohier zal de belasting het
karakter hebben gehad van wat men destijds veelal een huisschatting noemde. De
belastingplichtingen werden aangeslagen voor het aantal personen dat tot hun huishouden
behoorde en het aantal paarden, koeien en (niet nader omschreven) beesten dat men bezat.
De geïnde bedragen werden genoteerd in guldens en stuivers. De opbrengst bedroeg fl. 865
en 1 stuiver. De desbetreffende rekening werd door de schepenen van de
Ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland goedgekeurd op 31 oktober 1729.
Uit het kohier kan worden opgemaakt dat op 13 september 1728 (exclusief de bevolking
van genoemde forten) in de polder van Lillo 319 personen woonden, verspreid over 75
huishoudens. De bewoners bezaten toen in totaal 149 paarden, 207 koeien en 56 andere
beesten.
Beschouwd men het aantal paarden als een maatstaf voor de omvang van een boerenbedrijf,
dan kan worden vastgesteld dat de grootste landbedrijven destijds “gerund” werden door
Anthony van Oosdorp, Jan Prins, Lauwereys van den Enden en de weduwen van Joachim
Modereel en Philippus Meerts.
De namen van de belastingplichtingen werden ten behoeve van het navolgende overzicht
genoteerd in een alfabetische volgorde. De betekenis van de kopjes boven de kolommen is
als volgt:
• Fl. = de belastingaanslag in guldens
• St. = idem in stuivers
• Pe = aantal personen (dat tot het huishouden behoorde) 1303
• Pa = aantal paarden
• Ko= aantal koeien
• Be = aantal beesten (niet gespecificeerd)
Naam
Adams, Jan
Beuckelaer, Michiel de
Bierstekers, Antony 1304
Bockers, Peeter
Boye, Jan de 1305
Braem, Jacobus
1303
1304
1305

Fl.
6
2
9
4
9
15

St.
1
2
18
19
18
15

Pe
3
2

Pa
2

Be
11

3

2
11

7

3

Daarbij zijn waarschijnlijk jonge kinderen en inwonend personeel meegeteld.
Alleen aangeslagen over “beesten”, samen met Jan de Boye.
Alleen aangeslagen over “beesten”, samen met Antony Bierstekers.
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Ko
1

6

Naam
Braem, Willem, zijn weduwe
Bries, Joos
Bruijn, Anthonij de
Coetsen, Joanna van
Coetsen, Joos van
Couter, Cornelis van (= Vercouteren)
Diercksen, Dierck
Embrechts, Jan Baptista
Embrechts, Peeter, zijn weduwe
Enden, Lauwereijs van den
Faes, Peeter
Feijen, Wouter, zijn weduwe
Feusels, Joos
Gijsen, Adam van
Hertsen, Hendrik van 1306
Heyndrickx, Jan
Horn, Lambrecht van
Houtepen, Joanna1307
Huijbrechts, Adriaan
Huijbrechts, Peeter
Huysers, Aernout
Jaspers, Franchois
Joris, Jan
Joris, N.N. (verm. Peeter)
Kerstens, Peeter
Lambrechts, Aernout
Lammers, Geerardus
Lauwereijssen, Peeter
Leur, Dierck van de
Leytens, Balthasar
Leytens, Cornelis
Luijten, Jan van
Matteeusen, Peeter
Mattheeusen, Cornelis
Meerts, Philippus, zijn weduwe
Meijers, Merten
Mennens, David
Modereel, Joachim, zijn weduwe
Neels, Adriaen
Oosdorp, Anthony van1308
Oosdorp, Anthony van
Paenen, Jan
1306
1307
1308

Fl.
2
20
11
1
2
10
4
2
1
24
4
12
21
4
14
4
4
3
4
3
28
3
21
21
7
14
1
3
7
2
3
2
3
4
23
3
4
22
3
8
29
13

St.
2
17
19
1
2
18
19
2
1
10
1
19
12
1
8
19
1
3
1
3
17
12
1
13
1
3
19
2
3
2
19
9
3
19
16
3
2
12
18

Pe
2
9
5
1
2
4
3
2
1
8
3
5
8
3
3
3
3
3
2
12
3
9
8
5
5
1
3
5
2
3
2
2
3
7
3
3
8
3
10
6

Pa

Ko

6
4

6
3

4

3
2

8

9
1
5
8
1
16
2
1

4
6

2
7
6
4

1
1
6
6
8
2
6
3

8

1
2
5

9

2
6

11
4

9
9
4

Alleen aangeslagen over “beesten”, samen met Jan Rubbens.
Zijzelf met twee dochters.
Betrof alleen een aanslag over negen koeien “bij hem aengenomen te wijen van Out-Lillo”.
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Be

Naam
Pallemans, Willem (zijn weduwe)
Pas, Adriaen van de
Pastoor, de eerwaarde heer
Pieters, Frans
Priesterdoms, Bernard
Prins, Jan (met anderen)
Prins, Jan
Ransbeeck, Cornelis van
Reebouts, Jacobus
Reghter, Jan de
Rhijnen, Joos
Rhijns, Jacobus
Roij, Cornelis de
Roij, Jan de
Roij, N.N. de en “thuysligger” 1309
Roos, Jan de
Rubbens, Jan 1310
Sanden, Jan van der
Sant, Marie op ‘t
Schoors, Tilleman
Sijmens, Jan
Smits, Peeter
Smout, Pieter
Somers, Martinus, zijn weduwe
Strijbos, Cornelis
Teugels, Geert
Vermaelen, Hugo
Vermylen, Cornelis, zijn weduwe
Wachter, Elisabeth de
Wagemans, Anthonij
Weijlaerts, Joos
Wijnen, Jan
Woldragers, Gilliam
Woumans, Cornelis

1309
1310

Fl.
15
2
1
4
18
18
26
16
20
12
2
3
14
18
4
6
14
6
1
1
2
2
2
6
2
1
3
17
1
6
6
14
4
14

St.
19
2
1
1
17

Pe
7
2
1
3
7

Pa
5

16
14
17
19
2
3
16
17
1
18
8
6
1
16
2
2
2
4
2
1
3
15
1
6
1
16
1
15

10
6
9
5
2
3
6
7
3
4

10
5
6
5

7

4
7

Ko
4

Be

1
5
20
7
6
6
3
5
5
1
3
16

6
1
2
2
2
2
1
2
1
3
7
1
6
5
6
3
5

5

4
5

6
2
5
1
5

Een thuisligger is een kostganger; dat was toen veelal een ongehuwde, inwonende landarbeider.
Alleen aangeslagen over “beesten”, samen met Hendrik van Hertsen.
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22.

J.M.G. Leune
De Koningsbede te Lillo in 1743-1744

Landbouwers in de Ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland betaalden een belasting
(“bede”) over de opbrengst van hun grond. Aangeslagen werden de gebruikers van de
grond, zowel eigenaren als pachters. De belasting werd omschreven als de “coninckxbede”.
Deze naam voert terug naar een belasting die ooit door de koning van Spanje is ingesteld.
Op het voorblad van het desbetreffende kohier is vermeld dat de bede is “uytgesonden van
wegens mijne Eerw. en Edele heeren die Staten des Hertoghdoms van Brabant”.
Onduidelijk is op welke grondpercelen in de Ambachtsheerlijkheid de bede betrekking had
(en op welke niet). Het staat vast dat slechts een deel van de grond voor de koningsbede in
aanmerking kwam. Daartoe behoorde zeker grond in de polder van Lillo, gelet op de namen
van de onderstaande belastingplichtingen. Onduidelijk is ook hoe de belasting precies werd
berekend. Zeker is dat het kon voorkomen dat grondpercelen met een identieke omvang
verschillend werden belast.
In het oud-archief van Lillo bevinden zich de bederekeningen betreffende het tijdvak juni
1743-juni 1744. Collecteur van de bede was toen de landmeter Cornelis van Sittaerts. 1311
De totale opbrengst van de bede in dit tijdvak bedroeg fl. 590 en 6,75 stuivers. Daarop in
mindering kwamen uitgaven voor het innen van de bede (waaronder het honorarium en de
onkosten van de collecteur) van fl. 282 en 17 stuivers. Netto leverde de bede dus een uiterst
bescheiden te noemen bedrag op.
Onderstaand zijn de namen van de belastingplichtigen alfabetisch gerangschikt met
vermelding van de oppervlakte van de grondpercelen waarop de opbrengst van hun land
betrekking had (in gemeten en roeden) en het bedrag van de aanslag (in guldens en
stuivers). Sommigen bewerkten meer dan één perceel en betaalden de bede dan voor de
afzonderlijke stukken grond. In de middelste kolom werd genoteerd of de grond in
eigendom was (E) of werd gepacht (P).
Leesvoorbeeld: Peeter Adriaenssen betaalde 4 gulden en 4,5 stuivers voor de opbrengst van
16 gemeten en 33,5 roeden pachtland.
Naam
Oppervlakte
24:155
16:033,5
14:246
5:245
2:000
2:000
67:270
14:163,7
9:110,5

Adriaenssen, Cornelis
Adriaenssen, Peeter 1312
Adriaenssen, Severijn
Aerts, Cornelis 1313
Backer, Jacobus de (zijn erfgenamen)
Backer, Jan de
Beuckelaer, Cornelis de
Braem, Jan 1314
Brager, Anthony (met Arnout Huysers)
1311
1312
1313
1314

RAA, oud-archief Lillo, inv. 2, stuk h.
Hij pachtte van mevrouw Lams.
Hij pachtte van de kerk van Stabroek.
Hij pachtte van Joannes Jacob Meerts.
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E/P
P
P
P
P
E
E
P
P
P

Bedrag
4:18,12
4:04,5
2:19,75
1:03,37
0:08
0:08
13:11,75
2:18,25
1:17,5

Oppervlakte
0:511
19:215,75
41:017
31:147
12:287
12:196
1:177
15:136
0:188
26:135
2:054
23:254
4:065,5
88:028
4:201
16:255,5
59:063,25
1:257
6:146,75
48:186
0:042,75

Brager, Antoni
Bresseleirs, Matthijs 1315
Bries, Joos
Bries, Joseph 1316
Bries, Joseph
Calmthoudt, Jacob
Cornelissen, Jan
Danckaerts, Jan
Dingen, Gommar van
Domus, Franchois
Domus, Guilliam (zijn erfgenamen)
Domus, Guilliam
Domus, Jean
Eggermons, Jan 1317
Eggermons, Jan
Eggermons, Jan
Eggermons, Michiel
Eggermonts, Michiel
Feijen, Sijmon 1318
Feyen, Symon
Fie, Mattheus
Fierendoncq: zie Adriaen Janssen
Gijsen, Willem 1319
Gijsen, Willem
Greeff, Cornelis de
Haerts, Cornelis
Hendrickx, Jan
Herck, Joos van 1320
Hermans, Engel 1321
Hermans, Engel
Hermans, Engel
Hermans, Engel
Heym, Jan Baptista
Hoffkens, Cornelis
Huybreghts, Jan (gezworene)
Huybreghts, Jan
Huysers, Arnout 1322
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322

27:199
41:246,25
8:004
3:003
0:277
0:255
1:147
18:131,5
0:200
19:015,5
12:064
12:067,5
69:109
27:150
11:160

E/P
E
P
P
P
P
P
E
P
P
P
E
E
E
P
E
E
P
P
P
E
E

Bedrag
1:00,12
3:18,87
8:04,25
6:06
2:11,75
2:10,75
0:06,37
3:01,87
0:01,75
5:05,12
0:10,87
4:15,37
0:16,87
17:12,37
0:18,75
3:07,5
11:16,87
0:07,5
1:06
8:14,5
0:00,62

P
P
E
P
P
P
P
E
E
P
P
P
P
E
P

5:10,37
8:07,25
1:12,62
0:12
0:03,75
0:03,37
0:06
3:15
0:02,75
2:12,25
2:08,87
2:08,37
13:17,37
5:10
2:06,12

Hij pachtte land van de erfgenamen van Jan Miers.
Hij pachtte van de erfgenamen van Peeter de Man.
Hij pachtte van de erfgenamen van Cornelis de Reghter.
Hij pachtte van de weduwe van Jacob Braem.
Hij pachtte van Peeter Verheyen.
Hij pachtte van David Mennes.
Hij pachtte van de Hendrick Buyten.
Met Antony van Oosdorp en Willem Pippinckx; zij pachtten van juffrouw Van Tongeren.
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Huysers, Arnout 1323
Huysers, Arnout (met Anthony Brager)
Huysers, Arnout (met Willem Pippinckx) 1324
Huysers, Arnout (met Willem Pippinckx) 1325
Huysers, Arnout
Huysers, Arnout
Huysers, Arnout
Huysers, Arnout
Jacobs, Jacob (zijn weduwe)
Jacobs, Willem
Janssen, Adriaen (alias Fierendoncq)
Janssen, Cornelis
Janssen, Hugo
Laer, Peeter van
Lambreghts, Arnoldus
Leemans, Cornelis 1326
Leemans, Laureys
Leemans, Matthijs (zijn weduwe)
Leur, Dierck van de
Leuven, Jan Baptista van
Maes, Michiel 1327
Maes, Michiel
Maes, Michiel
Maes, Michiel
Maes, Michiel
Maes, Michiel
Maes, Michiel
Martens, Jan
Martens, Michiel M.
Martens, Michiel Martien 1328
Meerle, Jacobus van 1329
Meerts, Jacobus
Meerts, Joannes Jacob
Meerts, Joannes Jacobus
Meerts, Joannes Jacobus
Meeus, Jan
Meeus, Peeter Willems
Meeus, Peeter Willemse
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329

Oppervlakte
77:222
9:110,5
30:243
108:225
2:056
2:194
7:299
21:040
0:155
13:142
10:246,5
2:026
22:006
4:136,5
79:146
75:076
2:209
5:000
2:054
1:087,5
12:225
3:188
5:000
6:252
46:149
8:058
35:000
30:278
26:240,75
17:070
15:002
7:038
75:000
7:010
7:048,5
3:054
20:140
31:044,5

E/P
P
P
P
P
E
P
E
P
E
P
P
P
P
P
P
P
P
E
E
P
P
E
E
E
P
E
E
E
E
P
P
E
P
E
E
P
P
P

Hij pachtte van baron Snoij.
Hun land werd gepacht van de armen van Lillo.
Zij pachtten de grond van de heer De Grande.
Hij pachtte van jonkheer Guillelmo Carolo Lunden.
Hij pachtte van Simon van den Eynde, gedelegeerd rechter op het fort Lillo.
Hij pachtte van Cornelis Mensch.
Hij pachtte van de erfgenamen van de commandeur Oosterlant (= Charles Loncke).
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Bedrag
15:11
1:17,5
6:03,25
21:15
0:08
0:10,62
1:12
4:04,62
0:02,12
2:13,87
2:03,37
0:08,37
4:08,75
0:17,75
15:14
15:01
0:10,87
1:00
0:08,75
0:05,12
2:11
0:14,25
1:00
1:07,5
9:06
1:12,75
7:00
6:03,75
5:07,37
3:08,87
3:00
1:08,5
15:00
1:08,12
1:08,75
0:12,75
4:01,87
6:04,75

Meeus, Peeter Willemse
Meeus, Peeter Willemse
Meusch, Cornelis
Moer, Jan van de 1330
Moermans, Peeter
Mulder, Rombout de 1331
Mulder, Rombout de 1332
Mulder, Rombout de 1333
Mulder, Rombout de
N.N. 1334
Nijs, Cornelis de (zijn weduwe)
Nijs, Guilliam de
Nijs, Guilliam de
Ooms, Marten
Oosdorp, Anthony van
Oosdorp, Anthony van
Oosdorp, Anthony van
Oosdorp, Antoni van 1335
Oosdorp, Antonij van
Oosdorp, Antony 1336
Pas, Adriaen van de (zijn weduwe)
Pippinckx, Willem 1337
Pippinckx, Willem (met Arnout Huysers) 1338
Pippinckx, Willem (met Arnout Huysers) 1339
Priesterdoms, Bernard
Priesterdoms, Bernardus 1340
Priesterdoms, Bernardus
Priesterdoms, Bernardus
Priesterdoms, Bernardus
Priesterdoms, Bernardus
Priesterdoms, Bernardus
Ransbeeck, Cornelis van
Raspens, procureur, zijn weduwe
Reael, Bernard (zijn erfgenamen) 1341
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341

Oppervlakte
17:060
12:048,5
3:269
4:201
0:280
4:113
5:255
18:287
4:113
3:281,75
6:178
5:277
4:044
5:033,5
19:122
21:081
9:051,5
36:282
74:179
11:160
0:214
11:160
30:243
108:225
10:095
5:255
5:195
10:284,5
12:132
17:051
77:243
75:289
4:113
75:001

E/P
P
P
E
P
E
P
P
P
E
P
P
E
E
E
E
P
E
P
E
P
E
P
P
P
E
P
P
P
E
P
P
E/P
E
P

Bedrag
3:09
2:08,75
0:15,62
0:18,75
0:03,75
0:17,5
1:03,37
3:15,87
0:17,5
0:15,75
1:06,37
1:03,75
0:16,62
1:00,5
3:17,62
4:05,12
1:16,75
7:07,75
14:18,37
2:06,12
0:02,87
2:06,12
6:03,25
21:15
2:01,25
1:03,37
1:02,62
2:03,75
2:11,25
3:08,75
15:11,25
15:03
0:17,5
15:00

Met Christiaen Woumans; zij pachtten van de wezen van Jan Frans Wijnen.
Hij pachtte van Paulus Willemse.
Hij pachtte van Matthijs van Aken.
Hij pachtte van Willem Welleman.
Hij of zij (waarvan de naam in het kohier niet is genoteerd) pachtte land van Cornelis Mens.
Hij pachtte van Reijnier Caerel van Vosmeir.
Met Willem Pippinckx en Arnout Huysers; zij pachtten van juffrouw Van Tongeren.
Met Arnout Huysers en Antony van Oosdorp; zij pachtten van juffrouw Van Tongeren.
Hun land werd gepacht van de armen van Lillo.
Zij pachtten de grond van de heer De Grande.
Hij pachtte van de erfgenamen van burgemeester Van Hooff.
Zij pachtten de grond van Gillis Graafflant.
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Reael, Bernard (zijn erfgenamen)
Reael, Bernard (zijn erfgenamen)
Reael, Bernardus (kinderen en erfgenamen)
Rheebouts, Jacob 1342
Rheebouts, Jacob
Rheebouts, Jacobus
Rheebouts, Jacobus
Rombouts, Matthijs 1343
Sande, Jan van den en N.N. 1344
Somers, Cornelis
Somers, Cornelis
Somers, Cornelis
Somers, Cornelis
Somers, Marten
Stel, Adriaen van (zijn erfgenamen)
Stel, Adriaen van
Stoffels, Peeter
Stoffels, Peeter
Verbist, Cornelis
Verheijen, Antoni
Verheijen, Antonij
Verheijen, Jan Baptist en Petrus
Verheyen, Anthoni
Verheyen, Anthony
Verheyen, Antonij
Verheyen, Jan Peeter
Verhulst, Jan 1345
Verhulst, Jan
Vermylen, Cornelis 1346
Vervloet, Jan
Vrey, Pieter de
Waumans, Marten
Wijnen, Jacobus
Willemse, Jacob
Willemse, Marten 1347
Willemse, Merten
Woumans, Adriaan
Woumans, Adriaen
Woumans, Christiaen 1348
1342
1343
1344
1345
1346
1347

Oppervlakte
4:288
11:233
10:220
4:000
4:095,25
0:153
24:109
8:290
15:235
20:000
3:200
5:068
21:250
1:244
1:157
0:044
15:235
62:206
19:176
37:175
6:268
42:109
37:175
11:102,5
73:248
8:009
26:000
4:201
5:051,5
13:281,25
0:058
20:150
26:000
30:136,5
5:285,5
16:241,25
37:245
46:289
4:201

Hij pachtte van kapitein Lievens.
Hij pachtte van de erfgenamen van Nicolaas Wijnen.
Zij pachtten van Cornelis van Sittaerts.
Hij pachtte van Adriaen de Groot.
Zijn weduwe en erfgenamen.
Hij pachtte zijn land van Adriaen van den Elsacker.
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E/P
E
P
P
P
P
P
P
P
P
P
E
P
P
E
E
P
P
P
P
P
P
P
P
E
P
E
P
E
E
P
E
P
E
P
P
E
P
P
P

Bedrag
0:19,87
2:07,12
2:03
0:16
0:17,25
0:14
4:17,5
1:15,87
3:03,12
4:00
0:14,75
1:00,87
4:07,37
0:07,25
0:07,5
0:00,62
3:03,25
12:10,75
3:19,25
7:10,37
1:07,62
8:09,37
7:10,37
2:05,25
14:15,37
1:12,12
5:04
0:18,75
1:00,75
2:15,75
0:00,75
4:02
5:04
6:01,75
1:04
3:07,37
7:11,25
9:07,87
0:18,75

Oppervlakte
5:263
14:277
14:092

Woumans, Christiaen
Woumans, Joannes
Woumans, Nicolaas

1348

Met Jan van de Moer; zij pachtten van de wezen van Jan Frans Wijnen.
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E/P
E
P
E

Bedrag
1:02,87
2:19,75
2:17,25

23.

J.M.G. Leune
Vergoedingen in verband met de oorlog in 1746 in
Lillo-Zuidland

Vooraf
Inwoners van de ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland werden in 1746 in de
gelegenheid gesteld om door hen gemaakte kosten tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog
te declareren bij de “collecteur” Adriaen van den Elsacker. Deze maakte een overzicht van
de uitgekeerde vergoedingen, met vermelding van de namen van de declaranten en de
kostensoort. 1349
Dit overzicht geeft geen inzicht in de door de inwoners geleden materiële schade. Wel
werden zij in de gelegenheid gesteld om de kosten te declareren van geleverde goederen en
diensten. Opmerkelijk is dat deze kosten gemaakt werden ten behoeve van zowel de
aanvallende Franse troepen als ten behoeve van het zo genoemde geallieerde leger.
Sommige landbouwers leverden gelijktijdig een wagen met paard aan de ene en aan de
andere partij. Zij kregen hiervoor dan een ongedeelde vergoeding.
In het navolgende overzicht (dat een bijlage is bij hoofdstuk 5 in deel 1) zijn de namen van
de declaranten alfabetisch gerangschikt. De door hen verkregen vergoedingen zijn
ingedeeld in in drie categorieën:
• A: vergoedingen voor het beschikbaar stellen van wagens en karren, veelal met
paard(en) en voerman, soms inclusief de vracht die daarmee werd vervoerd zoals
mutsaerts (takkenbossen als brandstof) en stro.
• B: vergoedingen voor diverse leveranties, met name van brood, rogge, vlees, bier, hooi,
haver en spaden.
• C: salarissen, vacatiegelden, schrijflonen en voorschotten van bestuurders van de
ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland.
De vermelde bedragen betreffen guldens en stuivers. Leesvoorbeeld: Willem de Bommel
(voerman) kreeg een vergoeding van 16 gulden.
Naam
Kostensoort
Beuckelaer, Cornelis de
A
Beuckelaer, Cornelis de (met Frans Domus en Jan van den Sande) A
Beuckelaer, Cornelis de (schepen)
C
B
Bierstekers, Joannes Hendricus 1350
Bommel, Willem de (voerman)
A
Bries, Hendrik
A
Bries, Joseph (president-schepen)
C
Bries, Joseph
A
Caem, Peter van
A
1349
1350

RAA, oud-archief Lillo, inv. 3.
Hij woonde in Stabroek en leverde een koe.
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Vergoeding
50:16
83:05,5
31:04
55:07
16:00
38:05
30:00
14:00
17:10

Naam
Kostensoort
Claessens, Frans 1351
B
Claukens, N.N. (griffier) 1352
B
Dierickx, Jan 1353
B
Dierickx, Jan (voster)
C
Domus, Frans (met Jan van den Sande en Cornelis de Beuckelaer) A
Domus, Frans (met Jan van den Sande)
A
Domus, Frans (schepen)
C
Dronckaerts, Simon 1354
A
Eggermonts, Jan
A
Eggermonts, Michiel
A
Feyen, Cornelis 1355
B
Feyen, Simon
A
Gingelen, Jacobus van (beenhouwer) 1356
B
Hermans, Engel 1357
B
Hermans, Engel
A
Huybreghts, Jan
A
Huysers, Arnoldus, zijn weduwe 1358
A
Kessel, N.N. van 1359
B
Kessel, N.N. van
B
Lambreghts, Arnoldus (conyst?) (schepen)
C
Lambregths, Arnoldus
A
Lambregts, Adriaan, zijn weduwe
A
Lasson, Frans Ignatius (drossaard)
C
Lasson, Frans Ignatius (drossaard)
C
Leemans, Cornelis
A
Maes, Michiel (schepen)
C
Maes, Michiel
A
Mees, Peeter Willemse (schepen)
C
Mees, Peeter Willemse
A
N.N., schout van Stabroek 1360
B
Nouwen, Cornelis Joseph 1361
C
Oosdorp, Anthony van, zijn weduwe 1362
A
1351

Vergoeding
p.m.
p.m.
2:06
11:00
83:05,5
28:00
37:00
10:00
45:00
3:00
66:00
12:02
191:05
25:00
8:15
18:15
38:07,5
651:15,25
285:13
30:00
47:16
16:02,5
169:00
708:06
67:15
32:08
51:17
35:00
53:15
p.m.
p.m.
42:07,5

Brouwer te Stabroek; hij leverde drie tonnen bier.
Wegens diverse reparaties.
1353
Bakker; leverde 50 pond roggebrood.
1354
Leverde wagens en paarden voor beide strijdende partijen.
1355
Brouwer te Schooten; hij leverde 11 tonnen bier.
1356
Leverde vlees.
1357
Leverde 400 mutsaerts.
1358
Deze weduwe was toen Catharina Poelemans.
1359
Hoofddrossaard van Hooghstraten; hij werd vergoed voor niet gespecificeerde leveranties en
“deboursementen”.
1360
Hij leverde hooi en haver.
1361
Secretaris van de Ambachtsheerlijkheid.
1362
Deze weduwe was Johanna van der Gijzen; haar vergoeding werd in drie termijnen uitbetaald, te
weten op 15 mei, 9 juni en 29 oktober 1746.
1352
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Naam
Kostensoort
Peeters, Baes 1363
B
Pippincks, Willem 1364
A
Ransbeeck, Cornelis van
A
Ridder, Geysbreght de
A
Roy, Cornelis de, zijn weduwe
A
Sande, Jan van den (met Frans Domus en Cornelis de Beuckelaer) A
Sande, Jan van den (met Frans Domus)
A
Sande, Jan van den (schepen)
C
Segers, Jan Baptist 1365
B
Somers, Cornelis
A
Somers, Frans 1366
B
Stoffels, Peeter
A
Tilborg, Adriaan van
A
Verschoten, Domus 1367
A
Winter, Cornelis de 1368
B
Winter, Peeter de
A
Woumans, Adriaan
A

1363

Vergoeding
p.m.
34:10
12:17,5
18:10
21:07,5
83:05,5
28:00
68:08
121:13
8:15
11:00
17:00
18:15
4:00
178:02,5
42:04
14:07,5

Brouwer “in de donck onder Eeckeren”; hij leverde o.m. hooi.
Ontving een vergoeding voor het beschikbaar stellen van een wagen met mutsaert voor het
geallieerde leger en idem voor een wagen met twee paarden en een voerman gedurende 10 dagen ten
behoeve van het Franse leger; deze vergoeding werd uitbetaald op 15-5-1746 en 8-6-1746.
1365
Leverde rogge.
1366
Hij leverde schoppen met stelen.
1367
Wegens het vervoer van haver.
1368
Hij leverde haver en hooi.
1364
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24.

J.M.G. Leune
Landbouwers in een deel van de polder van Lillo
in 1779

In 1779 werden eigenaren en pachters van grond "palende aan de weg genaamd "den
Soeckwegh" comende van den dijck naar den molen alhier ende naar het fort Lillo" door de
schepenen van Lillo gelast om de genoemde weg "in orde te houden". 1369 De betreffende
opdracht werd notarieel vastgelegd. Als schepenen werden vermeld: Jan B. Bril, Christiaen
de Seeuw, Peeter van Caem, Jacobus Madereel en Severijn Adriaensens. Secretaris van de
schepenbank was P.J. van der Neesen. 1370
In alfabetische volgorde werden de volgende landbouwers vermeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Beuckeleir, Peeter, zijn weduwe
Bril, Jan Baptista, pachter van de heer Grand
Cuypers, Cornelis, pachter van de heer Meyer
Domus, Bernard, pachter van de heer Du Bois
Hermans, Peeter Joannes
Jacobs, Jan, pachter van de heer Peeter
Lens, Jan, pachter van de heer De Pret
Linden, Joos van, pachter van land van de armen van het fort Lillo
Meerts, Jan Jacob
Meyer, de heer W. ofwel Frans de Moor (kennelijk pachter)
Oosdorp, Anthoni van
Putte, N.N. (= verm. Geert) van, pachter van juffr. Claessen
Putten, N.N. van, pachter van signeur De Grand
Roy, Jan Baptist de
Verhoeven, Marten, zijn weduwe, pachtster van het land van de ex-jezuieten
Weyden, juffr. van der, ofwel Cornelis Adriaenssen (kennelijk pachter)
Woumans, Henderick
Woumans, Jan Baptista

1369

Zie voor de ligging van de Zoekweg bijv. M. Bollen (red.), Lillo in goede en in slechte dagen,
1977, p. 32. De molen stond in het dorp Lillo-Kruisweg.
1370
Bron: Stadsarchief Antwerpen, arch. notaris Smout, inv. N 3061, akte nr. 55.
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25.

J.M.G. Leune
Landbouwers en hun rundvee in een deel van de
polder van Lillo 1780

Mogelijk in verband met de (hernieuwde) bestrijding van veepest werd op 9 juni 1780 in
opdracht van de magistraat van het fort Lillo een lijst samengesteld met een overzicht van
het aantal gezonde koebeesten en ander rundvee in dat deel van de polder van Lillo dat
behoorde tot de jurisdictie (het rechtsgebied) van het fort Lillo, geordend naar landbouwer.
De vermelde beesten hadden het merk Lillo op hun hoornen.
In de lijst komen de volgende soorten runderen voor, die in dit overzicht met de volgende
letters zijn aangeduid: 1371
1. een zwarte koe
A
2. een zwart bonte koe
B
3. een zwarte grimmel koe
C
4. een zwarte rugul koe
D
5. een vale koe
E
6. een witte koe
F
7. een wit bonte koe
G
8. een grijze koe
H
9. een grijs bonte koe
I
10. een rode koe
J
11. een zwart bonte rugul vaars
K
12. een bruin vale vaars
L
13. een grijze vaars
M
14. een zwarte witkop vaars
N
15. een zwart kalf
O
16. een zwart bont kalf
P
17. een wit kalf
Q
18. een grijs rund
R
19. een zwart rund
S
20. een zwart bont rund
T
21. een zwarte blaar
U
De navolgende landbouwers waren eigenaar van de volgende soorten
runderen:
•
•
•
•
•
•
1371

Naam
Aarden, Peeter Jan van
Blommen, Jan
Boogers, Francus
Claeren, Jan
Fie, Wouter de
Goten, Christoffel van der

Soort
A, J
U
A, U
B
A, B
C

Bron: Rijksarchief Antwerpen, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 51 b.
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en aantallen

Aantal
2
1
2
2
3
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam
Heijer, Jakob
Hembrechts, Pieter Jan
Janssen, Christiaan
Janssen, Cornelis
Keulemans, Ferdinand
Koek, Jan Hendrik
Linden, Joseph van
Meijs, (verm. Jacobus) (zijn weduwe)
Meulemeester, (verm. Jan) (zijn weduwe)
Nijs, Levin de
Puyvelde, Pieter van
Sijmons, Hendrik
Steen, Franciscus Van
Steen, Matthijs van
Stijnen, Cornelis
Taaimans, Jakobus (zijn weduwe)
Taaymans, Jan Jakobus
Toré, Pieter (zijn weduwe)
Vingerhoed, Kornelis (zijn weduwe)
Vingerhoed, Adriaan
Vlaemings, Hendrik
Wolf, Jan Francois de
Wuijten, Cornelis
Zwagemakers, Jan
Zwijnen, Pieter Jan (zijn weduwe)
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Soort
A
G, Q
I, P
A, F
L, M
E, R
A, P
C, R
K
F, Q
A
A, D
A, H
A, G, O
A, J
P
I, J
A, B en E
N
A, J, P
S, T
G
J, O
J, Q
H

Aantal
2
2
2
2
2
2
3
2
1
3
1
2
2
3
2
1
2
3
1
3
2
1
3
2
1

26.

J.M.G. Leune
Personen vermeld in boedelinventarissen
Lillo-Zuidland 1659-1768

In het archief van de voormalige Ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland bevinden
zich diverse inventarisaties van boedels van overleden personen die in de polder van Lillo
hebben gewoond. 1372 Deze documenten bevatten uiteenlopende genealogische en andere
biografische gegevens over de bevolking op de rechteroever van de Schelde bij Antwerpen
in de 17de en 18de eeuw die slechts via deze bron zijn te achterhalen.
Onderstaande aantekeningen uit de genoemde “staten van goed” zijn incidenteel aangevuld
met gegevens uit andere bronnen, veelal uit het parochie-register van Lillo.
Aantekeningen uit inv. 24

1372

•

Jan Jacobs, overl. Lillo 1659; weduwe is Franchoise de Roose; minderjarige
kinderen: Peeter Jacobs en Catharine Jacobs. Boedelinv. 15-12-1659. Uitkoop 257-1660.

•

Schalx Anthonissen, schepen van Lillo en Zuidland, staat en inv. 10-1-1661.

•

Jan Willemsen; staat en inv. van zijn weduwe, Maria de Bruijne, 23-7-1662.

•

Anthoni Janssen, wagenmaker te Lillo, overl. 2-9-1662; staat en inv. 27-4-1663.

•

Cornelis Joos Lantsen, staat en inv. 19-3-1662; weduwe is Elizabeth Adriaensen.

•

Maria Janssens, staat en inv. 29-9-1667; zij was getrouwd met Anthonij de Wijs.

•

Cornelis de Bruijn, staat en inv. 24-7-1667; weduwe is Dymphna Janssen.

•

Catlijn Wouters; uitkoop 13-7-1667.

•

Nicolaes Pietersen, staat en inv. 3-4-1670; weduwe is Elisabeth Pepermans.

•

Cornelis Rommens; verkoop van zijn meubelen op 17-11-1671 (NB: de naam
Rommens is later in Lillo synoniem met Romeijns).

•

Matthijs Adriaenssens, staat en inv. juli 1674; zijn weduwe is Elizabeth Janssen
van Gelder; zij hertr. Frans Mailli.

•

Margareta Janssen, staat en inv. 14-4-1679; weduwnaar is Adriaen Huyshouwers.

RAA, oud-arch. Lillo, inv. 24 en 25.
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•

Catherina Luyckx verkocht op 10-5-1683 een huis te Lillo aan de pastoor
Adrianus van Hooff.

•

Willem Hendricx; op 11-12-1690 werden bezittingen van hem (toen overleden)
verkocht; zijn voogd was Jan Huybrechts.

•

Willem de Grandt compareerde op 23-4-1691 als voogd te Lillo.

•

Jan Baptista van de Neerhoeff, staat en inv. 4-6-1692.

•

Joos Aerts en Catelijn Hendricx; koopdag ten behoeve van hun kinderen (dan
kennelijk wezen) op 3-10-1691.

•

Cornelia Strijdonck, overl. vóór 29-4-1691; dan verkoop van haar goederen.

•

Cornelis de Zeeuws kocht op 19-4-1695 in zijn boerderij een paard van Paulus
Snellen uit Breda.

•

Willem van Hoy, overl. vóór 13-1-1699; dan verkoop van zijn goederen.

•

Jan van Strijboesch, staat en inv. 30-2-1704.

•

Joannes Lambreghts, overl. Lillo 7-9-1705; staat en inv. 26-7-1706.

•

Jan Huybrechts, landbouwer, staat en inv. 29-2-1707; zijn weduwe is Anna
Wouters; zij hertr. Joos de Boij; er zijn vier minderjarige kinderen; hun voogden
zijn Jacobus Braem en Jochem van den Eijnden.

•

Jan Priesterdoms, overl. Lillo-Zuidland 5-8-1707; verkoop van zijn goederen op
12-8-1710; bezittingen ter waarde van fl. 1674 en 9 1/8 stuiver.

•

David Lenaerts, pachter van de Blauwhoeve op de Cruysweg te Lillo, overl. 11-31711; staat en inv. maart 1711; zijn weduwe was Catharina Noorthoeck, die hertr.
met Joachim Modereel; David liet bezit na ter waarde van fl. 2.449 en 5 stuivers;
na aftrek van schulden resteerde fl. 1.972 en 16 stuivers.

•

Cornelis Sijmens, overl. Lillo 15-1-1713; tr. (1) Eva Willemsen; uit dit huw. Anna
Catharina en Peeter Sijmens; tr. (2) Catharina Patrijs; uit dit huw. Maria en Jan
Baptista Sijmens.

•

Elisabeth Claessens, overl. Lillo 9-9-1712; staat en inv. 30-5-1713; zij tr. (1) Jan
Daniels (uit dit huw. Christina Daniels die huwde met Jacobus Geldermans); zij tr.
(2) Jan Goetschalck (uit dit huw. Jenneken en Jacobus Goetschalck); zij tr. (3)
Christophorus Alens, overl. vóór 9-9-1712.
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•

Elisabeth Braem, dochter van Jacobus Braem en Jenneken Bertels, r.k. ged. Lillo
18-2-1699, overl. Lillo 11-11-1715; staat en inv. 16-2-1717.

•

Maria Boenders, overl. Lillo vóór 17-5-1719; zij tr. (1) Passchier Boudewijns van
Putte; zij tr. (2) ca. 1681 Mertinus Jacobs van der Gijsen, landbouwer in de polder
van Lillo; uit dit tweede huwelijk dochter Joanna van der Gijsen (die huwde met
Pieter Woutersen Dronckaert en Anthoni van Oosdorp); met het oog op de
toedeling van de legitieme portie van de kinderen van Maria Boenders, werden op
17-5-1719 in Lillo publiekelijk goederen verkocht van haar tweede echtgenoot
(die kennelijk niet in staat was zijn (stief)kinderen uit te kopen); Maria Boenders
liet bezittingen na ter waarde van fl. 6.809; de boedelschulden bedroegen fl. 3.381;
erfgenamen waren haar kinderen uit haar eerste huwelijk en haar dochter uit haar
tweede huwelijk (wier belangen werden behartigd door haar tweede echtgenoot);
Maria’s zoon Jan van Putte (die gehuwd was met Adriana Stam) leefde op 17-51719 niet meer; zijn erfportie ging naar zijn (niet met name genoemde) kinderen;
hun voogd was hun oom Cornelis van Putte (schout van Hinkelenoord); hun
toeziend voogd was hun oom Boudewijn van Putte.

•

Cornelis Joppen; in maart 1720 werden granen verkocht van zijn erfgenamen.

•

Arie Leenderse Huijser (= Adriaen Adriaense Huijser, kleinzoon van Leendert
Huijser) en Maria Boenders; staat en inv. 9-4-1712; positief saldo: fl. 4.539 en 17
stuivers.

•

Adriaen Maes, overl. 17-1-1723; weduwe is Anna Maria Verheyen.

•

Sebastiaen Jacobs, overl. 20-5-1726; 3-7-1726 verkoop van nagelaten bezittingen;
baten: fl. 2.005, lasten fl. 1.903; weduwe is Maria Willems; zij hertr. Cornelis
Vercouteren.

•

Mattijs Broeckhoven en zijn vrouw Maria Helena Coenens te Lillo; zij verkochten
op 5-6-1730 bezittingen aan twee zusters van Marie in de parochie van
Berrebroeck (?) bij Wiestkerck (?), in de omgeving van Luik.

•

Maria Willemsen, weduwe van Sebastiaen Jacobs en Cornelis Vercouteren,
landbouwer; staat en inv. 11-2-1731; baten van de boedel fl. 2.098, lasten fl.
1.869; uit haar tweede huwelijk zoon Adrianus Vercouteren, drie jaar oud op 12-71730.

B. Aantekeningen uit inv. 25
•

Joos Wijlaerts en zijn vrouw Joanna Pachters; op 5-12-1735 te Lillo verkoop van
hun nagelaten bezittingen, waaronder twee huizen, gelegen “op ‘t Sant”; Joos tr.
(1) Amelbergh van Puijevelde; uit dit huw. dochter Dingena Wijlaerts, die huwde
met Wouter Gijssen; Joos tr. (2) Jacomijn Platijn; uit dit huw. zoon Adriaen
Wijlaerts; uit het derde huw. van Joos drie kinderen, minderjarig op 5-12-1735:
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Joanna Maria (die huwde met Cornelis Sijmons), Anna Catharina en Diena
Wijlaerts.
•

Franchois van den Elsacker, meester-timmerman; boedelinv. 14-12-1736; bezat
een huis op de Cruysweg.

•

Jan Geens; op 5-11-1736 werden te Lillo nagelaten bezittingen verkocht; weduwe
is Elisabeth van den Bergh; zij hertr. Frans Braem.

•

Cornelis Vercouteren (genoteerd als Van Couteren); op 25-6-1737 verkoop van
nagelaten bezittingen ten gunste van zijn erfgenamen en die van wijlen Elisabeth
Jacobs; boedelboni fl. 2.897, boedelmali fl. 1.856. Uit het huw. van Cornelis met
Maria Willems (weduwe van Bastiaen Jacobs): Adrianus Vercouteren. Uit zijn
huw. met Elisabeth Jacobs: Isabella Vercouteren.

•

Joannes Jacobus Meerts en zijn vrouw Elisabeth Verhoeven; schuldbekentenis op
30-6-1739 i.v.m. koop van drie percelen land te Lillo.

•

Anna Catharina Boelmans, weduwe van Marten Somers (die overleed op 17-11722); verkoop van door haar nagelaten goederen op 4-5-1740 ten gunste van de
kinderen: Cornelis, Marten, Catharina (getr. met Cornelis Lastero) en Elizabeth
(toen reeds overleden; haar erfportie ging naar haar man Anthony van
Coukhoven). Boedelboni: fl. 234, boedelmali fl. 138.

•

Peeter van Hoeij en zijn moeder Elizabeth Joris; op 20-3-1742 verkoop van door
hen nagelaten goederen; opbrengst fl. 239, schulden fl. 207.

•

Maria Anna van Swijndrecht, weduwe van Guillelmus Maes (overl. Lillo 28-91742); zij overl. 13-2-1748; staat en inv. 27-1-1750; baten fl. 407, schulden fl. 63;
zij hertr. r.k. Lillo 7-6-1745 Jan Dierckx.

•

Joannes Cornelissen, meester-wagenmaker; overl. 5-8-1756; weduwe is Dingena
(Dymphna) van den Eijnden; boedelboni fl. 407, schulden fl. 63.

•

Antoni van Oosdorp, boedelinv. 8-7-1750; boni fl. 1.692, mali fl. 1.597; weduwe
is Joanna van der Geijssen.

•

Adriana de Cleir, overl. Lillo 21-6-1758; boni fl. 631, mali fl. 415; weduwnaar is
Joannes Frans de Roos; drie minderjarige kinderen: Joanna Catharina (9 jaar),
Maria Catharina (7 jaar) en Joannes Baptista (5 jaar).

•

Cornelis Somers, overl. Lillo 15-9-1758; weduwe is Elisabeth Rieckx.

•

Joannes de Boeij (overl. Lillo 15-2-1730) en Anna Catharina de Boeij; hun boedel
is vermeld op 9-11-1766; boni fl. 770, mali fl. 732.
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•

Cornelis Leemans, landbouwer, overl. Lillo 14-6-1758; verkoop nagelaten
bezittingen op 5-7-1759 en 25-7-1759 ten gunste van zijn weduwe (Anna Cornelia
Somers, die hertr. met Joannes Baptista Woumans) en zijn drie minderjarige
kinderen; opbrengst fl. 2.949, uitgaven fl. 2.742.

•

Maria Catharina Woumans, overl. Lillo 13-6-1768; weduwnaar is Joannes Lens;
boni fl. 2.497, mali fl. 1.183.

•

Anna Vervloet, overl. Lillo 8-3-1751; weduwnaar is Severeijn Adriaenssens; boni
fl. 5.126, mali fl. 3.983.
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27.

J.M.G. Leune
Personen en hun beroepen in een boedelinventarisatie
te Lillo uit 1712

Bij het ontbreken van een burgerlijke stand zoals wij die in Nederland kennen sedert 1811
is het reconstrueren van de bewoningsgeschiedenis van een bepaald gebied niet eenvoudig
en dat is zeker het geval indien de primaire bronnen inzake geboorten (dopen), huwelijken
en overlijdens, zoals deze zijn bijgehouden door kerkgenootschappen, ontbreken of hiaten
vertonen. Onderzoekers zijn dan aangewezen op andersoortige bronnen. Een van die
bronnen betreft beschrijvingen van nagelaten bezittingen van overleden personen
(boedelinventarisaties). Soms kan alleen op die wijze worden achterhaald hoe personen
genealogisch geplaatst kunnen worden en welke rol zij in een locale gemeenschap op een
bepaald moment hebben gespeeld. Veelal wordt in boedelbeschrijvingen melding gemaakt
van debiteuren en crediteuren.
Een voorbeeld van een boedelinventarisatie waarin veel informatie over de
bewoningsgeschiedenis van de polder van Lillo aan het begin van de 18de eeuw te vinden
valt is die van de nagelaten bezittingen van de landbouwer Adriaan Huysers en zijn
echtgenote Maria Boender. Het is een van de meest uitgebreide “staten van goed” die
tijdens de speurtocht naar de bewoners van de polder van Lillo kon worden opgespoord. De
desbetreffende schepenacte beslaat 79 bladzijden en is opgemaakt op 9 april 1712, speciaal
ten behoeve van de verdeling van de nalatenschap (waarover vervolgens een jarenlang
voortslepend geschil ontstond tussen de oudste zoon Aernout Huysers en de schoonzoon
Jan Prins). 1373
In dit document komen de volgende personen voor, veelal met vermelding van hun
betrokkenheid bij de nalatenschap:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1373

Adriaan de Groot, wegens salaris voor een niet genoemde dienst (fol. 21)
W. de Brakelaer, wegens geleverde tippen en stricken (fol. 21 en 22)
Cornelis van den Ende, smid alhier (fol. 22, 39)
Dominicus van Voren, apotheker, wegens geleverde medicijnen (fol. 22)
Daniel de Meulemaker, kleermaker (fol. 22, 23, 42, 43)
Anthoni Gobel, chirurgijn (fol. 22)
Johan van Ende, wagenmaker (fol. 23)
Joris Wouters, advocaat, notaris en procureur van de overheid (fol. 23)
N. de Cleijn, wegens mondkost en schoolgeld voor de jongste dochter, Anna
Maria Huysers (fol. 24)
J.C. van Horn, chirurgijn te Lillo, wegens het cureren van de wonden van Arie
Huyser (fol. 24)
Adriaen van Bommel, wegens een niet omschreven dienst of leverantie (fol. 24)
Aernout van der Biest, timmerman, voor het maken van de doodskist (fol. 25)
De weduwe Scheirders te Antwerpen, wegens het leveren van rouwmantels (fol.
25)
Anthony Dove, wegens geleverde creperie (fol. 25)

Bron: Rijksarchief Antwerpen, oud-archief Lillo, inv. 24, 9-4-1712.
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Matthijs de Meeuw te Lillo, wegens het leveren van wijn (fol. 25)
Rhijnier Carels van Vosmeir, koster te Lillo, wegens het begraven van Adriaen
Huysers (fol. 26)
Willem de Grand wegens het leveren van wijn (fol. 26)
De weduwe Lants, wegens het leveren van lakens (fol. 26)
Jasper Nieuwenhuijse, wegens het leveren van vlees (fol. 26 v)
Maria Verhoeven, wegens het leveren van perpetuaan (fol. 26 v)
Jacobus Selderslagh, wegens het leveren van kousen (fol. 26 v)
Jonker Carola Cataneo te Mechelen, eigenaar van de boerderij (hoeve
Vogelensangh) van de overleden Adriaan Huysers (fol. 27)
J. van Lindt, diaken van de armen van het fort Lillo, i.v.m. de betaling van een jaar
landpacht (fol. 28)
Andreas Moermans, die optrad namens de weduwe van Cornelis de Wijs bij het
innen van een jaar landpacht (fol. 28)
Joanna Elisabeth van Tongeren, vermeld wegens de betaling van een jaar
landpacht (fol. 28)
Matthijs de Meeuw, diaken van de armen van het fort Lillo, wegens de betaling
van een jaar landpacht (fol. 28)
De huisvrouw van Andreas Moermans, handelend namens de weduwe van
Cornelis de Wijs, wegens de betaling van landpacht (fol. 29)
Jan Michielsen Verachtert namens zijn moeder, i.v.m. de betaling van een jaar
landpacht (fol. 29)
Baron Vequemans, idem (fol. 29)
Joannes Frans Jolij, idem (fol. 30)
Frans van Hembourg, idem (fol. 31)
Jeremias de Grandt, idem (fol. 32)
F. de Cock, idem (fol. 33)
Herbertus van de Kercke, optredend voor de timmerman Aernout van der Biest
(fol. 34)
Jan Pauwels, armmeester van de armen alhier, i.v.m. de betaling van een jaar cijns
(fol. 34)
Anthoni van Deijnsen, betaald via Herbertus van Kercke (fol. 34)
Mertinus Somers, strodekker (fol. 35)
De weduwe van Vervliet via Anthoni de Pieters, wegens interest (fol. 35)
De heer Adriaan de Coqueel via Herbertus van de Kercke, conform een kwitantie
(fol. 35)
Pieter Nerincx, Cornelis van Hoeckere en Jan Mantel wegens kruiersarbeid
gedurende 2,5 maand (fol. 36)
Charles Lonque, heer van Oosterland, commandeur van Lillo; hij leverde niet met
name genoemde diensten aan Adriaan Huysers tegen een nog openstaand bedrag
van fl. 150 (fol. 37 en 38)
Maria van Langevelt, betaald wegens verteringen (fol. 38)
Anthoni Berend, vorster (fol. 39, 45)
Jacob van Bavel, betaald wegens geleverd paardengerei (fol. 39)
Cornelis van Sittaert, landmeter (fol. 40)
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De agent Van Doren, salaris en boursementen wegens geleverde diensten (fol. 40)
Geerit Boshuijsen, wegens een niet genoemde dienst of leverantie (fol. 41)
Maria Huijsmans, wegens bodeloon (fol. 41)
J. Caverson, wegens een jaar huur van 10 gemeten “blicken op de plaet” (fol. 41)
Canuninck Vits, vermoedelijk i.v.m. landpacht (fol. 42)
Peeter Nerincx, wegens bodeloon (fol. 42)
Anthony Wagemans, betaald voor het maken van een broek (fol. 43)
Anthony de Pieters, betaald wegens dijkgeschot (fol. 45)
Merten Somers, dakdekker (fol. 46)
Jacob Cornelisse, timmerman (fol. 49)
Cornelis van Houve, metselaar (fol. 49)
Pieter de Winter te Antwerpen, betaald wegens kalk en steen (fol. 49)
De weduwe Winter, betaald wegens “sperren en latten” (fol. 50)
Pieter Moermans, betaald wegens reparaties (fol. 50)
Gabriel Adriaensen, betaald voor metselwerk (fol. 50)
Peeter de Winter, wegens het leveren van zeven zakken kalk (fol. 50)
Cornelis Hermans, wegens het leveren van 350 plavuizen voor de kamer van Jan
Prins (fol. 50)
Cornelis Smits, betaald wegens timmerwerk (fol. 51 v)
Guillaume Jonckers, betaald wegens timmerwerk (fol. 51 v)
Aernout de Coninck, betaald voor gedane arbeid (fol. 52)
Anthoni de Pieters, betaald wegens cijns op de hoeve (fol. 53)
Peeter de Wachter, betaald voor het dekken van het wagenhuis (fol. 53)
Majoor Maescant, betaald voor het leveren van palissaden (omheiningen) (fol. 53)
Jacob Cornelis Lisse, arbeidsloon wegens het maken en repareren van het huis
(fol. 53)
Cornelis Joppen, wegens cijns op de hoeve ten behoeve van de armen alhier (fol.
54)
Anthony de Pieters, betaald wegens dijkgeschot (fol. 54)
Herbertus van Kercke, betaald wegens contributie van de oogst in 1709 en 1710
(fol. 55 en 56)
Adriaen de Conqueel, betaald wegens contributie van de oogst in 1711 (fol. 56;
ook genoemd op fol. 60 en 61)
Gabriel Adriaenssen, betaald conform kwitantie (fol. 58)
Pieter de Wachter, betaald voor het dekken van het hoefke (fol. 58)
Geerde en Wissen, betaald conform kwitantie (betr. arbeid ten behoeve van het
hoefke “gestaen op het lant van de Grant en Cock”) (fol. 58)
Anthoni de Pieters, betaald dijkgeschot t.b.v. het hoefke (fol. 59)
Cornelis Smits, betaald wegens cijns op de hoeve van Jan Prins t.b.v. de armen
alhier (fol. 63)
Cornelis Vermijlen, betaald watergeld ten behoeve van de commandeur van fort
Lillo (fol. 63)
De heer Jolij, wegens de pacht van een weg (fol. 63)
Olivier van der Biest, wegens geleverde delen en nagelen voor de hoeve van Jan
Prins (fol. 64)
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Pieter Huyser, betaald voor hetgeen van hem in het sterfhuis is “geemployeert”
(fol. 64)
Anthoni Everaerts, betaald interest over een obligatie (fol. 64 en 65)
Emanuel Perez, drossaard (fol. 71 v)
Philippus Meerts en Jan de Boije, schepenen (fol. 71 v)
Catharina Cataneo, betaald wegens landpacht betreffende de hoeve “den Clijnen
Vogelensanck” (fol. Fol. 71)
De weduwe van Mertinus Collemans (= Adriana Boone), betaald wegens aflossing
of rente (fl. 56) (fol. 71 en 72)
De procureur Sittaert, wegens salaris voor diensten in de zaak tegen de heer
Ferleman; vermeld wordt Nicolaes Prins te Lillo (fol. 72)
Peeter Huijbrechts, betaald wegens arbeidsloon (fol. 72)
Peeter Paumans, betaald wegens bodeloon en het rijden van de hengst (fol. 72 en
73)
Jan Mantels, knecht, betaald wegens zomerdienst (fol. 73)
Jan de Moor, betaald wegens bodeloon als knecht (fol. 73)
Herman en Peeter Huybrechts, betaald wegens dorsloon (fol. 75)
Berbara (= verm. Barbara Huysers, oudste dochter van de overledenen), fl. 11
betaald om iets te kopen voor de weeskinderen in Bergen op Zoom (fol. 76)
Thomas Prins, betaald voor plaveien en kalk, gebruikt op de hoeve van Herbertus
van Kercken (fol. 76)
De huisvrouw van Pieter Huybrechts, betaald conform kwitantie (fol. 76)
Michiel Jacobs, betaald redemptie van tiendenzaad (fol. 76)
Geert Vervloet en Jan de Boy, schepenen (fol. 79)
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28.

W. D’hooge
Testamenten van rooms-katholieken te Lillo
1701-1780

Vooraf
Onderstaande aantekeningen betreffen testamenten die in de periode 1701-1780 werden
opgesteld ten overstaan van de pastoor van de parochie van Lillo. 1374 Deze parochie was in
deze periode gevestigd in het dorp Lillo-Kruisweg.
o = geboren te
x = getrouwd met
+ = overleden
7/3/1701 Geeraert Bogaerts.
Zijn vrouw Cathelijn Veltmans. Zijn broer Joannes Bogaerts. Zijn zus Elisabeth Bogaerts x
Gilliam Smidts.
12/7/1701 Christoffel Alens en Elisabeth Claessens.
Zijn oom Josephus Alens, de kinderen van zijn overleden oom Christoffel Alens, de drie
kinderen van zijn overleden derde oom, nl. Anna, Christina en hun zuster. De schuld van
Adriaen Gunts kwijtgescholden.
25/2/1702 Cornelis Van Sandt en Elisabeth Jacops.
Zijn zus Anna Van Sandt, de twee kinderen van zijn zus, nl. Marie Kerckhoven en Cornelis
Vergaets. Haar vier broers Peeter, Floris, Jan en Willem en twee zussen Maria en Catharina
Jacops.
23/4/1703 Peeter Verschueren x Christina Nuyten.
22/9/1703 Cornelis Stuyck x Jacobina de Haen.
14/11/1703 Jan Pietersen, doet teniet zijn testament dd. 25/4/1692 voor notaris Anthony de
Pieters de jonge.
Zijn nicht Jenneken Bertels, dochter van Peeter Bertels en Cathalijn Bloemaerts. Zijn neef
en nicht Cornelis Bertels en Jenneken Bertels, kinderen van Peeter Bertels en Joanna
Roemens. Een huis op het land van de erfgenamen van de heer Jan Baptista Huart. Zijn
nicht Maeyken Bertels te Hoogboom onder Ekeren. Zijn nicht Jenneken Bertels x Jacobus
Braem.

1374

Bron: Lillo-Fort, arch. kerkbestuur van de parochie van Lillo, testamenten 1701-1780. Dit betreft
slechts een deel van de testamenten van de inwoners van de polder van Lillo in de 17de en 18de eeuw.
Testamenten werden ook opgesteld ten overstaan van de schepenbank van Lillo en Zuidland en de
magistraat van het fort Lillo. Het kwam ook voor dat hiervoor de notaris te Stabroek werd
ingeschakeld.
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27/4/1704 voor notaris Martinus van Overheyt te Antwerpen.
Cornelis Stuyck, fs Cornelis + Cathelijn Veltman, weduwnaar van Jacomijn de Haen.
Notitie op de buitenkant: Cornelia Veltman moeder van Cornelis en Willem Meeussen,
Catlijn Veltman moeder van Cornelis Stuyck.
20/5/1705 Peeter van Aken en Maria Beusten.
Matthijs, Maeijken en Catharina van Aken. Joois van Londen, Jacob de Wolff en Jan de
Wilt.
11/8/1705 Adriaen Dierckx x Geertruij de Haen.
Hun zoon Jan Baptist Dierckx.
5/2/1708 Peeter Van Opstal. Zijn ooms Joos Jenneljens, Adriaen Layreys en Jan van der
Velden.
26/611708 Antoni Antonissen x Elisabeth Wouters.
4/9/1708 Jan Stoffel Janssens x Elisabeth Jacobs.
Zijn broer Henderick Stoffel Janssens. Zijn zus Maria Janssens. De kinderen van wijlen zijn
zus Anna Janssens. Haar broers Peeter, Floor, Jan en Willem en zus Catharien Jacobs.
14/10/1708 David Lenaerts x Elisabeth Wouters (2 ex. ).
3/5/1709 Wouter Fijens, codicille aan testament voor notaris Van Der Cruys te Antwerpen
Zijn onwettig kind Clara Maria Fijens, fa Clara Janssens.
7/9/1709 Willem Coppens x Martina van de Velden.
17/9/1710 Elisabeth Jacobs, weduwe van Jan Stoffel Janssens.
Haar broer Peeter Jacobs. Haar jongste zus Catharina Jacobs.
1/11/1710 Willem Jaspers, jonkman.
Zijn zus Christina Jaspers.
2/1/1711 Cornelis Vermeylen x Joanna De Moor.
24/11/1711 Cornelis Guns x Maria Benaerts.
Zijn petekind Anneken Govaerts.
11/4/1712 Jan Maes, man van Cornelia De Backer.
Zijn zus Cathelijn Maes. Zijn halfbroer Cornelis Maes.
20/10/1713 voor notaris Anthonia van der Buyten te Turnhout.
Adriaen Verhoeven.
Zijn zoon Franchois Anthonie Verhoeven, zijn dochter Cornelie Catherina Verhoeven.
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9/12/1713 Arnaut Pieters x Tanne Van Gestel.
De kinderen van zijn overleden zussen Maria, Cornelia, Joanna en Christina Pieters.
24/4/1714 Jan Vermijlen, jonkman.
Zijn halfzus Anna Schillemans. Zijn broer Cornelis Vermijlen.
2/3/1715 ( + afschrift uit 1727) Peeter van den Branden, koster, x Catharina Luyckx
Hun zoon Cornelis. Hun dochters Anna, Catharina en Geertruij. De twee kinderen van
dochter Anna: Elisabeth en Geertruij De Wachter.
26/2/1716 Geraert van den Branden x Maria Benaerts.
7/1/1717 Dierck van der Wiel, o Merksem.
Zijn broers Peeter, Cornelis en Jan van de Wiel. Het komende kind van Isabella, weduwe
van Jacobus van de Wiel. Nog drie zusters.
19/5/1717 Cornelis Guns x Maria Van Leuven.
Hun zoon Arnaut Guns.
24/1/1718 Peeter van den Branden, codicille aan testament van 2/3/1715.
De kinderen van zijn dochter Anna en haar tweede man Willem Braem, en die van Anna en
haar eerste man Peeter de Wachter.
2/5/1719 Jan de Beukelaer x Catharina Mertens.
26/8/1719 voor notaris Emanuel Perez; testament van Peeter van den Branden en zijn zoon
Cornelis. Zijn zussen Anna en Geertrui van den Branden.
Zijn kinderen: Anna van den Branden, weduwe van Peeter De Wachter en nu xx Willem
Braem; Geertrui en Cornelis van den Branden, alle drie kinderen van hem en wijlen zijn
vrouw Catharina Luyckx.
23/10/1719 Hieronimus De Bruyn x Catharina Janssens.
Zijn voordochter Elisabeth De Bruyn. Jan en Martinus Jacobs, zonen van Elisabeth De
Bruyn. Hun wettige kinderen Joanna, Petronilla, Antonius, Maria, Petrus en Lucia De
Bruyn.
25/3/1721 Willem Ooms, jonkman o Kapellen.
Zijn broers Merten, Jan en Frederik en zus Maria Ooms. Zijn ouders Mattijs Ooms en x
Anna Cools.
24/8/1721 Elisabeth Gijsels, jongedochter.
Haar jongste halfzus Anna Catharina Gijsels. Haar halfbroers en -zusters. Haar vader Peeter
Gijsels en stiefmoeder Elisabeth Van Ramsdonck.
31/3/1722 Bernardus Pristerdoms x Joanna Mertens.
23/6/1722 Willem Palmans x Maria De Bruyn.
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12/7/1722 Jacobus Reebauts, man van Elisabeth van Ramsdonck.
15/7/1722 Jacobus Reebauts, codicille.
Zijn halfbroers en halfzusters. Zijn moeder Maria Claessens.
21/8/1723 Codicille van Peeter van den Branden, koster.
8/3/1724 Catharina Wackers.
Haar ouders Jan Wackers x Anna Cools. Daniel Ansen, zoon van wijlen Daniel Ansen en
wijlen Petronilla de Gem. Haar dienstmeid Berbel Janssens. Petronilla Wouters. Haar moije
Jenneken Cools.
7/6/1724 Philippus Lamberechts x Anna Maria Lathouwers.
6/10/1724 Willem Braem x Anna Van Den Branden.
Haar dochter Elisabeth De Wachter, uit haar huwelijk met Peeter De Wachter.
Missen voor haar vader Peeter Van Den Branden, haar moeder Catlijn Luyckx, haar broer
Cornelis Van Den Branden. Zijn (= Willem Braem) moeder Lucia De Haes.
16/1/1725 Paulus Wierickx, echtgenoot van Paschasia Braem.
Zijn halfbroer Jasper Adriaensen, zijn halfzuster Maria Adriaensen en zijn zus Barbara
Wirickx.
19/2/1725 voor de onderpastoor van Turnhout, Ludovicus Josephus Verbruggen,
Cornelia Nuyts, geestelijke dochter aldaar.
9/4/1725 Olivier van der Bist x Catharina Van Poeck.
Hun zoon Joseph. Hun kinderen Joannes, Joanna, Jacoba, Lucia, Bello en Gerardus
van der Bist.
10/3/1726 Jan De Mulemeester x Anna van Gestel.
Zijn halfzusters Helena Kil en Anna Kentsers (?). Elk kind van Maria Mijlemans, weduwe
van Daniel De Mulemeester.
15/3/1726 Codicille van Jan De Mulemeester.
12/3/1727 Joachim Maddereel x Catharina Noorthoeckx.
15/5/1728 Cornelius Woumans x Isabelle Verhoeven.
Zijn halfbroers Jan Febis en Jacobus Smits. Haar halfbroers Cornelis en Antonius Mees,
haar halfzus Catharien Mees. Zijn broer Christiaen Woumans.
17/6/1728 Sijmon van Sant, jonkman.
Zijn broer Nicolas van Sant. Zijn moeder Maria Van Braeck.
7/9/1728 Dymphna Jaspers. Haar kozijn Cornelis Jaspers.
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20/4/1729 Jacobus Braem x Anna De Roij.
11/5/1729 Jan De Boije x Anna Catharina De Roij.
1/1/1730 Dominicus Braem. Zijn halfzussen Catharina en Maria Braem. Zijn broer Jacobus
Braem.
27/1/1730 Cornelia De Seeu.
Haar petekind Jacobus De Seeu. Haar broer Jacobus De Seeu en zussen Anna Catharina en
Joanna Catharina De Seeu. De kinderen van Peeter De Seeu x Elisabeth Aerts. Haar
petekind Anna Cornelia Woumans. Maria Wijnen, dochter van Jan Francis Wijnen en x
Joanna Catharina De Seeu. Haar moeder Maria Meerts.
27/1/1730 Supplement aan vorig testament: enkel de omslag.
28/1/1730 Gilhelmus Maes, jonkman.
Zijn moeder Anna Maria Verheyen. Zijn halfbroer Peeter Maes en halfzus Anna Catharina
Maes. Zijn broer Jacobus Maes, fs Adriaen x Anna Maria Verheyen. Halfzussen Catharina
en Isabelle Van De Sande. Zijn stiefvader Jan Van de Sande.
20/3/1730 Martinus Mijers, echtgenoot van Maria Somers.
Zijn broer Antoni Mijers. Zijn zus Elisabeth Mijers. De drie wezen van Cornelis Mijers. De
Twee wezen van zijn zus Geertruij Mijers.
20/3/1730 Petrus Smout x Joanna Cockx.
20/3/1730 Gornelis Fijens, zoon van Joannes Fijens x Magdalena Dierckxsens, jonkman
Zijn halfbroers Joseph en Jan Panis, waarvan Jan Panis de vader is.
1/4/1730 Jan Franciscus Wijnen x Joanna Catharina De Seeuw.
Hun kinderen Maria, Anna Catharina en Joanna Jacoba Wijnen. Polderland in de hoeve van
Maria Meerts, laatste vrouw van Cornelis Vermeylen.
9/4/1730 Cornelis Van Couteren x Elisabeth Jacobs.
9/10/1730 Petrus Laureyssen x Maria Anna Rollingh.
Hun zoon Petrus Joannes Laureyssen.
12/10/1730 Aertnaut Daems x Joanna Laene.
17/12/1730 Petrus De Vrij x Catharina Huysmans.
22/9/1733 Dymphna Simons, laatst weduwe van Philippus Meerts.
De kinderen van haar zoon Jan Wijnen, waarvan Joanna Gatharina De Zeeuw moeder was.
Haar zoon Jacobus Wijnen.
5/4/1734 Gornelis Meeus x Elisabeth Verschueren.
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7/9/1734 Franciscus van den Eisacker.
Zijn vrouw Joanna Roelen.
25/10/1734 Barbara Janssens, 60 jaar.
Haar neven Bavo en Jan Janssens. Haar zus Maria Janssens, geestelijke dochter.
7/8/1736 Daniel de Loos x Anna Vigné.
29/7/1737 Franciscus van Puyvelde x Anna Catharina De Groef.
8/10/1737 Catharina Bertels.
Haar jongste dochter Cornelia Stoffels. Simon Feyen.
5/3/1738 Gornelis Van Ransbeeck x Elisabeth De Boey.
Zijn voorkinderen met Joanna Maria Pristerdoms. Zijn twee kinderen met Elisabeth De
Boey.
14/5/1738 Josephus Feusels.
Zijn broer Petrus Feusels. Gatharina en Joannes Van Boven, twee kinderen van zijn zus.
Petrus Jan De Neys en Maria Feusels. Zijn vrouw Tanneke Van Kaem.
5/9/1740 Henricus Francken.
Zijn halfzus Elisabetha Francken, bij wie hij woont.
11/6/1741 Guilielmus De Nijs x Anna Van Den Heuvel.
De twee kinderen van Petrus Janssens en x Marianna Dirickxs, nl. Guilielmus en
Franciscus Janssens
16/6/1741 Jacobus Van Den Broeck.
Daniel De Loos en x Anna Fie, bij wie hij woont.
6/10/1741 Petrus Kerstens x Joanna Verdonck.
De twee kinderen van Joanna Verdonck : Magdalena van den Eynde x Paulus van den
Booggaert en Anna van den Eynden x Petrus Deckers.
29/2/1742 Gerardus Mertens x Susanna Embrechts.
8/3/1742 Cornelis Leemans x Anna Cornelia Goijvaerts.
21/5/1742 E.H. Henricus Josephus Peeters, priester en deservitor van de parochie van Lillo
Zijn nicht Anna Maria Couvreur, apostolinne in de Meistraat te Antwerpen. Zijn meid
Anna Catharina Van Haven. De kinderen van zijn zus wijlen Maria Anna Peeters en x
Peeter Dillen. Zijn schoonbroer Peeter Dillen.
20/7/1742 Joanna Van Gilse, echtgenote van Jan Dierikx.
Haar twee kinderen.

628

24/4/1743 Barbara Janssens, ca 70 jaar .
De drie kinderen van Jan Janssens. De drie kinderen van Anna Janssens. Haar nicht Maria
Anna Bastiaenssens te Berchem. De vrouw van Jan Bastiaenssens te Berchem. Jan
Bastiaenssens. De vrouw van Jan Janssens te Berchem. Marie Diercksen, fa Dierck
Diercksen, voor getrouwe dienst en vriendschap.
11/11/1743 Comelis Leytens x Maria Smidts.
Haar dochter Catharina Van de Mirp x Joannes Panens.
10/12/1743 Jan De Meulemeester x Anna Van Gestel.
Cornelis Huybrechts. Maria Huybrechts, weduwe van Jan van Valckenborgh. Anna Pielens
x Jan Baptist Van Uffelen.
10/1/1745 Cornelis De Seeuw x Martina Ulens.
Zijn broers Christianus en Jacobus De Seeuw. Haar broers Henricus en Stephanus Ulens.
De kinderen van haar zuster.
8/11/1746 Joanna Turckx, echtgenote van Joannes De Meyer.
Haar dochter Elisabeth Joris, uit haar eerste huwelijk met Cornelis Joris. Haar dochter
Catharina De Meyer.
15/9/1747 Jacobus Maes.
Zijn halve vaderlijke zuster Catharina Maes. De kinderen van zijn halfbroer Pieter Maes.
Zijn moeder Anna Maria Verheyen (deze nu xx met Joannes Van De Sande). Anna Maes,
de dochter van zijn eigen broer Wilhelmus Maes en x Maria Anna Swijndrechts.
9/3/1748 Joannes Van De Sande x Anna Maria Verheyen.
Haar zoon Jacobus Maes en Maria Maes, minderjarige dochter van Wilhelmus Maes.
Jacobus en Wilhelmus Maes zijn kinderen uit haar eerste huwelijk met Adriaen Maes.
13/4/1749 Jacobus Bové x Anna Catharina Del Baen.
20/4/1749 Wouter Cornelissens x Maria Dierckx.
Haar broer Dierck of Theodorus Dierckx. Haar broer Joannes Dierckx.
7/6/1749 Jan Guns x Joanna Van der Roelen.
De kinderen van zijn halfzus Gatharina Guns. De vier kinderen van zijn echte zus Maria
Guns. Haar zoon Peeter Brouwers. Joanna Mertens, minderjarige dochter van haar dochter
Susanna Embrechts.
26/11/1749 Jan Baptist Van Den Eynde x Maria Ooms.
20/12/1749 Peeter Willemsen Meeus x Catharina Wijnen.
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21/1/1752 Wouter Gornelissen.
Joannes, de oudste zoon van zijn zus Cornelia Gornelissen. Zijn broers Joannes, Jeronimus,
Peeter en Dilis Gornelissen, zijn zus Cornelia Gomelissen. Dymphna Van den Eynden,
vrouw van zijn broer Joannes.
1/3/1754 Joannes Dierckx x Catharina Van Soom.
Zijn dochter Cornelia en Joanna Dierckx. Hun jongste kind Petrus Joannes Dierckx.
16/1/1755 Peeter Smits x Anna Van den Eynden.
18/7/1754 Antonie Van de Wiel.
Zijn broer Jan Baptist Van de Wiel, wonend te Oorderen bij zijn ander broer Franciscus
Van de Wiel. Zijn broers en zus.
22/10/1757 Martinus Ooms x Elisabeth Van der Roelen.
2/3/1761 Jan Baptist De Nijs x Catharina Van Gool.
25/7/1765 Peeter Jacobs x Gertrudis Pallemans.
4/2/1780 Joannes Baptista Leemans x Anna Catharina Gornelissen.
Haar zus Isabella Cornelissen.
Armenrekeningen
Rekening 1699-1700, armmeester Jacobus Braem.
1739-1740 14 bewijsstukken bij de armenrekening.
[z.d.] gedeelte van een armenrekening.
[z.d.] gedeelte van een armenrekening.
Kerkrekeningen
Rekening 1678-1679, kerkmeester Pieter Palleman (zwaar beschadigd).
Rekening 1699-1700, kerkmeester Peeter Verschueren.
Rekening 1700-1701, kerkmeester Martinus Colleman.
Rekening 1701-1702, kerkmeester Martinus Colleman.
Rekening 1703-1704, kerkmeester Diricq van Daele, i.p. v. Cornelis Stuyck, overleden.
Rekening 1708-1709, kerkmeester Albertus van Kercken.
Rekening 1711-1712, kerkmeester Olivier van der Bist.
Borgbrieven
3/6/1721 Borgbrief van Kapellen-op-den-Bos, voor Jan Goossens aldaar geboren.
2/6/1725 Borgbrief van Ekeren, voor Jan Adams aldaar geboren, man van Adriaentien
Stoffels, geb. Huibergen.
18/5/1726 Borgbrief van Ekeren, voor Jan Baptist Symons aldaar geboren, man van Maria
van Vitse, geb. Stabroek.
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Andere stukken
17e eeuw Testament (notarisakte, maar naam van de notaris niet vermeld) van Adrianus De
Rechter, wonend in het Fort van Lillo. Alles aan de kinderen van zijn broer Cornelis De
Rechter .
ca. 1684 Rekening van armmeester Willem De Rechter over zijn administratie van het
sterfhuis van Adriaen Geerts. De weduwe is hertrouwd met Job Verhaegen (n..b.: dit is
waarschijnlijk onjuist; zie deel 2).
6 gulden aan Peeter Geerts te Berendrecht, volgens het testament.
6 gulden aan Franchoijs Daems, brouwer alhier.
15 stuivers aan de knaap van de gulde.
18 stuivers aan de meester van Zandvliet.
15/1/1711 Rekening van het sterfhuis van Andries Loeys en Elisabeth Wils.
7/9/1717 Paulus Wierickx, gevolmachtigde van Maria Lambrechts, en Cornelis Govaerts
welke een kind Theodorus Govaerts heeft verwekt bij deze Maria Lambrechts en zich zoekt
te ontlasten van alle pretentie die Maria Lambrechts zou hebben ten aanzien van zijn
persoon, komen overeen dat Cornelis Govaerts de alimentatie, het onderhoud en het laten
leren van het kind tot zijn last neemt en nog 150 gulden aan de moeder betaalt.
21/11/1718 Cornelis Aerts verklaart dat hij, als hij trouwt met Elisabeth Coeck (Croeck?),
alleen zijn klederen en lijnwaad zal meenemen, en zijn moeder Jenneken Leemans zal laten
in vrije bezitting van huis, hof, beesten en meubelen.
6/12/1721 Joos van Aerden en Tanna van Gastels verklaren Anna Pieterse te alimenteren
tot haar 18 jaar, en haar als ze 20 jaar is, 50 gulden te geven.
1722 Aanbesteding door Jacobus Braem als armmeester, van Catharina van Camp, kind dat
ten laste is van de Armen.
Verkoop door dezelfde van de nagelaten goederen van Cornelia Van Cat, ten behoeve van
haar achtergebleven kind dat ten laste van de Armen is.
[1722] Rekening "over het bewint van 't lamerselsel der kercke van Lilloo", met vervolgens
rekening van het sterfhuis van Cornelia van Catharina + en vijf bewijsstukken bij de
rekening van de werken aan de kerk.
14/11/724 Verkoop door armmeester Jan Joris van de nagelaten goederen van wijlen
Catharina Wackers, die haar goederen bij testament heeft nagelaten aan de Armen van
Lillo. Met vier losse kwitanties van de andere erfgenamen.
13/1/1736 Stuk in verband met het sterfhuis van Joos Weylaerts en Joanna Pachters.
11/11/1657 Perkament, akte voor de stadhouder en leenmannen van de baronie van
Wesemaal.
Willem van den Daele, wonend in de baanderij van Rotselaar, als gemachtigd van Steven
de Geloes, heer van Elmpt en in Loybosch te Diest, ...in verband met acht bunders weiland
te Bets.
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[z.d.] Stuk van een kerkrekening, vermoedelijk van Vorselaar.
23/2/1712 Heerlijkheid Vorselaar en Beerse : wezenrekening van de wezen van wijlen
Dielis Nuijts en nog levende Anneken Cruijsweeghs
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29.

J.M.G. Leune
Grondeigenaren in de polder van Doel 1614

Vooraf
Het betreft hier een lijst van de eerste grondeigenaren in de herdijkte polder van Doel in
1614. 1375
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aernouts, Jan Baptista
Aiale, joncheer Francois (= Francois d’Ayala)
Alphen, Cornelis van
Asseliers, Willem
Becq(e), Gedeon de le
Bekesteyn, joncheer Cornelis van
Belle, Jan van
Beuvrij, joncheer Jaques de
Borselen, joncheer Rogier van
Bosch, joncheer Arent
Brandt, Guilliaem
Brandt, Jan
Budele, Jooris de
Caluaert, Jaques
Cauwerven, meester Everard van
Cesar, meester Martin
Cromom, meester Geeraert
Crossens, Jan
Daems, Pieter
Eversdyc, meester Marcelis van
Gelre, Cornelis van
Goes, heer van der
Govers, Pieter (zijn erfgenamen)
Gracht, joncheer Antonius van der
Haeften, jonkvrouwe Barbara van
Haeften, Robrecht van (zijn s.ter? zuster?)
Hagen, Diric van der
Hellemans, Fernandin
Hinckaert, jonkheer Charles
Hoogeveen, Pieter Huygens van
Jansen, Hubrecht
Jansen, Steven
Liens, Jan
Liens, Joachim

Bron: Rijksarch. Beveren-Waas, arch. polder van Doel, inv. 181.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liere, Emmerij de
Lippins, Aernout
Lucini, jonkvrouwe Francoise
Maes, Guilliaem
Martini, Cornelis
Martini, Willem
Nunius, Lowis
Oosdyck, Willem
Pino, Antonio de
Roubergen, Jan van
Schilders, Jaques
Simonsen, Cornelis (voor zijn wezen)
Steenwinckel, Jan van (zijn s.ter? zuster?)
Steenwinckel, Jeremias van
Taets, joncheer Jaques (= Jacob Taets van Amerongen, heer van Ghisenborch)
Tuil, joncheer, heer van
Valevolit, joncheer Jaques de
Vermuyden, Cornelis
Verstraten, Jacop
Werkendet, Marinus
Wine, Joos de
Witte, Jacob de (zijn wezen)
Ximenis, Emanuel
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30.

J.M.G. Leune
Grondeigenaren in het Peerdeschor bij Doel ca. 1700

Het poldertje het Peerdeschor bij Doel werd rond 1650 herdijkt met een totale oppervlakte
van 173 gemeten en 178 roeden. Aannemelijk is dat er op het oorspronkelijke schor
paarden gegraasd hebben. De polder verging op 3 maart 1715 tijdens een overstroming.
Vermoedelijk was er reeds in de winter van 1714 sprake van een dijkbreuk. De polder werd
herdijkt in 1894. 1376 In 1973 werd hier de kerncentrale van Doel gevestigd, nadat hij door
de Belgische staat in 1970 was onteigend.
W.T. en D.W.C. Hattinga vervaardigden in 1746 een kopie-tekening van de verkaveling
van de polder met vermelding van de namen van de betreffende grondeigenaren en de
ligging en omvang van hun grondbezit, vermoedelijk omstreeks 1700, gebaseerd op een
eerdere kaart van O. Riquere uit 1740. 1377 De omvang werd alleen in roeden beschreven. In
het onderstaande werd deze (ongebruikelijke) notering intact gelaten. Als men de gegevens
wil omrekenen in gemeten dan tellen 300 roeden voor één gemet.
De namen van de eigenaren werden in alfabetische volgorde geplaatst.
Landeigenaren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bruyn, Adriaan de, 2184 roeden
Faber, de heer (Jan), 116 + 101 + 804 = 1021 roeden
Gaasacker, de douarière, 2061 + 3131 = 5192 roeden
Haronscuns, Passchier, 1500 roeden
Heiggens, de erfgenamen van, 1532 roeden
Hermans, Martinus, 3083 roeden
Jacobs, Anthonius, 2565 roeden
Kil, Jan, 358 roeden
Pilier, Jan, 2529 + 2884 + 126 + 1315 + 190 = 7044 roeden
Rupelmonde, de graaf van, 2359 + 3119 + 2244 + 2401 = 10.123 roeden
Vergouwen, Jan, griffier van Kieldrecht en Doel, 2526 + 2135 + 2239 = 6900 roeden.

1376

Van Gerven, op. cit. 1977, p. 452-453 en 552-553.
Idem, p. 452.

1377
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31.

J.M.G. Leune
Een vrijmetselaarsloge te Lillo 1378

1. Ontstaan
Eind 1763 ontstond er in het kerkelijk leven binnen het fort Lillo een forse beroering naar
aanleiding van een initiatief om te komen tot de oprichting van een vrijmetselaarsloge
aldaar. 1379 Deze loge zou zowel gevestigd worden in het fort Lillo als in (de
garnizoensplaats) Hulst. 1380 De initiatiefnemers, die op 11 november 1763 besloten zo’n
loge op te richten, meenden dat alleen op deze wijze een levensvatbare “sociëteit” kon
ontstaan. Voor afzonderlijke loges te Lillo en Hulst ontbrak het vereiste draagvlak. Indien
het aantal leden van deze loge dit zou rechtvaardigen zou deze naar de mening van de
initiatiefnemers (alsnog) kunnen worden “gesepareerd”. Bij de oprichting waren 17
personen betrokken. Het lijdt geen twijfel dat een hoofdrol werd vervuld door Adolph van
(oorspronkelijk: von) Schweinitz. Deze was toen groot-majoor in het fort Lillo en als
zodanig een invloedrijk en gezaghebbend man in dit Scheldefort. Hij was een zoon van
Gideon van Schweinitz, officier in het Staatse leger en commandeur van het fort De
Roovere te Bergen op Zoom (o.m. in 1753).
Adolph van Schweinitz werd tijdens de bezetting van het fort Lillo door Franse troepen in
oktober 1747 (in het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog) krijgsgevangen gemaakt
en gedetineerd in Dijon. Hij was in 1749 (na de Vrede van Aken) werkzaam als militair in
Sluis en in 1750 in Maastricht. In 1754 werd hij benoemd tot groot-majoor te Lillo, waar hij
op 6 december 1784 overleed.
Van (von) Schweinitz maakte tijdens zijn gevangenschap in Dijon in 1748 kennis met het
gedachtengoed van de vrijmetselarij. 1381 Hij werd daar ( in het Palais Royal) lid van de
loge “L’Harmonie”, samen met zijn mede-gevangene Johan Abraham Bodmer (zoon van de
sergeant-majoor van Lillo, de voorganger van Van Schweinitz te Lillo). Hij vertaalde het
derde deel van de Constituties van James Anderson (“The Charges of a Free Mason”; toen
een gezaghebbend boek over het gedachtengoed van de vrijmetselarij) en was auteur van
enkele maçonnieke geschriften. In Sluis richtte hij op 11 september 1749 een
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Met dank aan de heren W. van Keulen en drs. E.P. Kwaadgras van het Cultureel Maçonniek
Centrum “Prins Frederik” te Den Haag voor hun welwillende hulp bij het verzamelen, interpreteren
en rapporteren van gegevens over het ontstaan en het functioneren van de vrijmetselaarsloge te Lillo
en Hulst.
1379
In de wijde omgeving van het fort Lillo had de vrijmetselarij toen nog geen wortel geschoten. De
eerste vrijmetselaarsloge in Staats-Brabant werd in 1767 opgericht, te weten de loge L’Inséparable te
Bergen op Zoom; zie: C.V. Verreyt, Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant, in: Taxandria, jrg. 1907,
p. 196.
1380
E. Kwaadgras (red.), Overzicht van Loges die onder het Grootoosten der Nederlanden en zijn
voorlopers gewerkt hebben of werken, Den Haag, 2003, p. 41-42.
1381
G. Schrans, Vrijmetselaars te Gent in de 18de eeuw, Gent, 1997, p. 145; zie ook: Thoth, jrg. 1981,
nr. 1, p. 26.
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vrijmetselaarsloge op die werd genoemd naar de loge te Dijon. 1382 Deze loge was de eerste
in Zeeland, indien we althans het toenmalige Staats-Vlaanderen (waartoe Sluis behoorde)
tot dit gewest rekenen. 1383 Toen Van Schweinitz in 1750 in Maastricht gelegerd was blies
hij de aldaar reeds bestaande loge “La Constance” nieuw leven in. 1384
In 1763 was hij de initiatiefnemer tot de oprichting van een loge te Lillo. 1385 Toen de
initiatiefnemers zich wendden tot de “Grootmeester Nationaal van d’aloude en zeer
Eerwaarde Maatschappij der Vrije en Aangenoemene Metzelaars binnen de Republicq der
Vereenigde Nederlanden” (een functie die in 1764 werd vervuld door Carel baron van
Boetzelaar) met het verzoek om toestemming voor de oprichting van deze loge werd er
gewag van gemaakt dat zij het gezag van Adolph van Schweinitz als “Achtbaren Meester”
(dat is de hoogst geplaatste functionaris in een vrijmetselaarsloge) zouden erkennen. Hij
was hun verkiezing waardig “vanwege eene veeljarige oeffeninge en door veele blijken van
zijne trouwe ijver en bekwaamheden”, waarbij gewezen werd op zijn ervaringen in Dijon,
Sluis en Maastricht. Van Schweinitz vervulde de functie van “achtbare meester” in de loge
te Lillo zeer waarschijnlijk tot zijn overlijden (NB: (onvolledige) archiefstukken van deze
loge zijn beschikbaar tot april 1777). Over de vestiging van de loge te Lillo raakte Van
Schweinitz in conflict met de toenmalige predikant van Lillo, Josua van Iperen (zie
verderop).
Wie waren de andere initiatiefnemers? Van de zeventien kwamen er negen uit Hulst, zes uit
Lillo, een uit Liefkenshoek en een uit het fort Frederik Hendrik (een steunfort van fort Lillo
in de polder van Berendrecht). Hun namen, toenmalige beroepen (“staat of beroep in de
weerelt”) aanvankelijke rangen (“trappen in de sociëteit”) en eerste functies (“ambten”) in
de loge, nadat die in juni 1764 officieel was geïnstalleerd, waren als volgt:
Afkomstig uit Hulst
a.
b.

Hermanus Kleinpennink, kapitein titulair in het tweede bataljon van het regiment
van Stolberg; hij verkreeg in de loge de graad van meester en de functie van
gedeputeerd-meester.
Otto Obreen, schepen van het Hulster Ambacht; hij was meester en tweede
opziender (de opziener is de functionaris die tezamen met de voorzittend meester
de loge in maçonniek opzicht bestuurt). In de jaren 1766 tot en met 1768
fungeerde hij in de loge als voorzitter, waarna Van Schweinitz weer met deze
leidinggevende functie werd belast. In de tussenliggende jaren vervulde Van
Schweinitz in de loge de functie van gedeputeerd meester.

1382

Deze loge bleek in 1763 op één lid na “uitgestorven”, waardoor de naam van deze loge in 1970
kon worden gebruikt voor de loge te Lillo, zoals Van Schweinitz waarschijnlijk al bij de constitutie
van deze loge had gewild.
1383
In staatkundig opzicht was dit pas vanaf 20 juli 1814 het geval; vanaf dat moment is het gebied
betiteld als Zeeuws-Vlaanderen.
1384
G.J.B. Verbeet, “La Perseverance” 225 jaren standvastig in Maastricht, in: Thoth, jrg. 1988, nr. 1,
p. 9; idem: A.J. Mensema, De Broederschap der Vrijmetselaren, in: Thoth, jrg. 1991, p. 219; idem:
G.A.J. Dielemans, Loge nr. 3 van “Het Hollandsche Grootmeesterschap”, in: Thoth, jrg. 1999, p. 115.
1385
Cultureel Maçonniek Centrum “Prins Frederik” (te Den Haag), archief van de Vrijmetselaarsloge
“De Eendracht” resp. “L’Harmonie” te Lillo/Hulst, (separate) lidmatenlijsten 1764-1773 en inv. 4488.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Adriaan Anthony Wouters, oud-burgemeester van Sint Jansteen, in 1763 schepen
te Hulst; hij was meester en secretaris van de loge.
Pieter Jacob Bodel, kapitein in het eerste bataljon van het regiment van Stolberg
en groot-majoor; hij was in de loge compagnon (gezel).
William Home, vaandrig in het bataljon van Gordon; hij was compagnon.
Johan Bernardus van Vlissegem, schepen en thesaurier van Hulst; hij was
compagnon.
Theodorus Franciscus van Anssum, schepen te Hulst; hij was compagnon. Hij
verliet de loge in 1769 wegens “voorgevalle omstandigheden”.
Pieter Johan Jolij, notaris en procureur te Hulst; hij was compagnon.
Philip Donkersloot, kastelein in “ Het Wapen van Hulst” te Hulst; ook hij was
compagnon.

Afkomstig uit het fort Lillo
j.

Adolph van Schweinitz, luitenant en groot-majoor te Lillo; hij verkreeg de rang
van meester en de functie van voorzitter van de loge (een functionaris die werd en
wordt aangesproken als “achtbare meester”).
k. Frans Conraad Bodmer, gedelegeerd rechter te Lillo; hij was meester en vervulde
de functie van eerste thesaurier.
l. Samuel Mooser, onder-luitenant van de artillerie te Lillo; hij was meester en
verkreeg de functie van architect (= de functionaris die zorgt voor het onderhoud
van het gebouw van de loge en de inventaris; NB: in Hulst noch in Lillo was er
een apart gebouw voor de loge; zie verderop).
m. Hendrik Jan Franken, luitenant in het tweede bataljon van het regiment van de
Prins van Weilburg; hij was meester en verkreeg de functie van terrible (vreselijke,
ook wel omschreven als “ontsachelijke”) (= het logelid dat werd belast met het
onderzoek naar de antecedenten van een aantredend lid en met de begeleiding van
de inauguratie van een nieuw lid).
n. Robbert de Bruin, schoolmeester, koster en voorlezer te Lillo; hij was meester en
verkreeg de functie van fiscaal (= de functionaris die toezag op het naleven van de
orde- en logewetten).
o. Pieter van Assendelft, kastelein in “De Prins van Oranje” te Lillo; hij was meester
en kreeg de functie van hofmeester. 1386
Afkomstig uit het fort Liefkenshoek
p.

Johan Abraham Bodmer, onder-luitenant en sergeant-majoor te Liefkenshoek; hij
was meester en eerste opziender.

1386

Evenals Robbert de Bruyn verliet hij de loge in 1769 vanwege “voorgevalle omstandigheden”.
Zeker is dat De Bruyn en Van Assendelft elkaar vijandig gezind waren, hetgeen voor De Bruyn
aanleiding was om voor het lidmaatschap van de loge te bedanken.
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Afkomstig uit het fort Frederik Hendrik
q.

Jan Hendrik Ras, luitenant en majoor in het fort Frederik Hendrik; hij was meester
en belast met de functie van meubelmeester (= het logelid dat werd belast met de
inrichting van de loge).

Van de zeventien “broederen” vervulden er acht een (relatief hoge) militaire functie. Zes
van de oprichters waren in relatief hooggeplaatste bestuurlijke functies actief zoals schepen,
gedelegeerd rechter en notaris en kunnen worden gerekend tot de categorie van de
burgerlijke magistraat. Van de overige drie initiatiefnemers waren er twee werkzaam als
herbergier (kastelein) en één als schoolmeester, tevens voorzanger en koster. Hun plaats in
de toenmalige sociale stratificatie week significant af van die van de overige gangmakers,
hetgeen geen beletsel was voor toetreding, noch voor een snelle benoeming tot meester.
Nadat de loge was opgericht werd geleidelijk aan de dominante positie van de
hooggeplaatste militairen uitgebouwd. In de periode 1764-1773 (en vermoedelijk ook later,
tot de opheffing van de loge) behoorde veruit het merendeel van de logeleden tot de groep
van leidinggevende officieren van het Staatse leger.
Toen de loge er eenmaal was werd geijverd voor erkenning door de Orde van
Vrijmetselaren (de “Groote Loge”) “wenschende zodanig in de Broederschap dezer Lande
te sijn ingelijft, dat sij met regt deelgenoten en leeden der Groote Loge mogen worden, tot
aankweeking en voortplanting onser koninglijke komst”. Verzocht werd om aan de loge
“alle zodanige magt en de voorregten, als eene wettig geregelde loge toekomt en noodig
heeft” te verlenen. Beloofd werd dat de loge zich zou onderwerpen aan de bevelen,
schikkingen en reglementen van de Groote Loge, onder de toezegging dat alle “onwettige
broeders” zouden worden geweerd en “nimmer te gedogen dat eenige infractie geschiede”.
Beloofd werd voorts dat de leden de deugden geloof, hoop, liefde, matigheid, getrouwheid,
lijdzaamheid en standvastigheid in acht zouden nemen en zich zouden onthouden van de
volgende ondeugden: hoogmoed, gierigheid, onkuisheid, haat en nijd, gulheid, gramschap
en ledigheid. Aldus de ongedateerde brief van de initiatiefnemers (vermoedelijk geschreven
in de eerste helft van 1764), gericht aan de Grootmeester Nationaal, de Gedeputeerde
Grootmeester en de Grootofficieren van “d’ aloude en zeer eerwaarde Maatschappij der
Vrije en Aangenomene Metzelaars binnen de Republicq der Vereenigde Nederlanden”,
zoals de Orde der Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden toen werd
omschreven.
De gevraagde erkenning werd verleend. De Grootmeester Nationaal van laatstgenoemde
Orde, baron Carel van Boetzelaar, schreef de vereiste “constitutiebrief” op 20 juni 1764. De
originele versie van deze brief, voorzien van het zegel van de Orde, bevindt zich in het
Cultureel Maçonniek Centrum “Prins Frederik” te Den Haag. Aan de oprichters van de loge
werd de bevoegdheid verleend “om den trap van leerling te mogen geven aan een eerlijk
man, onbesproken in handel en wandel en de broederen dewelke zig door hunne
verdiensten, ijver en vlijt waardig maken, te mogen verheffen tot de trappen van metgezel
en meester”.
De loge werd geïnstalleerd op 27 juni 1764; dat gebeurde in Kieldrecht, een dorp in het
Waasland tussen Hulst en het fort Lillo, een plaats waar de logeleden vaker bijeen zouden
komen (zie verderop) en wel in de herberg St. Eloy.
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2. De naam van de loge
Bij de start voerde de loge de naam “De Eendracht”. De onderscheidingskleuren waren wit
en blauw, die symbool stonden voor “zuyverheidt” en “getrouwheidt”. 1387 Opmerkelijk is
dat de naam in de eerste helft van 1770 (ergens tussen 20 december 1769 en 1 augustus
1770) werd veranderd in L’Harmonie. Zeer waarschijnlijk gebeurde dit nadat was
vastgesteld dat de gelijknamige loge te Sluis (opgericht door Adolph van Schweinitz), die
al geruime tijd een kwijnend bestaan leidde, definitief ter ziele was, waardoor deze naam,
waaraan Van Schweinitz klaarblijkelijk zeer gehecht was en die hij vermoedelijk reeds in
1763 voor de loge van Lillo/Hulst had willen kiezen, beschikbaar kwam. De lidmatenlijst
van De Eendracht van 9 april 1768 vermeldt dat zich bij deze loge op 24 maart 1768 twee
officieren hadden gevoegd van de “uijtgestorvene” loge L’Harmonie uit Sluis. De
naamsverandering had in eerste instantie te maken met een (naar zou blijken mislukte)
poging in 1767 om een aparte loge in het fort Lillo op te richten. Daartoe werd op 10
december 1767 een verzoek gericht aan de Grootmeester Nationaal, vergezeld van een
ontwerp-reglement, waarin onder meer wordt opgemerkt: “vermits bij het oprigten van de
loge De Eendracht het voornemen der broeders is geweest, so als in het requeste aan de
hooftloge en in de constitutie gemelt staat, om sig door de tijt in het vriendelijke te
separeren, wanneer op ider plaats sterk genoeg en bequaam waren om het werk alleen te
torssen en wij, ondergetekenden, broeders van Lillo, na rijp overleg besloten hebben, ons
thans in die omstandigheit siende, om voorgenoemde redenen, ook dewijl de broeders van
Hulst des somers geen loge houden en in het wintersaijsoen de wegen onbruijkbaar en de
bijeenkomsten moeijlijk sijn enz. ons als voorgemeld op het vriendelijke van de broeders
van Hulst te separeren en eene loge op te rechten…”. Voorgesteld werd om de naam
L’Harmonie te voeren “tot gedagtenisse van de loges te Dijon in Bourgogne en van Sluys
in Vlaanderen” en ook om het wapen of zegel van de uitgestorven loge te Sluis aan te
nemen, zoals dit door de broeder Daniel Sappius was gezonden (lees: was meegenomen
vanuit Sluis toen hij zich in 1768 bij De Eendracht aansloot). Vermoedelijk werd de
geopperde separatie niet toegestaan of verviel, anders dan was voorzien, het daarvoor
vereiste draagvlak. Zeker is dat door de landelijke Orde wél werd ingestemd met de
gesuggereerde nieuwe naam; dat gebeurde op 24 december 1769. 1388 Zeker is ook dat de
loge L’Harmonie van 1 augustus 1770 tot en met april 1773 (en mogelijk ook later)
ongedeeld in zowel Lillo als Hulst gevestigd bleef, blijkens de lidmatenlijsten van deze
loge. Pas in 1787 ontstond in Hulst een “eigen” loge met als naam Phoenix, met de
onderscheidingskleuren blauw en wit, dezelfde kleuren als vanaf 1770 golden voor de loge
L’Harmonie, nadat in de voorafgaande loge De Eendracht de kleuren in een omgekeerde
volgorde figureerden (dus in wit en blauw). 1389
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Het is niet bekend wanneer de loge te Lillo precies ophield te bestaan. Zeker is dat zij op 25
mei 1788 “vervallen” werd verklaard. 1390 Aannemelijk is dat de loge is verdwenen, vrijwel
gelijktijdig met de overdracht van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek aan de
Oostenrijkse autoriteiten in februari 1786. Deze transformatie bracht de komst met zich van
een rooms-katholieke invloedssfeer in het fort Lillo. Krachtens een pauselijk decreet uit
1738 was het rooms-katholieken verboden om lid van een vrijmetselaarsloge te zijn. 1391
Het zal niet toevallig zijn geweest dat in 1787 in Hulst een “eigen” loge ontstond. De naam
L’Harmonie kwam te vervallen en werd vervangen door de naam “Phoenix”. Aannemelijk
is evenzeer dat het overlijden van Van Schweinitz op 6 december 1784 voor het
functioneren van de loge in Lillo niet zonder gevolgen is gebleven. Hij was immers de spil
waar de vrijmetselarij in Lillo om draaide.
3. De Vrijmetselarij
Voor een goed begrip van de positie van de vrijmetselaars te Lillo (en Hulst) staan we hier
kort stil bij de achtergronden en uitgangspunten van de vrijmetselarij. Deze is wel
omschreven als “een beweging die haar leden tot ware menselijkheid wil brengen door het
aankweken van broederschap en onderling hulpbetoon en door de instandhouding van
gebruiken, riten en symbolen ontleend aan het bouwvak, de bijbel en het licht”. 1392 Een
centrale leuze van de beweging is: ken uzelf. In haar huidige vorm ontstond de
vrijmetselarij in 1717 in Londen, geïnspireerd door de Middeleeuwse gilden. De eerste
Nederlandse loge der vrijmetselaars ontstond in 1734 en wel in Den Haag. In 1756
plaatsten de Nederlandse loges zich onder het centrale gezag van de “Groote Loge”,
waarvan de naam later is gewijzigd in de Orde der Vrijmetselaren onder het Grootoosten
der Nederlanden. 1393 Er waren en zijn richtinggevende centrale wetten en regels, ook al zijn
de loges in juridisch opzicht elk autonome verenigingen. Alleen mannen kunnen lid van een
loge worden.
Vrijmetselaars erkennen de persoonlijke levens- en wereldbeschouwing van de leden als
ieders individuele recht om naar waarheid te zoeken. 1394 Uitgegaan wordt van de gedachte
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dat het ieder lid vrijstaat om zijn eigen godsbeeld te vormen; in die zin zijn vrijmetselaars
in religieus opzicht ondogmatisch. Erkend wordt dat er een “Opperbouwmeester des
Heelals” is, maar het staat de leden volledig vrij zich van hem een beeld te vormen.
Volkomen vrijheid van denken verhindert dat de Opperbouwmeester een specifieke
gedaante zou dienen aan te nemen, zoals in het Christendom. Daarom hebben rechtzinnige
christenen de vrijmetselarij nogal eens beschouwd als strijdig met de beginselen van de
christelijke kerken. 1395 De bijbel behoort overigens vanouds samen met de passer en de
winkelhaak tot de universele symbolen van de vrijmetselaar. Bij de inauguratie van nieuwe
logeleden stond en staat de bijbel symbool voor de Opperbouwmeester van het Heelal.
Toen de loge in Lillo-Hulst ontstond golden er “plichten, wetten en reglementen” die waren
vastgesteld door de “Groote Loge der Zeeven Vereenigde Nederlanden”. 1396 Daarin was
onder meer vastgelegd dat een vrijmetselaar een “eerlyk, goed, opregt en getrouw man”
diende te zijn. Leden van een loge moesten “eerlyke en deugdzaame mannen zyn, van een
rypen en bescheiden ouderdom, een afkeer hebbende van een ergerlyk en aanstootelyk
leeven en lieden die ter goeder naam en faam staan”. Zij dienden zich als een “vreedzaam
onderdaan” van de burgerlijke machten te gedragen.
4. Kerkelijk verzet
De predikant en de kerkenraad van Lillo toonden zich over de komst van een
vrijmetselaarsloge op hun territoir ongerust. Het was waarschijnlijk voor het eerst in de
geschiedenis van het fort dat de monopoliepositie van de Nederduits-Gereformeerde kerk
als leidend instituut op het terrein van het geestelijk leven werd doorbroken, in elk geval in
de perceptie van de kerkelijke gezagsdragers. Deze zullen “De Eendracht” als een
bedreiging van de positie van hun kerk hebben beschouwd. Vermoedelijk rezen er twijfels
over de mate waarin de gedachten der vrijmetselaars in overeenstemming waren met de (in
dogmatisch opzicht strenge) Zeeuwse synodale wetten die het kerkelijk leven in fort Lillo
reguleerden. Daarbij moet bedacht worden dat de beweging der vrijmetselaars in de
Nederlanden nog betrekkelijk onbekend was en omringd door een waas van
geheimzinnigheid. Welke precies de overwegingen van het kerkelijk verzet zijn geweest
valt bij het verloren gaan van de notulen van de kerkenraad van Lillo niet meer precies te
achterhalen. Op herhaalde verzoeken van de leiding van de loge om de gevoelens van
aversie schriftelijk uiteen te zetten werd niet voldaan. Vaststaat dat de leden van de loge die
te Lillo woonden, allen lidmaat van de fortkerk, werden uitgesloten van deelname aan het
Avondmaal, hetgeen destijds gold als een “zware” kerkelijke sanctie. Zij werden daarmee
hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij
aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te
voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht
van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als "Opperbouwmeester des Heelals".
De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van
alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor
zijn doen en laten.”
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als het ware buiten het reguliere kerkelijk leven geplaatst; hun gedrag werd als zondig
beschouwd. Deze censuur werd in theologische zin gebaseerd op de gedachte dat het
Avondmaal een spijs is die Christus exclusief had bestemd voor gelovigen. Ongelovigen en
goddelozen dienden zich van het Avondmaal te onthouden. De kerk diende er door het
uitoefenen van tucht voor te waken dat het Avondmaal zou worden ontheiligd. 1397 Een
verbod op deelname aan het Avondmaal trof destijds bijvoorbeeld misdadigers, lidmaten
die overspel pleegden en ruziënde echtgenoten. De leden van “De Eendracht” werden in dit
bonte gezelschap gepositioneerd. Bovendien werden zij buitengesloten van huisbezoek
door de predikant.
De aankondiging van een verbod op deelname aan het Avondmaal is gedateerd op 6 januari
1764 en namens de kerkenraad van Lillo ondertekend door de toenmalige predikant aldaar,
Josua van Iperen. De tekst luidde als volgt: 1398
“WelEdel Gestrenge Heer!
U WelEdel Gestrenge word op het vriendelijkste verzogt zig aanstaanden Dag Des Heeren
te willen onthouden van ’t Gebruik Der Heiligen en Hoogwaerdigen Avondmaals, om
reedenen onze Vergaderinge, in qualiteit, daar toe moverende”. Het wekt geen verbazing
dat de aangeschrevenen tegen een dergelijke uitsluiting protesteerden. 1399
Toen Van Schweinitz namens de loge bij de predikant informeerde naar de redenen van
uitsluiting kreeg hij te horen dat dit was gebeurd omdat de aangeschrevenen vrijmetselaars
waren en wekelijks loge hielden. In een begin 1764 geschreven brief aan de kerkenraad van
Lillo trachtte Van Schweinitz de komst van een vrijmetselaarsloge te Lillo te
rechtvaardigen en het gerezen conflict daarover te pacificeren. Hij liet weten “dat uijt het
kleijnste vuur wanneer het in den beginne niet geblust wordt, eenen grooten brand en
verwoestinge kan ontstaan” en hij achtte het zijn plicht als christen en als lid van de
sociëteit der vrijmetselaren om “alle tweedragt en onvrede voor te koomen”. Hij hoopte dat
het mogelijk zou zijn om alle twistvuren, tweedrachten en haat “te blusschen, te verstooren
en uijt te drijven”. Hij deelde mee dat de leden van de loge “geene de minste voornemens
gehad hebben” om “enig ongenoegen te toonen of ergernisse te geven”. Uiteengezet werd
dat de bijeenkomsten van de loge geen kerkelijk of religieus karakter hadden en dat
derhalve alleen de wereldlijke overheid over de rechtmatigheid ervan zou mogen oordelen.
Daarom had de loge zich gewend tot de raadspensionaris van Zeeland, Van Citters (zie
verderop). Van Schweinitz trachtte de kerkenraad ervan te overtuigen dat de “afweering”
van de logeleden niet had geleid tot toorn, wraak of bitterheid. “So komen wij met dese uw
eerwaarden ons vrede, hulpe en vriendschap aanbieden, met versoek u eerwaarden ook de
hunne gelieve op te dragen”. Daaraan werd toegevoegd “dat wij alle tot nog toe in de
Sociëteit der Vrijmetzelaren niets ontdekt hebben dat tot nadeel kan strekken van de Eere
des allerhoogsten die wij moeten geloven en bekennen te sijn den Opper Bouw- en GrootMeester van de hemel en de aarde en al haar Heijr, en die ten eijnde der tijden waanneer
het hem behagen sal dit sijn gebouw af te breken, een ieder werk in het gerichte sal
brengen met al dat verborgen is het zij goed, het zij quaad”. Over de verenigbaarheid van
het lidmaatschap van een vrijmetselaarsloge en dat van de Nederduits-Gereformeerde kerk
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werd vervolgens opgemerkt (in een zin die in taalkundig opzicht verre van vlekkeloos was
geschreven): “Ook niets het allerminste tegen de zuijvere leere des Evangeliums of de
plichten der christenen en goede onderdanigen, also het geen point van Religie behelst en
een ieder vrijheit gelaten wordt sodanige gevoelens te hebben als hem goeddunkt en wij
alle nog bij die selve gevoelens blijven die bij onse aanneminge tot litmaten van de
christelijke kerke betuijgt en belooft hebben, in welke wij hopen te volharden tot ons Einde
toe en in deselve uijt vrije genade met en nevens u eerwaarden de Eeuwige gelukzaligheit
deelagtig te worden, wat verder eindelijk de pligten aan onse wereltlijke overheden, aan
onse evennaasten en ons selven betreft so gedragen en houden wij ons aan de vermaningen
van de apostel Paulus aan de Romeinen het geheele 13 capittel, met plegtige belofte,
versekeringen aan onse wereltlijke overheit, aan u eerwaarden als onse kerkelijken
wachters en aan alle onse christelijke medebroederen dat so haast wij ’t eniger tijt in de
meergenoemde societeit waar in wij ons vrijwillig hebben laten aannemen, mogten
ontdekken datgene dat strijden soude tegen deze onse verpligtinge, wij deselve (bedoeld is:
de loge) aanstonds van selve sullen verlaten, also met geene eeden of sterckere beloften
daaraan verbonden sijn als die ons de goddelijke en menschelijke wetten toelaten”.
Het standpunt van de predikant en de kerkenraad van Lillo veranderde niet; de logeleden
bleven uitgesloten van deelname aan het Avondmaal. Dit leidde er onder meer toe dat het
logelid majoor Ras op 15 juli 1764 een kind niet in de fortkerk van Lillo, maar in Putte liet
dopen. 1400 De predikant Van Iperen ondervond in zijn houding tegenover de loge steun van
de Gecommitteerde Raden van Zeeland, waarin destijds een prominente rol werd vervuld
door Adriaan Steengracht, die, opmerkelijk genoeg, actief was in de vrijmetselaarsloge “La
Philantrope” te Middelburg. Van Schweinitz zag geen kans om het dagelijks bestuur van
het Gewest Zeeland zover te krijgen dat de opstelling van de predikant en de kerkenraad
van Lillo werd gekritiseerd. 1401
Over het vervolg van deze affaire heeft Schultink het volgende gepubliceerd: 1402
“Ten einde niet te provoceren, besloten de Broeders van 'De Eendracht' nadien af te
zien van deelnemen aan het komend Avondmaal. De liturgie van de dienst van de
volgende zondag liet niet veel te raden over:
Voorgezang: Ps 26: 1-6 - '... en huich'laars, die hun vlekken schijnheiliglijk bedekken,
zijn van mijn omgang ver geweerd. Mijn hart verfoeit en haat de werkers van het
kwaad...'
Aanspraak: 2 Petr. 2 : 7. 8 - De Dwaalleeraars.
Tekst: Mat. 18 : 6, 7 - De kleinen en de ergernissen.
Inleiding: I Kon. 18: 17, 18 - Elia en de profeten van Baäl.
Nagezang: PS. 119 : 57 - "k Haat ranken, vol van kwaad' en bitt're vrucht...'
De aanspraak van zondagmiddag was Joh. 3 : 20 en 21 - 'Want een iegelijk die kwaad
doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijne werken niet bestraft worden.
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Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijne werken openbaar worden,
dat zij in God gedaan zijn.'
Hoewel zij onder protest hadden aanvaard de kerkelijke bevelen te gehoorzamen, had
ds. Van Iperen hen toch niet helemaal vertrouwd. Daarom had hij twee schalen op de
tafel laten plaatsen, hetgeen in Lillo geen gebruik was. Als de Broeders verschenen
zouden zijn, zou het brood reeds gebroken op de schalen worden gelegd en aan de
lidmaten worden toegeschoven. Toen zij echter niet kwamen, werden de schalen niet
gebruikt en opgeruimd. Tevens werd Br.'. H. Klijnpenninck, capitain bij het 2de
bataljon van de Heer Prince van Stolberg te Hulst, die de leiding had over de leden van
de Loge 'De Eendracht' aldaar, gevraagd de Broeders te Lillo met raad en daad bij te
staan, omdat in Lillo geen advocaten en procureurs beschikbaar zijn. De vraag is: moet
men zich wenden tot de Gecommiteerde Raden van Zeeland of tot de kerkeraad van
Lillo met de boodschap dat zij allen die hen achter hun rug belasteren, houden voor
lasteraars en leugenaars? De capt. comm. Cronen heeft hun reeds sterk afgeraden
opschudding te veroorzaken en volgens hem heeft de predikant beloofd het 'gemeen te
desabuseren'. Het verbaast de Broeders te Hulst zeer dat ds. Van Iperen - die goed
bekend staat - zó kan ageren, terwijl de christenplicht voorschrijft al onze evenmensen
voor eerlijk, braaf en ordentelijk te houden zolang het tegendeel niet bewezen is. Hij
zou zich eerst persoonlijk dienen te overtuigen voordat hij de leden van onze sociëteit
zo benaderde. De uitgekozen teksten zijn zeer te laken, en daar de Bijbel ons leert geen
valse beschuldigingen te uiten aan onze evennaasten is het duidelijk dat de kerkeraad
van Lillo op de verkeerde weg is. Br.'. Klijnpenninck adviseert in contact te treden met
de Grote Loge nadat de kerk heeft verteld waarom zo is gehandeld. Hij verwijst
bovendien naar de resolutie van de Staten van Holland van 30 november 1735 waarin
tot oplettendheid ten opzichte van de vrijmetselaren wordt gemaand. Wij moeten dus
blijk geven van onze goede manier van denken. Met een omstandige uitleg hoe Br. '.
Van Schweinitz in 1748 in Dijon als krijgsgevangene heeft kennisgemaakt met de
Vrijmetselarij en hoe hij deze uiteindelijk in Lillo heeft geïntroduceerd, stelt hij de
Heer A. Steengracht, Heer Fiscaal, Secretaris van Zeeland en Middelburg, op de
hoogte van het gebeurde. In zijn antwoord maant Steengracht tot voorzichtigheid ten
einde verdere moeilijkheden te voorkomen. Hij laat weten dat het houden van zo'n
sociëteit verboden is in Holland, Zeeland en West-Friesland bij een plakkaat van de
Staten van 12 december 1735, opdat de algemene rust niet zal worden verstoord. Hij
weet wel dat op andere plaatsen bezwaar tegen dit plakkaat is gemaakt, maar dat geeft
geen recht er tegenin te gaan. Voor het optreden van de kerkeraad kan hij echter geen
grond vinden. Er is een voorbeeld uit Gelderland van 1735 dat hen tot voorzichtigheid
had moeten manen…De leden van de Loge 'De Eendracht' dienen wel de
Raadpensionaris in te lichten over het gedrag van de predikant. Steengracht heeft ook
iets vernomen omtrent beschuldigingen tegen Robbert de Bruijn, koster/schoolmeester,
met betrekking tot het recht van gebruik van de kerkstoelen. Hij hoopt dat deze
beschuldigingen niet waar zijn, daar de koster anders geen protectie meer zal genieten
en ontslagen zou kunnen worden. De Bruijn is reeds twee vrijdagen gewaarschuwd om
niet naar de loge te gaan op straffe van 'cassatie'. De Broeders hebben daarop prompt
besloten geen loge te houden. Br.' Van Schweinitz heeft de kwestie van de stoelen aan
de orde gesteld bij de substituut-licent Meester Berkenmeijer.
In zijn schrijven van 26 januari 1764 aan de Raadpensionaris van Zeeland merkt Van
Schweinitz op dat de kerk is ingegaan tegen:
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- de christelijke wetten, Mat. (= Mattheus) 18
- de vragen van de catechismus
- de kerkelijke wetten sinds 1591
- het gezag van de souverein, die het alleenrecht heeft te oordelen over sociëteiten
waarover geen klachten bestaan.
Hij verzoekt de Raadpensionaris te regelen dat alles als niet gebeurd wordt beschouwd,
zodat zij met Pasen wederom aan het Heilig Avondmaal kunnen deelnemen.Uit een
uitvoerig antwoord van de Raadpensionaris blijkt dat ds. Van Iperen niet zozeer gekant
is tegen de Vrijmetselarij als organisatie, maar dat de ergernis is ontstaan uit het
houden van 'loge' in zo'n kleine plaats. Dat de loge in een vertrek aan de straatkant
wordt gehouden, dat de ramen met gordijnen worden gesloten, wekt ergernis en
nieuwsgierigheid. Men heeft zich er zeer aan gestoten dat burgers van Lillo, ja zelfs de
schoolmeester, zijn toegetreden. De predikant heeft er altijd naar gestreefd de
ergernissen te beperken, zo zelfs dat men hèm voor vrijmetselaar ging houden. Het zag
er echter naar uit dat het mis zou gaan bij het Avondmaal. Van Iperen had Van
Assendelft en De Bruijn vermaand. Het resultaat was dat de eerste hoogmoedig en
verachtelijk bescheid gaf en de tweede verklaarde niets te kunnen zeggen zonder
toestemming van de loge. Het advies is: ophouden met loge-bijeenkomsten en het
aannemen van nieuwe leden. Het is hem bekend dat in de Republiek loges worden
gehouden. Hij maakt echter een onderscheid in welke plaats dit gebeurt. In Amsterdam
kan men bijeenkomen zonder dat de burgerij het merkt. Maar in Lillo ligt dit heel
anders. De Broeders moeten zelf maar beoordelen of zij dit óók vinden. Hem is echter
te verstaan gegeven dat Van Schweinitz dit werk maar beter niet had kunnen
aanvangen in deze plaats. De meeste leden van de Raad zijn niet verheugd dat er loges
worden gehouden. U moet zelf beslissen of u de loge zo belangrijk vindt, dat de
narigheden opwegen tegen de voordelen. Speciaal de schoolmeester had zich moeten
realiseren dat hij, verbonden aan de kerkeraad, geen vrijmetselaar had kunnen worden
zonder dat dit in Lillo bekend zou worden en veel opspraak zou geven. Voor veel
mensen zal het zorg en bekommering geven hun kinderen aan hem toe te vertrouwen.
Al zou de loge in Lillo blijven voortbestaan, de schoolmeester zou zich moeten
terugtrekken.” Tot zover de reconstructie door Schultink.
In het conflict tussen de loge en de fortkerk van Lillo speelde het logelid Robbert de Bruyn
een opmerkelijke rol. Bij de oprichting van de loge was hij actief betrokken. Reeds kort na
zijn acceptatie als gezel (op 25 november 1763) 1403, werd hij bevorderd tot meester. Hij
was in Lillo werkzaam als schoolmeester, voorzanger en koster en functioneerde in deze
hoedanigheden onder het gezag van de leiding van de fortkerk. Als gevolg van het verbod
op deelname aan het Avondmaal werd zijn positie als werknemer van de fortkerk zo goed
als onhoudbaar. Er was evident sprake van een rollen- en loyaliteitenconflict. Dat
manifesteerde zich bijvoorbeeld op 4 februari 1764, toen hij in zijn hoedanigheid van koster
van de fortkerk het standpunt van de kerkenraad over de censuur van de logeleden
1403

Cultureel Maçonniek Centrum “Prins Frederik” (te Den Haag), archief van de Vrijmetselaarsloge
“De Eendracht” resp. “L’Harmonie” te Lillo/Hulst, inv. 4488, notulenboek p. 11; de bevestiging van
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omschreven, en wel in de zogeheten constitutiebrief.
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mondeling moest overbrengen aan majoor Ras op het fort Frederik Hendrik. 1404 Hij
overwoog dan ook om als lid van de loge terug te treden, mede gelet op het advies terzake
van de Raadspensionaris van Zeeland. Daartoe ontwierp hij in april 1764 de volgende brief,
gericht aan de kerkenraad van Lillo:
“Ik ondergetekende R. de Bruyn, schoolmeester en voorleezer alhier, bekenne mits
deese voor den Eerw. Kerkenraad en onder het aanhooren van een alweetende God dat
door een opregt berouw getroffen, een welmeenend leedwezen hebbe over en
vergiffenisse vrage wegens alle oneerbiedige behandelinge van een onvorzigtige
aanklagten tegen den Predikant en leden des Eerw. Kerkenraads bij de Ed. mog.
gecommitteerde Raade of elders, onder andere over het permitteere of houden van een
kinderschool, en teffens wegens alle gegeeven ergernisse aan de gemeinte paaldelijk
door het koorzel en al het streng behandelen der schooljeugd en in het aanneemen van
de ordre der soogenaamde vrijmetzelaars.
Ook belove ik op het allerplegtigste mij in het vervolg voorsigtiger te zullen gedragen
den Predikant en kerkenraad altoos allen verschuldigden eerbied, ook als opzieners
der schoole, te zullen betoonen mij naar derselver raad en vermaaningen te zullen
schikken, gelijk een goed schoolmeester, koster en voorleezer betaamt, wijders mij te
zullen wagten van eenige afzonderlijke en gehijme vergaderingen der vrijmetzelaars
alhier te zullen bijwonen en eindelijk zorge te zullen dragen, dat de gemeinte geene
schijn of tenminste geene schijnbare reedenen heeft om sig aan mijn te ergeren, neen!
maar in teegendeel alles aan te wenden, vooral door het vlijtig en zagtmoedig
onderwijsen der schooljeugd, waar door ik de gunste en liede (bedoeld zal zijn: liefde)
der gemeinte opnieuw zal kunnen winnen, waartoe ik bidde dat mij de algenoegsame
God, ligt vermoogens en geleegenheid genadiglijk gelieve te vergunnen.
Onderwerpe mij wijders, als lidmaat en schoolmeester, aan de bestraffingen des Eerw.
Kerkenraads en aan den christelijken tijdt, indien mij teegen deeze belofte in ’t vervolg
mogt kome te vergrijpen.
Aldus gedaan en voorgeleezen bij mij ondergeschr. met alle opregtheid en
welmeenendheid in de Consistorie te Lillo, den….april 1764.”
Het is niet zeker of De Bruyn deze brief ook daadwerkelijk heeft verstuurd. Zeker is wel dat
hij na april 1764 lid van de loge bleef en zich daarin zeer actief toonde; hij vervulde de
functie van fiscaal en was als zodanig belast met het bewaken van de naleving van de regels
van de loge. Zeker is ook dat hij in Lillo werkzaam bleef als schoolmeester, voorzanger en
koster. Wel werd in 1764 zijn handelingsvrijheid als koster door de kerkenraad fors aan
banden gelegd, toen een nieuwe instructie voor deze functionaris in werking trad (zie
paragraaf 12.6 in deel 1). Vermoedelijk raakte hij in rustiger vaarwater toen eind 1765 het
conflict tussen de loge en de leiding van de fortkerk werd bijgelegd. In 1769 bedankte hij
voor het lidmaatschap vanwege een hoog opgelopen ruzie met zijn “medebroeder” Pieter
van Assendelft (zie verderop). In het fort Lillo stond het functioneren van De Bruyn met
enige regelmaat ter discussie. De magistraat toonde zich ontevreden over zijn bereidheid
om burgerdiensten te verrichten (zoals het kappen van ijs in de gracht van het fort en het
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oefenen met de brandspuit) en legde hem hiervoor boetes op, die hij vervolgens enkele
malen weigerde te betalen. Ook de kerkenraad was over zijn functioneren niet te spreken.
Onder dreiging van ontslag verliet hij Lillo in augustus 1772. Hij vertrok naar Middelburg,
waar hij werkzaam was in de Kleine Armenschool aldaar.
Op welke wijze er een einde is gekomen aan de kerkelijke censuur die aan de leden van de
loge De Eendracht begin 1764 werd opgelegd is niet geheel duidelijk, maar vaststaat dat het
conflict hierover in oktober 1765 werd beslecht. Op 16 oktober 1765 besloten de leden van
de loge, nadat gebleken was dat zij (voor zover lidmaat van de Nederduits-Gereformeerde
kerk) weer toegang tot het Avondmaal zouden krijgen, om de affaire “als nooijt gebeurd
aan te merken en alle die ons beledigt mogten hebben te vergeven”. 1405 Het is in hoge mate
aannemelijk dat de oplossing van het conflict te maken had met het naderende vertrek van
de toenmalige predikant, Josua van Iperen naar Veere. 1406 Van zijn opvolger in Lillo
(Johan Adrianus toe Laer) zijn geen aversies of acties tegen de vrijmetselarij bekend.
Vermoedelijk speelde voorts een rol dat de bij de start van de loge gevreesde negatieve
gevolgen van de vrijmetselarij voor het kerkelijk leven in het fort uitbleven; er zijn althans
geen aanwijzingen dat dergelijke gevolgen optraden. Bovendien bleef het aantal leden van
de loge beperkt. Hoe dan ook, tijdens de algemene ledenvergadering van de Orde van
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden van 16 juli 1766 werd bekend
gemaakt dat de onenigheden met de kerkenraad van Lillo waren “vereffend” en dat de
broeders aldaar in rust en vrede leefden. 1407
Niet alleen in het fort Lillo, maar ook in Sluis hadden de predikant en de kerkenraad van de
Nederduits-Gereformeerde kerk aanvankelijk nogal wat moeite met de komst van een
vrijmetselaarsloge. Van Schweinitz was in dit opzicht een gewaarschuwd man, betrokken
als hij was bij de oprichting van de loge te Sluis. Tijdens vergaderingen van de classis
Walcheren in 1750 en 1751 werd enige malen van gedachten gewisseld over de houding die
vanwege de kerk tegenover de vrijmetselarij diende te worden ingenomen. Daarvan
getuigen de volgende aantekeningen uit de acta van deze classis: 1408
“5.3.1750: Ds. Masson, Frans-Duits predikant te Sluis heeft mondeling ingebracht hoe
binnen de stad Sluis enige lidmaten der Gereformeerde kerk waren 'overgegaan tot de
conventivulen der sogenaamde vrije metselaars, en die er publik voor uit komen'. Ds.
Masson vraagt advies. De classis besluit 'dat dese gansch noestige sake binnen een maand
van de kerke van Sluis in scriptis worde overgebragt, terwijl ondertussen alle nodige
voorsigtigheid en waaksaamheid de kerke van Sluis is aangepresen'.
7.5.1750: De gecommitteerde van de kerkenraad van Sluis overlegt een brief betreffende
'het zoogenaamde collegie der vrije metzelaars'. Ad notam genomen.
4.6.1750: De brief van ds. Blom, predikant te Sluis, namens de kerkenraad over de 'vrije
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metzelaars' wordt nogmaals voorgelezen. In het bijzonder willen zij raad hoe met de
lidmaten om te gaan ten aanzien van de nodiging en toelating of weigering van het
Avondmaal. De classis besluit haar advies 'om gewigtige redenen' nog op te schorten. De
behandeling van de lidmaten wordt aan de voorzichtigheid van de kerkenraad overgelaten.
4.3.1751: Ds. Masson brengt namens de kerk van Sluis een gravamen in dat twee 'vrije
medselaars' aan ds. Bagelaar tijdens het huisbezoek 'de stoutheid gehad hadden te seggen
dat sij sijn eerwaarde voor een guit of gek hielden omdat ds. Bagelaar hen als vrije
medselaars voor guiten of gekken op den predikstoel had uitgeroepen'. Daarop heeft de
kerkenraad beiden onder censuur genomen. Ds. Masson en zijn medegedeputeerde vragen
namens de kerkenraad hoe men deze mensen in het bijzonder om te gaan en met de
vrijmetselaars in het algemeen. Besloten dat men de twee personen niet zal ontslaan
voordat zij ds. Bagelaar genoegen hebben gedaan 'latende voorts de sake van de vrije
medselaars over aan de voorsichtigheid der kerke te Sluis'.”
5. De ontwikkeling van het aantal leden van de loge
Uitgesplitst naar meesters (M) en leerlingen/gezellen (L/G) ontwikkelde het aantal leden
van de loge te Lillo/Hulst zich tussen 11 november 1763 (toen de loge werd opgericht) en
14 april 1773 (de datum van de laatst bewaarde lidmatenlijst) als volgt:
Datum
11-11-1763
01-07-1764
12-12-1764
12-05-1765
18-12-1765
09-06-1766
16-07-1766
03-12-1766
16-05-1767
09-04-1768
04-05-1768
17-12-1768
20-12-1769
01-08-1770
03-04-1771
17-04-1772
14-04-1773

M
11
12
12
12
13
16
16
16
17
19
19
19
14
14
15
14
14

L/G
6
6
6
9
7
3
6
6
6
9
9
6
3
4
5
5
5

Totaal
17
18
18
21
20
19
22
22
23
28
28
25
17
18
20
19
19

Uit dit overzicht blijkt dat het aantal leden schommelde tussen 17 en 28. Ledenmutaties
waren in geval van militairen vrijwel steeds het gevolg van overplaatsingen naar een andere
garnizoensplaats. Bij de opmerkelijke daling van het aantal meesters in 1769 werd in de
lidmatenlijst aangetekend dat vier van hen waren “afgegaan” vanwege “voorgevalle
omstandigheden”, die niet nader werden gespecificeerd. Zeker is dat twee van deze vier
(i.c. Robbert de Bruyn en Pieter van Assendelft) met elkaar overhoop lagen, hetgeen voor
De Bruyn aanleiding was om voor het lidmaatschap te bedanken. Hij liet aan de leden van
de loge te Lillo schriftelijk weten dat hij zich genoodzaakt voelde om “te abandonneren,
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omdat ik met Pieter van Assendelft niet langer als broeder kan convertieren, zonder mij
aan valsheijd schuldig te maken die ik oordeel met geen V.M. te kunnen bestaan. De reden
is s’mans brutaale en incivile behandelinge sedert eenige tijd met mij gehouden, nevens
nog eenige oorzaken. Voor ’t overige sal ik de overige Leden voor waardig erkenne”.
Op de achterzijde van deze brief werd (waarschijnlijk door Van Schweinitz) aangetekend
dat getracht was om de beide broederen “te samen te verenigen” maar dat dit wederzijds
was geweigerd. De loge kwam nadien niet meer in de herberg van Van Assendelft bijeen.
6. Enkele aspecten van het functioneren van de loge
De bijeenkomsten van de loge vonden in principe iedere eerste woensdag van de maand in
Hulst plaats en iedere derde woensdag van de maand in Lillo, zoals werd vastgelegd in
artikel 17 van het logereglement. Het aanvangstijdstip was soms 17.00 en soms 18.00 uur.
De bijeenkomsten in Hulst vonden steeds plaats in de herberg van het logelid Philip
Donkersloot “Het Wapen van Hulst”. In Lillo werd aanvankelijk overwogen om steeds
bijeen te komen in het “Oude Weeshuys”. Daar vergaderden de leden op 28 oktober 1763.
Blijkens de notulen van deze bijeenkomst werd besloten dit pand voor de helft te gaan
gebruiken tegen betaling van 30 stuivers per maand en wel iedere vrijdagavond van 17.00
tot 20.30 uur. Ieder lid diende per keer 10 stuivers te betalen vanwege “de huur, de wijn en
verdere onkosten”. 1409 Om welke reden dan ook is dit besluit niet verder uitgevoerd, want
er vonden, voor zover bekend, in dit gebouw geen bijeenkomsten van de loge meer plaats.
Mogelijk hield dit verband met de negatieve houding van de leiding van de fortkerk van
Lillo tegenover de komst van de loge (zie terug). In het vervolg kwam men wat Lillo betreft
hoofdzakelijk bijeen ten huize van Van Schweinitz en in de herberg van het logelid Pieter
van Assendelft “De Prins van Oranje”, totdat deze in 1769 de loge verliet. Enkele malen
waren er behalve in Hulst en Lillo logebijeenkomsten in het dorp Kieldrecht, in het fort
Liefkenshoek en in het fort Frederik Hendrik. De bijeenkomsten in Hulst werden
incidenteel ook bijgewoond door logebroeders uit Lillo en omgekeerd. Gebruikelijk was dat
leden uit de eigen plaats van samenzijn veruit in de meerderheid waren, hetgeen gelet op de
afstand tussen Lillo en Hulst geenszins verwonderlijk is. Wie zich van Lillo naar Hulst
wilde begeven diende eerst met het “dwarsveer” te worden overgezet naar het fort
Liefkenshoek. Van daaruit diende de reis met een koets te worden voortgezet over soms
modderige, onverharde wegen. Zo’n reis zal vele uren in beslag genomen hebben. Pas de
andere dag kon de terugreis worden ondernomen; ’s avonds na 20.30 uur (wanneer de
bijeenkomsten van de loge waren beëindigd) waren er hoogstwaarschijnlijk geen
mogelijkheden meer om thuis te komen. Dit gold omgekeerd uiteraard net zo voor de
broeders in Hulst.
Tussen 22 juli 1763 en 16 juli 1766 (de datum van de laatste logebijeenkomst waarvan
notulen bewaard zijn gebleven) kwam de loge op de volgende locaties bijeen:
11-11-1763
22-07-1763
23-09-1763
28-10-1763

Lillo (oprichtingsbijeenkomst)
Liefkenshoek
Frederik Hendrik
Lillo
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11-11-1763
18-11-1763
25-11-1763
09-12-1763
14-12-1763
20-12-1763
23-12-1763
30-12-1763
05-01-1764
17-04-1764
04-06-1764
05-06-1764
07-06-1764
27-06-1764
21-11-1764
06-03-1765
20-03-1765
26-04-1765
01-05-1765
31-07-1765
07-08-1765
16-10-1765
23-11-1765
04-12-1765
05-03-1766
22-03-1766
04-06-1766
24-06-1766
16-07-1766

Lillo
Lillo
Lillo
Lillo
Liefkenshoek
Lillo
Lillo
Lillo
Lillo
Lillo
Liefkenshoek
Lillo
Lillo
Kieldrecht (officiële installatie)
Lillo
Hulst
Lillo
Lillo
Hulst
Kieldrecht
Hulst
Lillo
Lillo
Hulst
Lillo
Hulst
Hulst
Lillo
Kieldrecht

Aanvankelijk lag het zwaartepunt van de loge duidelijk in het fort Lillo. Uit dit overzicht
kan voorts worden geconcludeerd dat er in de overziene periode niet standaard, zoals bij de
start was afgesproken, iedere maand in Lillo en in Hulst een logebijeenkomst was. Uit de
ledenlijst betreffende de periode na 16 juli 1766 kan niet worden opgemaakt of deze
haperingen zich ook later voordeden. Het valt niet uit te sluiten dat sommige bijeenkomsten
buiten het notulenboek gebleven zijn.
In de (ongedateerde) brief uit 1767 waarin toestemming werd gevraagd om voor Lillo een
aparte loge te mogen oprichten wordt medegedeeld dat er in Hulst ’s zomers geen loge
gehouden werd. Deze mededeling kan blijkens het bovenstaande overzicht geen betrekking
hebben op de jaren 1765 en 1766. Vermoedelijk werd gerefereerd aan de situatie in 1767,
waaruit dan kan worden afgeleid dat de genoemde brief na de zomer van dat jaar
geschreven moet zijn. Het is onduidelijk waarom er in die zomer geen logebijeenkomsten
in Hulst waren.
Over de aard van de bijeenkomsten, in het bijzonder over de maçonnieke merites daarvan,
is vrijwel niets uit de bewaard gebleven stukken af te leiden. Het best gedocumenteerd in
het archief van De Eendracht resp. L’Harmonie is het conflict met de predikant en de
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kerkenraad van Lillo in de periode 1763-1765. Aannemelijk is dat het logeleven gestalte
kreeg conform de regels en riten zoals die waren voorgeschreven door de “Groote Loge”.
Volgens deze voorschriften was het tijdens logebijeenkomsten verboden om “iemand in
zyne reede te stooren, te schimpen of te boerten”. De leden dienden zich te onthouden van
“ongerymde of aanstootelyke taal” en behoorden “malkander de eerbied toedraagen, als
onder Broeders behoorlyk is”. 1410 Over het gedrag van de broeders nadat de
logebijeenkomsten waren afgelopen was het volgende bepaald:
“Wanneer de Loge geëyndigt is, zoo de Broeders nog wat te zaamen blyven willen,
mogen dezelve zig met een geoorloofde blydschap vervrolyken en malkander na hun
vermoogen onthaalen, mits alle overdaad vermydende, zonder een Broeder te dwingen
om meer te eeten of te drinken als hem lust, nogte denzelven op te houden, als zyne
zaaken hem zulks niet toelaaten. Men zal niets doen of zeggen dat aanstootelyk is, of
dat eene vrye en aangenaame ommegang kan stooren, ’t geene deeze zoo lieftallige
eensgezindheid, waar van de Metzelaars hunne voornaamste luister ontleenen, zoude
vernielen en teffens de loffelyke voorwerpen hunner daaden doen verdwynen”. 1411
Het was de logeleden verboden om “zaaken van de Loge” aan hun huisgezin, vrienden en
buren te openbaren.
Vermeldenswaard is nog dat de logeleden op 17 april 1764 besloten om een boete op te
leggen aan leden die zich schuldig zouden maken aan vloeken of die “onbetamelijke”
woorden zouden gebruiken. 1412 Het is onduidelijk of dit de boete betrof zoals in algemene
zin omschreven in het eerste reglement van de loge De Eendracht (en wel in artikel 9),
waarbij “de boete” werd bepaald op negen stuivers.
In het reglement van de loge L’Harmonie, dat vermoedelijk omstreeks 1770 in werking
trad, werd bepaald dat er geen maandelijkse contributie betaald behoefde te worden indien
er geen logebijeenkomsten waren. Wel dienden de “ordinaire” onkosten (zoals de twee
ducaten voor de jaarlijkse “dispence”, de kosten van meubelen, portikosten, de kosten van
deputaties naar de Hoofdloge, de kosten van het ontvangen van “vreemde” broeders) door
de logeleden gelijkelijk opgebracht te worden. Verteringen in de gewone bijeenkomsten
dienden “hooft voor hooft” door de presente leden aanstonds betaald te worden.
In geval van een huwelijk diende een logelid aan de thesaurier van de loge zeven gulden (in
de tekst van het reglement was eerst een bedrag van negen gulden genoteerd dat werd
veranderd in zeven) te betalen, ook indien (“wat Godt nog lange gelieve te verhoeden”) er
sprake was van hertrouwen. Indien de echtgenote reeds een zoon had, diende voor deze 33
stuivers te worden betaald “omdat die zoon, als hij de deugden sijns vaders navolgt, des
begerende het regt ter werelt sal brengen, op sijn 21 jaar als lidt te werden aangenomen”.
Bepaald werd voorts dat broeders die zouden worden bevorderd naar een hogere rang
eenmalig voor iedere honderd gulden van hun jaarinkomen 3 % aan de kas van de loge
zouden afstaan. Een “vreemde” broeder met een vast ambt (te Lillo of Hulst) die van een
andere loge wenste over te komen diende negen gulden te betalen; indien hij slechts voor
een jaar zou overkomen moest er drie gulden entree worden betaald. De broeders te Lillo
die op “de gewone dag” niet zouden verschijnen zouden voor iedere avond vijf stuivers
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verbeuren; als zij na het gestelde aanvangsuur zouden arriveren dan bedroeg deze boete drie
stuivers.
Vertrekkende leden kregen het recht op een afscheidsmaal ten laste van de logekas,
voorzover die dat zou toelaten.
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