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Vooraf
In deze bundel zijn diverse teksten opgenomen die eerder zijn gepubliceerd in boekdeel 4,
uitgezonderd de daarin opgenomen aanvullingen op de boekdelen 2 a, 2 b en 2 c; deze zijn
verwerkt in de webversie van het repertorium.
J.M.G. Leune
september 2012

Liefkenshoek 1579-1614 en herbouwplan 1612 ineen.
Fragment uit een plan inzake de herbouw van het fort Liefkenshoek dat David van Orliens in
1612 presenteerde en dat in 1614 werd uitgevoerd. De contouren van het oorsponkelijke fort
zijn donkerkleurig gearceerd weergegeven. Bron: British Museum Londen, Manuscript
Department, add. 21527, fol. 12.
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Aanvullingen en correcties inzake de gedrukte versie van boekdeel 1.
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Aanvullingen en correcties
noot 15 moet zijn: Antwerps Archievenblad, deel 15, p. 43.
ad 1580 (3-8): herziene tekst: Willem van Oranje geeft opdracht om het garnizoen te
Lillo te versterken ter wille van een betere discipline en ter voorkoming van
“onordelijkheden”, zulks in het belang van de verdediging van de stad Antwerpen.
Hij belast de “kolonellen” van deze stad met de bevelvoering, gelet op hun bewezen
trouw en “vroomheid” jegens het “vaderland” en de stad waarin zij wonen, mede
gelet op hun “nut en dapperheid”. De door de “kolonellen” uit te vaardigen bevelen
dienen te worden opgevolgd. Het “soldatenvolk” te Lillo stond eerder onder het
bevel van kapitein Snellinck.
toevoegen aan noot 45: zie ook H.G. van Grol, Het beheer van het Zeeuwsche
zeewezen, Vlissingen, 1936, hoofdstuk XIV.
invoegen na 13-8-1593:
18-9-1593: Prins Maurits van Nassau inspecteert de forten Lillo en Liefkenshoek. 1
toevoegen aan noot 65:
Van Nimwegen berekende de effectieve sterkte van de Staatse troepen op ca. 5700
manschappen. In de historiografie van de Slag bij Kallo zijn uiteenlopende gegevens
opgetekend over het aantal slachtoffers. Mogelijk waren er aan Staatse zijde geen
2000 doden, doch 400 à 500. Volgens Van Nimwegen werden er 2000 Staatse
militairen krijgsgevangen gemaakt. Voor hun vrijlating werd een losgeld betaald van
150.000 gulden (O. van Nimwegen, “Deser landen crijchsvolck”; het Staatse leger
en de militaire revoluties 1588-1688, Amsterdam, 2006, p. 66 en 215). De
commandeur van Lillo, Robert de Vassy, berichtte op 25-6-1638 aan de
Gecommitteerde Raden van Zeeland dat van de Staatse troepen 2500 man
krijgsgevangen waren gemaakt en dat er aan Staatse zijde 600 tot 800 doden waren
gevallen (ZA, SZ, inv. 1253).
invoegen na 1638 (juni):
1638 (zomer): De Spanjaarden beramen een niet geëffectueerde verovering van
Liefkenshoek. 2
als noot toevoegen bij de versterking van Lillo in 1638:
Op 2-8-1638 berichtte Constantijn Huygens aan Amalia van Solms dat prins
Frederik Hendrik zich zeer ontevreden had getoond over de “onvoorzichtige” wijze
waarop de vestingwerken van Lillo werden hersteld. De “groote brug” en enig
geschut waren naar Nijmegen vervoerd; zie: J.A. Worp (bew.), De briefwisseling

1

A. Duyck, Journael van tgeene daegelijcx gepasseert is in de oirlogen der Staeten Generael tegens
de Spangiaerden ende andere vianden van de Vereenichde Nederlanden, eerste en tweede boek,
Den Haag, Arnhem, 1862, p. 285.
2 ZA, SZ, inv. 497, fol. 199 v; ZA, SZ, inv. 1253.1, 25-6-1638. Het veroveringsplan was als volgt.
Als de soldaten van het fort werkzaamheden zouden verrichten op het land rondom het fort zouden
ze worden overvallen en gevangen genomen. De volgende ochtend zouden Spaanse soldaten als
boeren en vrouwen verkleed naar het fort gaan. Andere Spaanse soldaten zouden zich in de
omliggende velden verstoppen. Er zou een Spaans schip vanuit Antwerpen aanmeren. Vervolgens
zou het fort worden ingenomen. Het plan zou niet geëffectueerd zijn omdat zich in het fort teveel
manschappen bevonden en zich in de omgeving van de vesting teveel schepen ophielden.
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van Constantijn Huygens (1608-1687), Den Haag, 1911-1917, deel 2, p. 389.
als noot toevoegen bij 1639 (augustus):
Op 25-8-1639 berichtte de commandeur van Lillo aan de GR van Zeeland dat de
Spanjaarden een aanslag beraamden op Liefkenshoek. Er waren 9000 Spaanse
manschappen voor verzameld, 7000 uit de forten rondom Antwerpen en 2000 uit het
kasteel van Antwerpen. Liefkenshoek zou overdag worden overvallen wanneer de
soldaten in Doel [op het land] aan het werk waren. De verovering was voorzien op
24-8-1639. Waarom dit plan niet werd geëffectueerd kon de commandeur niet
berichten (ZA, SZ, inv. 1254.2). Op 21-9-1639 bezocht prins Frederik Hendrik de
forten Lillo, Liefkenshoek en Kruisschans; Worp, op. cit., deel 2, p. 500.
1641 (27-7) (i.p.v. 28-7): Spaanse troepen beramen een (niet geëffectueerde) aanslag
op het fort Liefkenshoek. 3
invoegen als 1647 (14-10):
In het fort Lillo worden twintig hellebaardiers uit het leger van Leopold Willem,
aartshertog van Oostenrijk en toen gouverneur van de Spaanse Nederlanden,
gevangengehouden. 4
herformulering derde alinea vanboven:
Er wordt [in juli 1703] serieus overwogen om tussen Lillo en Liefkenshoek een
scheepsbrug over de Schelde te bouwen met het oog op operaties van het Staatse
leger in Vlaanderen. Er blijken 122 vaartuigen voor nodig. Berekend wordt dat de
brug 3840 voet (= 1206 meter) lang moet zijn. Het plan wordt niet uitgevoerd. 5
aanvulling van noot 20 (oud):
idem in 1743, betreffende bomen te Lillo en Liefkenshoek (ZA, Verzameling
Ermerins-Wiltschut, inv. 4, kohieren van 31-7-1743, 6-8-1743, 28-8-1743 en 12-91743).
zevende regel vanonder als volgt wijzigen:
In mei 1585 zagen eenheden van het Staatse leger geen kans om de
Couwenstijnsedijk door te steken, waardoor de polders ten noorden van Antwerpen
onder water zouden komen te staan en bevoorrading van Antwerpen langs die weg
mogelijk zou zijn. 6
aanvulling van noot 37 (oud):
Mogelijk was het fort [Lillo] reeds in 1578 gedeeltelijk in gebruik. Op 8-8-1578
namelijk stelden de Staten-Generaal, conform een voorstel van Willem van Oranje,
een lijst vast met plaatsen die verplicht werden om een voorgeschreven aantal
bedden beschikbaar te houden voor de opvang en verzorging van zieke en gewonde
militairen van het Staatse leger. Op deze lijst komt Lillo voor met tien bedden
(A.H.M. Kerkhoff, Over de geneeskundige verzorging in het Staatse leger,
Nijmegen, 1976, p. 26). Mogelijk werd hiermee vooruitgelopen op het gereedkomen
van het fort in 1579.

3
4

ZA, SZ, inv. 498, fol. 388 v; idem, inv. 1256.2, 27-7-1641.
J.A. Worp (bew.), De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687), Den Haag, 1911-1917,
deel 4, p. 433.
5 J.W. Wijn, Het Staatsche Leger, deel VIII, band 1, Den Haag, 1956, p. 312.
6 R. de Graaf, Oorlog, mijn arme schapen; een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648,
Franeker, 2004, p. 262. Bevoorrading via de Schelde was toen onmogelijk vanwege de “brug van
Farnese”.
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eerste twee regels wijzigen in:
Een eveneens globale schets van het fort is vermoedelijk vervaardigd tussen 1639 en
1651, waarschijnlijk door Willem Blaeu. 7
tekst onder afbeelding 4 als wijzigen:
het fort Lillo, eind eerste helft 17de eeuw (Blaeu).
toevoegen onderaan de bladzijde:
Vermoedelijk omstreeks 1652 vervaardigde Jan van Goyen een schetstekening van
het fort Lillo. 8 Waarschijnlijk is deze afbeelding, hoe schetsmatig ook, een
waarheidsgetrouwe afspiegeling van de werkelijkheid.
betreffende de laatste alinea. De mededeling dat van het fort Liefkenshoek in zijn
oorspronkelijke gestalte geen afbeelding bewaard is gebleven, is onjuist. In 1612
vervaardigde David van Orliens een tekening van de herbouw van het fort waarop de
contouren van het oude fort goed zichtbaar zijn. 9 Het oude Liefkenshoek vertoont
een treffende gelijkenis met de vesting Terneuzen, zoals deze in 1596 werd
versterkt, voortbouwend op het fort Aldano dat daar in 1575 door de Spanjaarden is
gebouwd. 10
toevoegen: Vermoedelijk omstreeks 1652 vervaardigde Jan van Goyen een
schetstekening van het fort Liefkenshoek. 11 Waarschijnlijk is deze afbeelding, hoe
schetsmatig ook, een waarheidsgetrouwe afspiegeling van de werkelijkheid. Ze
vertoont een treffende gelijkenis met een tekening van het fort die op 25 april 1674
is vervaardigd. 12
aan het overzicht van de commiezen van de vivres en de ammunitiën toevoegen (als
eerste):
Bernaert le Leu, door Robert graaf van Leycester benoemd tot commies van de
ammunitiën te Lillo en Liefkenshoek op 13-6-1587. 13
herziening noot 312 (oud):
hij werd als commies feitelijk opgevolgd op 22-9-1732 (ZA, SZ, inv. 1672, fol. 169
v). Zijn opvolger werd als substituut-commies benoemd gedurende de afwezigheid
van Ferleman (die vanaf 1730 ovewegend in Den Haag verbleef). Dat gold ook voor
Jan Willem Ermerins (ZA, Verzameling Ermerins-Wiltschut, inv. 32).
herziening noot 314 (oud):
Toen hij op 23 juli 1740 tot commies werd benoemd werd genoteerd dat hij Willem
Ferleman opvolgde. Formeel was dit juist, omdat zijn beide voorgangers als
substituut-commies waren benoemd. (ZA, SZ, inv. 1672, fol. 28 en 169 v). Op 24-21749 werd de “commissie” van Jacobus Ermerins als commies verlengd; zie: ZA,

Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 78 N 87. Deze kaart is uitgegeven door Frederik
de Wit.
Kabinett der Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Skizzenbuch Jan van Goyen, p. 68.
Deze tekening (vervaardigd op 27-4-1612) bevindt zich in het British Museum te Londen,
Manuscript Department, add. 21527, fol. 12; met dank aan dr. Frans Westra die mij hierop
attendeerde.
P. Stockman en P. Everaers, ‘Frontier Steden en Sterckten’; vestingwerken in Oost-Vlaanderen en
Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839, Hulst, 1997, p. 40-43.
Kabinett der Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Skizzenbuch Jan van Goyen, p. 68.
Cools en Meirvenne, op. cit., p. 27.
NA, Raad van State, inv. 1524, fol. 156 [betreft een Franstalige akte].
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SZ, inv. 1673, fol. 67 v, 68 en 69.
elfde regel vanboven: tot de bouw van de schans werd door de Staten-Generaal
besloten op 2 november 1627, als reactie op de bouw van het fort Hoogerwerf door
de Spanjaarden. 14
toevoegen aan noot 1:
De genoemde gouverneur van Walcheren was Alexander (de) Haultain (zie voor
hem: H.G. van Grol, Het beheer van het Zeeuwsche zeewezen, Vlissingen, 1936
1936, diverse plaatsen; idem: E. Swart, Krijgsvolk; militaire professionalisering en
het ontstaan van het Staatse leger, 1568-1590, Amsterdam, 2006, diverse plaatsen).
toevoegen aan noot 42:
Een correspondent van de Leeuwarder Courant berichtte op 22-4-1784 dat het
“fortje” toen alleen nog diende als tuintje voor “generaal Bedaulx” (de commandeur
van Lillo) en dat er sedert 1747 geen wachtpost meer was geposteerd (Leeuwarder
Courant, 28-4-1784).
toevoegen aan noot 58:
Brouwer veronderstelt dat de naam van het fort [= het fort Kruisschans] verwijst
naar het kruispunt tussen de Cauwensteinsedijk en de dijk langs de Schelde (J.
Brouwer, Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen
Oorlog, Zutphen, 1933, p. 309).
invoegen vóór de laatste alinea:
In maart/april 1636 rapporteerden gedelegeerden van de Raad van State dat het fort
als gevolg van een vloed [= de hoge vloed van 18-1-1634; zie par. 3.7] “geheel
vervallen” was. 15
voorafgaande aan de eerste regel van de laatste alinea toevoegen:
In maart 1685 werd geconstateerd dat de vloeden van 1682 en 1683 aan het fort veel
schade hadden berokkend. De bezetting bestond toen slechts uit een sergeant en
twee soldaten. 16
invoegen na regel acht vanboven:
In 1628 verzocht de Raad van State de Gecommitteerde Raden van Zeeland om de
noodzakelijke munitie, brandstof voor de winter en onderdak voor de kapiteins,
officieren en soldaten van “het nieuwe fort Blauwgaren” te betalen, hetgeen door het
dagelijks bestuur van Zeeland werd geweigerd. 17
invoegen als noot:
Zie voor een tekening d.d. sept. 1628 van een deel van het fort [Frederik Hendrik]:
NA, Raad van State, inv. 1569.
na noot 121 (na werd gesloopt) invoegen:
In maart 1685 werd geconstateerd dat de vloeden van 1682 en 1683 aan het fort veel
schade hadden berokkend. 18
invoegen na afbeelding nr. 24:

14
15
16
17

NA, Resoluties Staten-Generaal, 2-11-1627, fol. 8.
NA, Raad van State, inv. 1569, verbaal maart/april 1636.
Idem, inv. 1582, verbaal van maart 1685.
Het dagelijks bestuur van Zeeland toonde zich wel bereid om de salarislasten van andere
compagnieën te betalen, waaronder de kosten van zes en een halve compagnie “oude Fransen”
(NA, Staten-Generaal, 26-7-1628, fol. 14).
18 NA, Raad van State, inv. 1582, verbaal van maart 1685.
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De aanleg van het fort Hoogerwerf werd in Zeeland met verontrusting aanschouwd.
De Gecommitteerde Raden van dit gewest maakten dit kenbaar aan de StatenGeneraal op 4 september 1627. Dit bestuurscollege besloot twee dagen later om aan
de Prins van Oranje op te dragen om zoveel troepen onder een bekwame leiding naar
Hoogerwerf te sturen als nodig zou zijn ter verhindering van de bouw van het fort.
Het werd “uiterst belangrijk” geacht dat de Spanjaarden daar geen voet aan de grond
zouden krijgen. Anders zouden zij de vaart over de Schelde (de Oosterschelde) en de
Honte (de Westerschelde) kunnen belemmeren. 19 Het is niet duidelijk of langs
militaire weg daadwerkelijk is gepoogd om de aanleg van het fort tegen te gaan.
Zeker is dat het fort er kwam. Op 2 november 1627 aanvaardden de Staten-Generaal
een voorstel van de Raad van State om als tegenzet een “retranchement” bij het
Blauwgarense Gat te bouwen en er vijftien (sic!) compagnieën soldaten te legeren.
Met het aardwerk (afgezien van de hutten, de brandstof, de verlichting en andere
benodigdheden) zou een bedrag van zes tot zeven duizend gulden zijn gemoeid. 20
Met dit besluit werd de basis gelegd voor de bouw van het fort Frederik Hendrik, dat
vermoedelijk eind 1628 operationeel werd (zie paragraaf 4.5).
de onderste alinea vervangen door de volgende tekst: 21
Als regel twee gedeputeerden van de Raad van State, onder wie vaak het Zeeuwse
lid van de Raad, bezochten in het voorjaar en in het najaar Vlaanderen. Zij
vertrokken vanuit Den Haag naar Rotterdam en vandaar ging de tocht per boot naar
westelijk Brabant waar in ieder geval Bergen op Zoom werd aangedaan. Vervolgens
vertrokken zij in zuidelijke richting naar de forten. Daarna naar Hulst, Axel,
Terneuzen, Sluis enz. en vervolgens weer naar Rotterdam. Incidenteel reisde men
precies andersom of ook ging men nog wel eens terug. Overal woonden zij de
verpachtingen van de gemeene middelen van consumptie bij (zie hiervoor hoofdstuk
9) en spraken met de militaire commandanten. Ook monsterden zij de troepen.
Iedereen kon zich tot de gedeputeerden wenden. In ieder geval werd dat gedaan voor
verbouwingen enz. De gedeputeerden bezochten ook Lillo en Liefkenshoek. Hun
vermeldingen daarover betreffen veelal uitsluitend de verpachtingen. Begrijpelijk,
omdat alle overige zaken in beginsel aan de competentie van Gec. Raden van
Zeeland waren toevertrouwd. Van de tocht werd een verbaal opgemaakt. Dit werd
meestal in april/mei c.q. oktober/november gelezen in enkele vergaderingen van de
Raad, die dan ook besliste op de rekesten en overige zaken.
Het bezoek van de gedeputeerden van de Raad van State aan de forten Lillo en
Liefkenshoek leidde soms tot kritische bemerkingen over de wijze waarop het
gewest Zeeland zijn verantwoordelijkheid inzake het bestuur en beheer van de
Staatse Scheldeforten nakwam. 22 Er ontstonden dan nogal eens discussies over de

NA, Resoluties Staten-Generaal, 6-9-1627, fol. 1.
Idem, 2-11-1627, fol. 8.
Met dank aan H. Uil die mij hierover informeerde.
Zo signaleerden gedeputeerden van de Raad van State in november 1716 dat het fort Liefkenshoek
zich in een “matige” staat bevond en drongen zij bij de Gecommitteerde Raden van Zeeland aan op
reparaties (ZA, SZ, inv. 724, 4-11-1716). In april 1723 klaagden gedeputeerden van de Raad
eveneens over de staat van onderhoud van het “importante” fort Liefkenshoek. Zij adviseerden de
Staten-Generaal om hierover “in ernstige termen” een brief naar de Staten van Zeeland te sturen
(ZA, Verz. Veheije van Citters, inv. 79 b).
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interpretatie van het mandaat dat de Raad van State in 1588 aan de Zeeuwse
autoriteiten had toegekend om Lillo en Liefkenshoek te besturen. 23
toevoegen aan noot 89:
zie voor een specificatie: ZA, Verzameling Ermerins-Wiltschut, inv. 4, stukken
betreffende de boedel van Evert Jan de Vassy, zoals weergegeven in hoofdstuk 21
van deel 3 b.
ad 1: vertrok in 1635 (i.p.v. 1637) naar de stad Tholen.
toevoegen aan noot 252:
Veelzeggend is een brief die vijf ingezetenen van Liefkenshoek (i.c. Job Dronkers
(Sentzoon), Job Dronkers (Janszoon), Arij Dronkers (Sentzoon), Jan Willem Prins
en Pieter van Leerdam) op 21-11-1770 schreven aan de Legatie van de Republiek
der Verenigde Nederlanden in de Oostenrijkse Nederlanden te Brussel. Zij
beklaagden zich over de wijze waarop zij als burgers van “de Staat” [= de Republiek
der Verenigde Nederlanden] in de omgeving van Liefkenshoek werden bejegend
door de autoriteiten van de Oostenrijkse Nederlanden. Zij voelden zich “grootelijks
benadeelt”. De plakkaten van het Oostenrijks bestuur blijken ook voor hen te
gelden. Zo moeten zij belasting betalen aan de ambachtsheer van Callo. De
schippers onder hen ondervinden hinder bij het vervoer van granen naar Holland
(NA, archief van de Legatie in de Oostenrijkse Nederlanden, inv. 226).
noot 121: is vermoedelijk een kast of een kist.
toevoegen aan noot 318:
A.H.M. Kerkhoff, Over de geneeskundige verzorging in het Staatse leger, Nijmegen,
1976, diverse hoofdstukken.
tweede alinea, laatste regel: deel 3 c moet zijn: deel 3 b.
toevoegen aan noot 372:
Van Benthem ondertrouwde te Bergen op Zoom op 17-2-1668 met Margarita de
Hase (de Haes). De bruid was bij de huwelijkssluiting, op twee dagen na, 21 jaar
oud.
toevoegen aan noot 1:
zie voor de vroege wortels van het Staatse leger: E. Swart, Krijgsvolk; militaire
professionalisering en het ontstaan van het Staatse leger, 1568-1590, Amsterdam,
2006.
7de regel vanboven: 6 mei 1673 moet zijn 6 mei 1763.
toevoegen aan noot 93: vanaf 1573 werd een compagniesterkte van 150 man
gebruikelijk in het Staatse leger (E. Swart, op. cit., p. 351).
toevoegen aan noot 165:
Het kwam in de 18de eeuw meer voor dat cavalerie-commandanten tot commandeur
van Lillo en Liefkenshoek werden benoemd. Dat gold bijv. ook voor Johan Godin

23 Een voorbeeld daarvan is een verwondering van de Gecommitteerde Raden van Zeeland over het
verzoek van de Generaliteitsrekenkamer in 1664 aan de commies van de vivres en de ammunitiën
te Lillo om zijn rekeningen te overleggen. De Gecommitteerde Raden achtten dit verzoek strijdig
met het mandaat dat in 1588 aan hen was toegekend (ZA, SZ, inv. 520, 6-11-1664). Zo’n discussie
was er ook in 1684, toen de Raad van State Willem van Hille, commandeur te Lillo, ter
verantwoording naar Den Haag had ontboden. De Gecommitteerde Raden van Zeeland stelden dat
ook dit een aantasting was van hun bestuurlijke competentie (ZA, SZ, inv. 692, 5-8-1684). Een
vergelijkbare kwestie had zich in 1671 voorgedaan (ZA, SZ, inv. 667, 9-1-1671).
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en Philips Jacob van Borssele van der Hooge.
toevoegen aan noot 172:
Op de aanstelling van één commandeur voor de forten Lillo, Liefkenshoek, Frederik
Hendrik en Kruisschans was in 1703 aangedrongen door Menno van Coehoorn. Hij
wenste “dat er een persoon gestelt worde die het generaal opsigt hebbe over alle de
forten” (vermeld in een brief van Van Slingeland aan de Raad van State d.d. 10-81703, opgenomen in: ZA, Verzameling Ermerins-Wiltschut, inv. 1).
toevoegen aan noot 211:
ZA, Verzameling Ermerins-Wiltschut, inv. 1.
plaatsing van de volgende noot in de 10 de regel vanonder, na “op de contrescarpen
van de forten”:
Zo verdiende commandeur Evert Jan de Vassy met de gras- en vispacht bij het fort
Frederik Hendrik over 1744 fl. 39, 6 stuivers en 12 duiten, met de verpachting van
het hoornwerk aldaar over 1743 fl. 100 en met de verpachting van weilanden bij
Liefkenshoek in 1738 en 1740 resp. fl. 21, 8 stuivers en 8 duiten en fl. 15, 3 stuivers
en 8 duiten (ZA, Verzameling Ermerins-Wiltschut, inv. 4, stukken betreffende de
boedel van Evert Jan de Vassy).
toevoegen aan de derde regel vanonder (na “fort Lillo”):
In 1745 (en waarschijnlijk in eerdere en latere jaren) had de commandeur van Lillo
en de bijbehorende forten recht op recognities van de ingelanden van de omliggende
polders. 24
plaatsing van de volgende noot achter de laatste regel:
Dat het bedrag aan neveninkomsten fors kon oplopen blijkt uit hetgeen Evert Jan de
Vassy, toen deze in 1747 overleed, nog tegoed had aan cijnsen, recognities en
verpachtingen. Daarmee was een totaalbedrag gemoeid van fl. 1972 en 6 stuivers.
Het is onduidelijk op welke jaren de betreffende inkomsten betrekking hadden. Ze
betreffen ook achterstallige betalingen, die deels zullen zijn veroorzaakt door de
verovering, in 1747, van Lillo en Liefkenshoek door Franse troepen (ZA,
Verzameling Ermerins-Wiltschut, inv. 4, stukken betreffende de boedel van Evert
Jan de Vassy).
Het overzicht van de commandeurs te Lillo 1585-1700 als volgt wijzigen:
Na nr. 1 volgen:
2. Thomas vrijheer van Krychingen, baron van North; werd op 26-8-1585 door de
Raad van State benoemd tot gouverneur van Lillo en Liefkenshoek. 25
3. Michiel Caulier (ook: kolonel Michel), vermeld als gouverneur van Lillo op 66-1591 en 13-6-1591. 26

24 In 1745 bedroegen deze recognities voor de polders van Lillo, Stabroek, Berendrecht en Zandvliet
fl. 315, voor de polder van Ordam fl. 210 en voor de polder van Doel fl. 105 (samen fl. 630) (ZA,
Verzameling Ermerins-Wiltschut, inv. 4, stukken betreffende de boedel van Evert Jan de Vassy).
25 Ten Raa en De Bas, op. cit. deel 1, Breda 1911, p. 216. Het is niet duidelijk of Van Krychingen
daadwerkelijk gouverneur van Lillo en Liefkenshoek is geweest. Hij werd op 28-7-1586 door
Leicester benoemd tot gouverneur van Harlingen en Stavoren, doch werd daar niet toegelaten (de
poorten bleven voor hem gesloten) (Ten Raa en De Bas, deel 1, p. 193).
26 ZA, Archief Directe en Indirecte Belastingen, inv. 50, nr. 003. Hij overleed in 1593. Mogelijk
volgde Jacques Tutelaer hem niet alleen op als kapitein van een infanterie-compagnie (krachtens
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Schrappen nr. 5.
In het overzicht van commandeurs te Liefkenshoek 1585-1700 invoegen als nr. 2:
Thomas vrijheer van Krychingen, baron van North; werd op 26-8-1585 door de
Raad van State benoemd tot gouverneur van Lillo en Liefkenshoek. 27
Schrappen nr. 3.
nieuwe versie van noot 292:
De Nederlandsche Leeuw, 1978, p. 443 en 444. In maart 1750 verzocht Van
Schlippenbach [tijdens een audiëntie] aan de Prins van Oranje toestemming om,
gelet op zijn gezondheid, het commando over Lillo te mogen behouden, doch met
ontslag van de verplichting om daar te wonen. Hij verzocht voorts om zijn status als
luitenant-generaal te mogen behouden. Volgens Van Schlippenbach werden beide
wensen door de Prins van Oranje direct ingewilligd. “Ik pakte de hand van de prins
en kuste die vurig. Dat stond hij toe” (Hans Vogel en Marjan Smits, “Een
oorlogsman van dezen tijd en beminnaar der sexe”; de autobiografie van Casimir
graaf van Schlippenbach (1682-1755), Amsterdam, Antwerpen, 2007, p. 512).
Vermoedelijk heeft Van Schlippenbach in de periode vanaf zijn komst in Lillo op
25-6-1749 tot zijn vestiging op het landgoed Haanwijk op 10-5-1750 slechts
gedurende enkele maanden in het fort Lillo gewoond en verbleef hij in dit tijdvak
merendeels in Den Haag en voorts in Vollenhoven, Steenwijk en Hasselt, stadjes
waar destijds zijn cavalerie-regiment garnizoen hield. Hoe merkwaardig ook, het is
waarschijnlijk dat Van Schlippenbach nog tot 29 mei 1752 de titel van commandeur
van Lillo en Liefkenshoek heeft mogen voeren, hoewel hij zich daar niet meer
vertoonde. Op die datum trad Philips Jacob van Borssele van der Hooge als
commandeur aan.
vierde alinea: Op 15 november 1581 vaardigde Filips, graaf van Hohenlohe voor de
Hollandse en Zeeuwse garnizoenen een ordonnantie uit waarbij de taak van een
sergeant-majoor (ook wel aangeduid als wachtmeester) werd omschreven als de zorg
voor de algemene orde en veiligheid van een garnizoen. Hij diende misstanden en
wangedrag van militairen bij de commandant te melden. Vijf jaar eerder was voor
beide gewesten vastgelegd dat militairen zich op geen enkele manier mochten
bemoeien met politieke of justitiële zaken van burgers; dit voorschrift raakte ook de
reikwijdte van de taak van de sergeant-majoor (E. Swart, op. cit., p. 138).
nieuwe versie van noot 340 (oud):
ZA, SZ, inv. 472, fol. 16, 29-12-1589, fol. 177 v, 21-6-1591 en fol. 33, 25-5-1593.
Op 19-10-1593 verkreeg hij commissie als “kapitein-majoor” te Lillo; als zijn
voorganger werd kolonel Cauwert [= verm. kolonel Michel Caulier] vermeld (ZA,
SZ, inv. 1668, fol. 89).
invoegen als nr. D 3:
Harman van Leeuwen, benoemd op 15-9-1657, doch reeds vertrokken op 28-91657. 28
ad E: als eerste sergeant-majoor op het fort Hoogerwerf werd op 26-7-1632 door de

een resolutie van de Raad van State d.d. 19-10-1593) doch eveneens als commandeur van Lillo en
Liefkenshoek.
27 Ten Raa en De Bas, op. cit. deel 1, Breda 1911, p. 216.
28 NA, Raad van State, inv. 78, fol. 228 v; op 28-9-1657 werd Van Leeuwen door de Raad van State
aangesteld als contrarolleur te Maastricht.
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Raad van State benoemd: Abraham Dufour. 29
noot bij het jaarsalaris van een soldaat:
In 1588 bepaalden de Staten-Generaal dat een soldaat in het Staatse leger acht
gulden per 48 dagen ofwel vijf gulden per dertig dagen verdiende (E. Swart, op. cit.,
p. 63).
toevoegen aan noot 560 (oude nummering):
Een complicatie bij het traceren van eenheden van het Staatse leger in de
Scheldeforten is dat in officiële berichten over troepenverplaatsingen de
Scheldeforten niet zelden gezamenlijk zijn vermeld met de garnizoensplaatsen
Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen. Het is dan niet duidelijk hoeveel en welke
militairen van een bepaalde eenheid in een of meer van de Scheldeforten verbleven.
Zo berichtte de Leeuwarder Courant op 5-4-1758 dat vier dagen eerder een bataljon
[vermoedelijk het tweede] van het regiment Oranje-Nassau uit Leeuwarden was
gemarcheerd naar Tholen, Lillo en Steenbergen. Welke militairen van deze eenheid
precies waar belandden viel uit deze bron niet te achterhalen. Soms was er
bovendien slechts sprake van een tijdelijke detachering van militairen die formeel
van een garnizoen buiten de Scheldeforten deeluitmaakten. Het kwam ook nogal
eens voor dat niet duidelijk kon worden getraceerd welk bataljon of welke
compagnie van een regiment in die forten verbleef.
aanvulling noot 678:
ook: S. Blom, Michiel Sappius (1694-1761), in: J.R. Bruijn, A.C. Meijer en A.P. van
Vliet (red.) Marinekapiteins uit de achttiende eeuw. Een Zeeuws elftal, Middelburg,
2000, p. 57-62.
correctie noot 708: 16-8-1748 moet zijn: 16-8-1749.
toevoegen aan noot 22:
zie ook H.G. van Grol, Het beheer van het Zeeuwsche zeewezen, Vlissingen, 1936.
aanvulling noot 42:
Blom vermeldt dat de vice-admiraal Michiel Sappius (werkzaam op het wachtschip
te Lillo in de jaren 1754-1761) naast zijn traktement (van jaarlijks fl. 200) aan
“kostpenningen” een bedrag incasseerde van fl. 2400 per jaar (S. Blom, Michiel
Sappius (1694-1761), in: J.R. Bruijn, A.C. Meijer en A.P. van Vliet (red.), op. cit.,
p. 52).
4de regel vanboven: schrappen Hulst.
noot 31 als volgt wijzigen: verm. fijne doorschijnende stof.
noot 37 als volgt wijzigen: verm. grove verwarde draden van vlas of hennep die
afvallen bij het hekelen, gebruikt bij het maken van kaarsepitten.
aanvulling betr. Van Groeningen: licentiemeester (konvooimeester) vanwege het
gewest Holland te Lillo; als zodanig voorgedragen door de Admiraliteit van
Rotterdam en benoemd door de Staten-Generaal op 22-10-1627. 30
de laatste twee kolommen van de tabel als volgt wijzigen:
Lillo %
Lillo %
Zeeland Zeeland
beperkt
ruim

29 NA, Resoluties Raad van State, inv. 49, fol. 80.
30 NA, Resoluties Staten-Generaal, 22-10-1627, fol. 20.
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44
21
44
21
De interpretatie van deze cijfers navenant aanpassen.
toevoegen aan noot 82:
De magistraat van Antwerpen trachtte te verhinderen dat inwoners van die stad
elders (waaronder in Lillo) “protestantse vergaderingen” bijwoonden. Krachtens een
plakkaat van 31-12-1609 werd dit zelfs verboden. In 1610 stuurde de bisschop van
Antwerpen spionnen naar Lillo om vast te stellen wie daar de fortkerk bezochten.
Wie werd betrapt kreeg een boete van 25 tot 50 gulden (H. de Schepper en Chr. L.
Tümpel (red.), 1648. De Vrede van Münster, Hilversum, 1997, p. 265).
19de regel vanboven, na noot 116:
Op 4 december 1662 stelde de Raad van State een bedrag van 150 gulden
beschikbaar voor een raam met het wapen van de Generaliteit. 31 In maart 1663
kende de Raad van State daarenboven 48 gulden toe voor het vernieuwen van de
“tralie” van dit raam, net zoveel als de Gecommitteerde Raden van Zeeland
beschikbaar hadden gesteld voor het behoud van het raam met het wapen van
Zeeland. 32
toevoegen aan paragraaf 2.3:
De fortkerk van Liefkenshoek beschikte, zoals zoveel gereformeerde
kerkgenootschappen, over een eigen kerkzegel. Zo’n zegel fungeert vooral als een
waarmerk van uitgaande stukken en attestaties. Het heeft tegelijk een symbolische
functie; een locale kerkelijke gemeente, maar ook een classis en een provinciale
synode kunnen zich ermee onderscheiden. 33 Het zegel van Liefkenshoek zag er als
volgt uit:

De burcht in het zegel symboliseert het fort. Daarop zijn twee (bekketrekkende)

31 NA, Raad van State, inv. 83, fol. 355 v.
32 Idem, inv. 1572, verbaal van maart 1663.
33 T.L. Korporaal, op. cit., p. 11; E. Laurillard, Iets over de kerkelijke zegels der Hervormden (I), in:
De Nederlandsche Leeuw, jrg. 1884, p. 2-3.
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duiven afgebeeld, waarvan verondersteld kan worden dat ze verwijzen naar het
woorddeel “lief” in de naam van de fortkerk. 34 Het is ook denkbaar dat de duiven
symbool staan voor de Heilige Geest; ze komen als zodanig op diverse kerkzegels
van gereformeerde kerken in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor. 35 Ook
de tekst op de banderol “Amor Vincit Omnia” (ofwel: de liefde overwint alles) zou
kunnen verwijzen naar de naam van de fortkerk, doch evenzeer naar een klassiek
christelijke spreuk; mogelijk is een meervoudige betekenis beoogd. Het randschrift
bevat niet alleen de naam van het kerkzegel (“Sigillum Ecclesiae Liefkenshoeck”)
doch ook het jaartal 1615, waarbinnen de letters NS zijn gesitueerd. Vermoedelijk
staan deze letters voor Nieuwe Stijl en verwijzen ze naar de tijdrekening die na
oktober 1582 door Gregorius XIII is ingevoerd, de zogeheten gregoriaanse
tijdrekening. Het jaartal kan niet verwijzen naar het jaar waarin de fortkerk ontstond,
doch waarschijnlijk wel naar de herleving (in 1615) van het kerkelijk leven in
Liefkenshoek nadat het fort in 1614 was herbouwd.
Het zegel kwam in 1957 opnieuw in gebruik, nu als het zegel van de Nederlandse
Hervormde Kerk van Rilland-Bath, de kerk die uit de fortkerken van Lillo en
Liefkenshoek is voortgekomen. 36 Uiteraard werd het randschrift aangepast. Op de
banderol werd de tekst gewijzigd in “Caritas Numquam Exedit” (ofwel: de liefde
vergaat nimmermeer). 37 Zo kwam het zegel er als volgt uit te zien:

552

553

toevoegen aan noot 228:
In dit fort bestond in 1657 een apart kerkgebouw. Op 24-10-1657 delibereerde de
Raad van State over het verzoek van de kerkenraad aldaar over een vergroting van
dit gebouw (NA, Raad van State, inv. 78, fol. 359 v).
inlassen vóór de onderste alinea:
Het is niet geheel duidelijk of zich in het fort Kruisschans een kerkgebouw bevond.
In 1636 rapporteerden gedelegeerden van de Raad van State dat er in het fort werd
geklaagd over “de ongelegen plaats” om “de godsdienst te doen”. Vervolgens

34 Korporaal, op. cit., p.188. Een zinspeling op de naam van de gemeente was en is bij het ontwerpen
van kerkzegels niet ongebruikelijk; zie bijv. de zegels van de hervormde kerken te Bergen op
Zoom, ’s Heer Arendskerke, Koudekerke en Middelburg.
35 Idem, p. 352.
36 Zie paragraaf 15.3; ook: P.J. Aarssen, Rilland, Bath en Maire in de loop der eeuwen, Kruiningen,
z.j., p. 156-157. Aanvankelijk beschikte de Ned. Herv. Kerk van Rilland-Bath over een kerkzegel
met een afbeelding van het gemeentewapen van Rilland-Bath (zie Korporaal, op. cit., p. 187). Het
is niet duidelijk waarom in 1957 alsnog is gekozen voor het zegel van Liefkenshoek.
37 Deze tekst verwijst naar het bijbelboek I Corinthe 13 vers 8.
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besloot de Raad van State om ermee in te stemmen dat de zolder van het magazijn
als kerkruimte werd gebruikt. 38 In 1655 wordt gerapporteerd dat “de kerk” te klein
is gelet op de toename van het aantal “hoorders” uit de herbedijkte polder van Lillo.
De predikant verzocht om een verlenging van het gebouw, waarmee 500 gulden zou
zijn gemoeid. 39
vierde regel van onder: compereren moet zijn: compareren.
noot 497: verwezen wordt naar deel 2.
schrappen in 5de en 6de zin vanboven: (dat later werd uitgebreid met de stad Hulst).
herziene versie van de schoolmeesters in de forten Frederik Hendrik en
Kruisschans: 40
In de steunforten Frederik Hendrik en Kruisschans bleef de schoolmeester officieel
soldaat omdat hij verbonden was aan een compagnie. Pieter Smith was vanaf 1641
schoolmeester, voorzanger en koster van de forten Frederik Hendrik en Kruisschans
bij Lillo. Zijn vaste traktement bedroeg aanvankelijk niet meer dan 24 gulden per
jaar. Dat hij in die functies werkzaam kon zijn, was te danken aan het feit dat hij op
de betaalrol van zijn compagnie bleef staan. Toen zijn compagnie in 1662 naar Hulst
vertrok, besliste de Raad van State dat hij omgewisseld moest worden tegen een
soldaat die in het fort Frederik Hendrik was gelegerd zodat hij kon aanblijven als
schoolmeester. Vanwege de groei van het aantal schoolkinderen werd in 1663 een
afzonderlijke schoolmeester in Kruisschans aangesteld. Dat was tijdelijk, want zes
jaar later werden de functies in de beide forten weer gecombineerd. In ieder geval
kwam een einde aan deze combinatie van soldaat en schoolmeester. 41 In schema:
1. Pieter Smith, 1641- vanaf 1663 alleen Fred. Hendrik.
2. Mels uijt den Boomgaert, 1663-1669 alleen Kruisschans.
3. Wessel Gerritsen, 1668-1678, vanaf 1669 ook van Kruisschans.
toevoegen aan de eerste alinea:
Op 6 december 1681 besloten de Staten van Zeeland dat de traktementen van
geappointeerde militairen niet langer door de kapiteins van de betreffende
compagnieën uitbetaald zouden worden maar door een speciaal daartoe aangestelde
commies op het kantoor van de Staten te Middelburg. 42 De uitkeringen bleven nog
wel ten laste komen van de compagnieën van de betrokkenen. Vanaf juli 1732
kwamen de uitkeringen rechtstreeks ten laste van de kas van de ontvanger-generaal
van de Rekenkamer van Zeeland. In 1798 kwam hieraan een einde.
tweede alinea: in 1780 was nog geen sprake van een autonoom keizerrijk Oostenrijk
(dit ontstond pas in 1804). Oostenrijk maakte deel uit van het Heilige Roomse Rijk
van de Duitse natie. Joseph II was keizer van dit rijk. Toen hij in 1780 zijn moeder
Maria Theresia opvolgde werd hij als aartshertog van Oostenrijk landsheer in de
Zuidelijke Nederlanden.

38
39
40
41

NA, Raad van State, inv. 1569, verbaal 1636.
Idem, verbaal 1655.
Met dank aan H. Uil, die zo vriendelijk was om deze herziene tekst beschikbaar te stellen.
NA, Raad van State, inv.nrs. 83 (10.3, 3.5, 20.11.1662), 1569 (verbaal 1655), 1571 (verbaal sept.
1657, folio 4), 1572 (verbalen maart 1663 en 1665), 1573 (verbalen sept. 1661, 1663 en 1664),
1575 (verbaal sept. 1669).
42 De kohieren van deze commiezen betreffende de periode 1681-1798 zijn bewaard gebleven; zie:
ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 13090 t/m 14250.
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toevoegen aan voetnoot 9:
eveneens: NA, arch. van de Legatie in de Oostenrijkse Nederlanden, 1717-1810, inv.
144, brief van A. ’t Hooft d.d. 9-10-1771 en brieven van A. van Schweinitz d.d. 223-1772 en 5-4-1772. Vooral vanaf 1770 klaagden protestantse inwoners van de
polders rondom Lillo en Liefkenshoek over de wijze waarop zij door de
Oostenrijkse autoriteiten werden bejegend; zie: NA, arch. van de Legatie in de
Oostenrijkse Nederlanden, 1717-1810, inv. 226 (brief d.d. 21-11-1770), inv. 254
(brieven van 18-9-1770 en 7-12-1770) en inv. 322 (brieven van 23-12-1770 en 20-31771). Reeds in 1756 manifesteerden zich problemen met de inkoop door inwoners
van Lillo en Liefkenshoek van goederen (waaronder granen) op het grondgebied van
de Oostenrijkse Nederlanden in de directe omgeving van beide forten (idem, inv.
254, brieven van 5-11-1756 en 16-11-1756).
toevoegen aan noot 46:
Over de gebeurtenis berichtte Van Pabst de Staten-Generaal op 1-4-1784. De
Admiraliteit van Zeeland deed dit twee dagen later. De Staten-Generaal vergaderden
erover op 5-4-1784 en 9-4-1784 in gezelschap van gedelegeerden van de Raad van
State. Enige tijd later stuurde commandeur Van Pabst wederom een ijlbode naar Den
Haag, ditmaal in de persoon van kapitein Gockinga, die kans had gezien om de
afstand tussen Lillo en Den Haag in veertien uur tijd te overbruggen en op de
ochtend van 15-4-1784 arriveerde. Hij berichtte dat zich bij Lillo en Liefkenshoek
een troepenmacht van 1200 Oostenrijkse militairen bevond. De Staten-Generaal en
de Raad van State werden die avond voor spoedberaad bijeengeroepen. Dit beraad
duurde drie uur. Een ijlbode vanuit Lillo berichtte de Staten-Generaal op 18-4-1784
dat de 1200 Oostenrijkse militairen waren “afgemarcheerd”. (Leeuwarder Courant,
21-4-1784 en 24-4-1784; hierin tal van andere bijzonderheden over deze affaire).
toevoegen als noot aan de genoemde kaart uit 1778, vermeld in de achtste regel
vanonder:
Deze kaart was onderdeel van een serie kaarten van de Zuidelijke Nederlanden die
in de periode 1771-1777 in opdracht van keizer Jozef II werden vervaardigd door
een team van cartografen onder leiding van Joseph Jean Francois de Ferraris en die
om die reden wel wordt omschreven als “De grote atlas van Ferraris”. Het origineel
daarvan wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. De atlas verscheen
niet in 1778 maar op 10 december 1777. Op de website van de Koninklijke
Bibliotheek is de atlas te raadplegen (www.kbr.be).
toevoegen aan noot 54:
Volgens een correspondent van de Leeuwarder Courant bestond het Oostenrijkse
detachement uit 30 manschappen en schakelden zij 400 arbeiders in om de schans te
slechten (Leeuwarder Courant, 28 april 1784).
toevoegen aan noot 66:
In de forten Lillo, Liefkenshoek, Frederik Hendrik en Kruischans bevonden zich op
26-10-1784 voorts militairen uit de regimenten van Van Holstein-Gottorp, Van Salm
en Van Saksen-Gotha (Leeuwarder Courant, 30-10-1784).
toevoegen aan noot 67:
De inundatie veroorzaakte een forse schade aan gewassen en gebouwen in de Polder
van Lillo (Leeuwarder Courant, 24-11-1784, bericht van 15-11-1784). De
spanningen liepen verder op toen twee inwoners van Lillo die op weg waren naar
Bergen op Zoom om daar brieven te bezorgen werden gearresteerd door
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Oostenrijkse militairen en gedurende enkele dagen in Antwerpen gevangen werden
gezet (Leeuwarder Courant, 4-12-1784, bericht d.d. 23-11-1784).
toevoegen aan noot 80:
Uiteindelijk arriveerden in Lillo 12 oxhoofden en 2 ankers jenever en een vaatje
allerbeste liqueur “voor den braaven Commandant”. Bovendien werden vanuit
Amsterdam en Rotterdam twee schepen met levensmiddelen gestuurd die door
“edelmoedig denkende Vaderlanders” uit beide steden beschikbaar waren gesteld
“wyl de Boeren van Oud Lillo en daaromstreeks niets hoe genaamd konden of
wilden aanbrengen” (Leeuwarder Courant, 15-1-1785, bericht van 10-1-1785).
invoegen na de de eerste zin (na bemoeilijkt):
Op 23 januari 1785 deed zich een incident voor bij het fort Kruisschans. Een officier
van het Oostenrijkse leger plaatste daar twee schildwachten, alsof deze vesting reeds
in Oostenrijkse handen was. De commandant van Lillo, Van Pabst, protesteerde heer
succesvol tegen bij de commandant-generaal van het Oostenrijkse leger in Brussel.
Deze bood voor het indicent zijn verontschuldigingen aan. 43 In februari 1785 werd
het Staatse garnizoen in Lillo en Liefkenshoek verder versterkt. Er werden nu ook
militairen gedetacheerd uit de regimenten van Frederik Christoffel Willem graaf van
Bylandt en van Frederik Adriaan graaf van Efferen. Op de Schelde tussen Lillo en
Saaftinge werd de marine-capaciteit versterkt, onder meer door het fregat Harlingen,
toegerust met 44 kanonnen en gecommandeerd door de kapitein graaf Van
Rechteren. Er waren nog diverse kotters en andere oorlogsvaartuigen op komst. 44
toevoegen aan noot 113:
Het door de Republiek te betalen bedrag van 10 miljoen gulden was als volgt
gespecificeerd (blijkens de artikelen XV en XVI van het Traktaat): 9,5 miljoen
gulden voor het afstaan door de keizer van aanspraken op de stad Maastricht, het
graafschap Vroenhoven, het grondgebied van St. Servaas en de Landen van
Overmaas. Voorts: 0,5 miljoen gulden ter vergoeding van de schade die de
onderdanen van de Oostenrijkse Nederlanden hadden geleden als gevolg van
inundaties. Vermoedelijk betrof dit deel van het bedrag vooral de schade van de
inundaties rondom Lillo en Liefkenshoek.
toevoegen aan noot 139 (oude nummering):
Tijdens de machtsoverdracht werd de Republiek der Verenigde Nederlanden van
militaire zijde vertegenwoordigd door de commandant Pierre Richard de Fumal, de
plaats-majoor Gideon Leonard van den Berg en de majoor van de genie Addeko
Willem Kiers (Leeuwarder Courant, 25-2-1786, bericht van 14-2-1786). De burgers
die Lillo verlieten namen van elkaar afscheid. Dit gebeurde “hartroerig, teeder,
weemoedig en niet zonder tranen” (idem).
toevoegen aan de eerste alinea:
 twee gegraveerde zilveren bekers met bloemrand (uit het midden van de
17de eeuw).

43 Leeuwarder Courant, 5-2-1785, bericht van 24-1-1785.
44 Idem, 23-2-1785.
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 twee gegraveerde zilveren bekers met medaillons en bloemrand (idem).
Daarbij voegden zich: een koperen zandloperhouder (uit de eerste helft der 18 de
eeuw) en een kanselbijbel van J.P. Wachter (Amsterdam, 1643) met een koperen
beslag. 45
nieuwe versie van noot 167 (oude nummering):
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, Voorlopige lijst der Nederlandsche
monumenten van geschiedenis en kunst, deel VI, de Provincie Zeeland, Utrecht,
1922, p. 212. Deze goederen werden vanuit Lillo eerst verplaatst naar de Ned. Herv.
Kerk te Krabbendijke en belandden in het fort Bath in 1791, toen daar een
provisorisch kerkgebouw ontstond in een voormalig pakhuis (P.J. Aarssen, op. cit.,
p. 157). In 1829 werd deze “pakhuiskerk” vervangen door een gebouw dat speciaal
voor kerkelijke erediensten was bestemd.
8ste regel vanboven, de volgende nieuwe noot invoegen:
De formele grondslag daarvoor werd gelegd in een resolutie van de Staten-Generaal
d.d. 12-1-1786. De Gecommitteerde Raden van Zeeland verordonneerden
vervolgens op 20-2-1786 dat “het Comptoir van Lillo provisioneel is verplaatst
geworden op het Schip de Vigilantis, leggende voor de Haven van de Badsche Kade,
op vier à vyf vademen Water; zo worden by dezen alle de Schippers, de Oosters- of
Westers-Schelde op of afkomende, geordonneert aldaar te stryken, de betaling der
verschuldigde Rechten te doen en de behoorlyke recherche te ondergaan, alles op
dien voet, zoals zulks voor dezen en tot hier te Lillo heeft plaats gehad, zullende niet
vermogen hunne reize eenigszints voort te zetten of Anker te ligten, voor dat zulks
hen door de Commisen ter Recherche zal zyn gepermitteerd”.
toevoegen aan noot 188:
In de Verzameling Zegelstempels “Schutte” van het Zeeuws Archief bevindt zich
een lakzegel van Lillo, gedateerd 17de eeuw, met daarop een geplante boom met aan
weerszijden op de grond een vogel en als omschrift: “sigillum ad causas Lilloenses”
[= zegel van Lillo].
Aanvullend geraadpleegde literatuur 46
Adriaenssen, L., Staatsvormend geweld; overleven aan de frontlinies in de meierij
van Den Bosch, 1572-1629, Tilburg 2007.
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Bosters, A.M., De forten aan de Brabantse kant van de Eendracht, Voorburg, 2008,
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Nieuw-Vossemeer).
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Oorlog, Zutphen, 1933.
Bruijn, J.R., A.C. Meijer en A.P. van Vliet (red.), Marinekapiteins uit de achttiende
eeuw. Een Zeeuws elftal, Middelburg, 2000.
Bruin, S. de, Biografie en genealogie van Robert Wassy, een kapitein tijdens de 80jarige oorlog, z.j., geplaatst op de site:
http://home.hetnet.nl/~fleppie1/Genealogie/GenealogieDeVassy.html.
Coudeville, Ch., Het cultureel beleid te Brugge tijdens het Calvinistische Bewind,

45 P.J. Aarssen, op. cit., p. 157.
46 Nieuw geraadpleegde archiefbronnen blijven hier buiten beschouwing.
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J.M.G. Leune
Kohier van de belasting op de huizen en gebouwen in het fort Lillo tot
onderhoud van de brandspuit en de lantaarns, tijdvak 1767-1771
Bron: Rijksarchief Antwerpen, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek,
inv. 4

Vooraf
 vanaf 1738 werden eigenaren van gebouwen in het fort Lillo jaarlijks verplicht om bij te
dragen aan de financiering van het onderhoud van de brandspuit en van de
(straat)lantaarns. 47 Het desbetreffende belastingkohier over de periode 1738-1746 is in
gecompileerde vorm gepubliceerd in hoofdstuk 6 van boekdeel 3 b. 48 Voor de periode
1747-1766 is zo’n kohier niet bewaard gebleven. 49 Vanaf 1767 zijn de betreffende
gegevens weer wel overgeleverd. Zij reiken niet verder dan het jaar 1771. Het
onderhavige kohier is het laatste bewaard gebleven complete overzicht van de gebouwen
en hun eigenaren binnen het fort Lillo in de periode 1585-1786, dus tot de overdracht van
het fort aan de autoriteiten van de Zuidelijke (Oostenrijkse) Nederlanden. Van 32 panden
konden de vermoedelijk oorspronkelijke huisnamen getraceerd worden.
 de belasting betrof uitsluitend de gebouwen van particulieren. 50
 indien in de vierde kolom geen tijdvak is vermeld heeft de eigendom betrekking op de
gehele periode 1767-1771.
 indien in de vierde kolom wel specifieke jaren zijn vermeld betreffen deze de jaren
waarover de genoemde belasting is betaald.
 meestal betreft de belasting een woonhuis; dit is in het navolgende overzicht niet
expliciet vemeld; indien een ander soort pand werd belast is dit in de tweede kolom (wel)
vermeld.
 de belasting was gebaseerd op een waardebepaling van de gebouwen; de hoogste aanslag
bedroeg fl. 1 en 8 stuivers (voor een groot woonhuis) en de laagste 4 stuivers (voor een
schuurtje) per jaar. Op het kohier wordt verwezen naar een “schattingboek”. Dit is
verloren gegaan.
 de belasting bracht gewoonlijk per jaar fl. 63 en 6 stuivers op, inclusief een vaste bijdrage
van fl. 3 van de commandeur van het fort (die niet als belastingplichtige werd
aangeslagen, doch niettemin een aandeel in de opbrengst leverde).
47 Krachtens een ordonnantie op de brandveiligheid en de brandspuit d.d. 7-12-1737; zie hiervoor
boekdeel 1, p. 259.
48 De bebouwing van het fort Lillo is na oktober 1747, toen de vesting door “bombarderingen” van de
Fransen ernstig werd beschadigd (zie voor een inventarisatie van de schade boekdeel 1, p. 428431), ingrijpend gewijzigd. Dat gold ook voor de nummering van de percelen.
49 Het register van de belasting van de brandemmers op elk huis in Lillo geeft eveneens een beeld van
de bebouwing en van de eigenaars. De oudste versie daarvan is gedateerd op 6-11-1750, met
aanpassingen op 1-2-1752, 6-6-1760 en 6-3-1767. Voorts is een register bewaard gebleven uit
1758 met een overzicht van het aantal brandemmers per pand; dit bevat ook gegevens van de
bebouwing in Liefkenshoek. Bron: RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 5a en 5 b.
50 De gebouwen en erven in het fort die eigendom waren van het gewest Zeeland (in totaal: 38) zijn
voor het laatst beschreven in 1768; zie hoofdstuk 23 in boekdeel 3 b.
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 voor bijzonderheden over de vermelde eigenaren wordt verwezen naar de boekdelen 2a, 2
b en 2 c en de aanvullingen daarop in het onderhavige boekdeel 4; in de noten bij de
vierde kolom wordt een beknopte aanduiding gegeven van het beroep van de genoemde
eigenaar(s).

Nr.
Ligging 51
Huisnaam
Eigenaar(s)
1
Langestraat,
De Vergulde Nagel
Robbert Guillaume Temet 53
inkomend van de
poort
aan
de
rechterkant 52
2
Langestraat
Den Ekel
Johanna Akkermans 54
3
Idem
Het
Wapen
van Johannes Adrianus toe Laer 55
Zeelant
4
Idem
De Vergulde Valk
1767:
de weduwe van Jan Dronkers 56
1768-1771:
Johan Laurents Denck 57
5
Idem
Den Toelast
1767 t/m 1769: Andries Ooms 58
6
Burgerstraat,
1767 t/m 1770:
inkomend van de
Cornelis Blommen 60
59
rechterkant
7
Burgerstraat
Idem
8
Idem
1767: Johanna van der Gijsen 61
1768 t/m 1771:
Leopold J. Boucher 62
9
Idem
Idem
10
Is
gedeeltelijk getrokken aan het
huis van Pieter van
der Gooten en Pieter
Moormans
11
Burgerstraat
1767 t/m 1770:
Pieter van der Gooten 63

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Zie voor de ligging van de vermelde straten boekdeel 1, p. 98-99.
Op de hoek met de Klinkerstraat.
Secretaris van de magistraat.
Weduwe van Willem de Rechter, winkelier en wijnhandelaar.
Predikant.
Catharina van den Berg(e); Jan Jobszn. Dronkers was schipper.
Aanvankelijk militair, later kleermaker.
Veerman, later ook winkelier.
Rechts in het verlengde van de Langestraat, direct om de hoek van de Markt.
Winkelier; zijn winkel fungeerde destijds als de “supermarkt” van het fort.
Weduwe van Anthonij van Oosdorp, landbouwer.
Chirurgijn.
Schoenmaker en herbergier.
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12
13

-

De Armen van Lillo 64
Jacobus de Munck de oude 65

Idem
1767 t/m 1769: Jan Raats 66
1767 t/m 1769: Isack Arbon 67

14
15
16

Burgerstraat
Langestraat,
inkomend van
poort
aan
linkerkant
Langestraat
Idem
Idem

17
18
19
20

Idem
Idem
Idem
Markt 71

Antwerpen
’s Lands Welvaren
Het
Ontzet
van
Leijden
Bohemen
De Roos
Het Hoff van Holland

21
22

Burgerstraat
Idem

De Hoop
-

23
24
25

Idem
Idem
Idem

Den Geleersden Haan
-

26

Idem

Den Bonten Os

27
28

Idem
Idem

De Gouden Schoen
De Dubbele Sleutels

64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

de
de

1767 t/m 1770: Johannis Zwalle 68
Joost Kok 69
Adolph van Schweinitz 70
1767 t/m 1770:
Jan Baptist Vermeer 72
Idem
1767 t/m 1770:
Andries van den Bergh 73
Jan Pantalon, zijn zoon 74
Adriaan ’t Hooft 75
De weduwe van Simon van den
Enden 76
1767 tot 13-11-1770:
Lambertus Goedemont 77
13-11-1770 t/m 1771:
Catharina Poelemans 78
Willem Meijer 79
Idem

Van de diaconie van de fortkerk.
Aannemer.
Wijnhandelaar.
Koopman en winkelier.
Aanvankelijk militair, later wijn- en bierdrager.
Vermoedelijk was dit huis in de periode 1767-1771 niet in gebruik. Op het kohier is namelijk geen
belasting vermeld. Joost Kok, bakker, overleed in 1751, zijn weduwe Esther van Oosdorp verliet
Lillo in 1763.
Sergeant-majoor.
Waarschijnlijk lag ook dit pand in de Langestraat (als laatste aan de linkerzijde, inkomend van de
poort) maar werd het tot de Markt gerekend omdat het aan de voorzijde uitkeek op de Markt.
Aannemer.
Veerman.
De zoon is waarschijnlijk Joannes Egidius Pantalon, herbergier. Jan Pantalon (sr.), schoenmaker en
herbergier, overleed vóór 20-6-1763.
Licentmeester.
Johanna Jacoba de Hollander; Van den Ende was commies en gedelegeerd rechter.
Slager.
Weduwe van Arnout Huijsers, landbouwer.
Venduemeester, lijkdienaar, sluiswachter en portier.
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-

1767 t/m 1769: Jan Raats

30
31
32

’t Bergse Bolwerk,
een pakhuis
Idem
Klinkerstraat 80
Idem

Het Fortuijntje
Amsterdam
-

33
34

Idem
Idem

De Wijngaartrank
-

35

Idem (inkomend) 85

De Stad van Leijden

36
37

Idem
Idem

-

38

Idem, op de hoek van
het Slikstraatje
Idem, op de [andere]
hoek
van
het
Slikstraatje
Klinkerstraat
Vervallen aan “den
lande”. 94
Het Oud Quartier
Idem
Idem 96

-

1767 t/m 1769: Isack Arbon
Willem Meijer
1767 t/m 1770:
Joris Boubly en zijn zuster 81
Johanna Claassen 82
1767 t/m 1769:
Jacobus Ermerins 83
1770 t/m 1771: Jan Poortvliet 84
1767 tot 3-8-1770:
Maria van den Nieuwendijk 86
3-8-1770 t/m 1771:
Frans Dronkers 87
Jacobus de Munck de jonge 88
1767 tot 7-5-1770:
Robbert de Bruijn 89
7-5-1770 t/m 1771: Jan de Groot 90
Andries Dronkers 91

Den Haas

1767 t/m 1770: Hendrik Kluijt 92

De Arke Noë
-

Jean Louis Hentzenberger 93
-

De Blikke Doos
De Drie Switsers

Pieternella van Duijsel 95
De diaconie van de fortkerk
1767: De weduwe Sattler 97
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39

40
41
42
43
44

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Inkomend van de poort aan de rechterkant, naast het magazijn.
Metselaar. Zijn zuster is waarschijnlijk Maria Boubly.
Weduwe van Amour Poelemans, kleermaker en winkelier.
Commies en gedelegeerd rechter.
Commandeur van het wachtschip.
Inkomend van de poort, aan de linkerzijde.
Weduwe van Wouter Pieterszn. Dronkers, provoost. Zij was vroedvrouw.
Aanvankelijk roeier, later gerechtsbode, kleermaker en winkelier.
Aanvankelijk wijn- en bierwerker, later herbergier.
Schoolmeester, voorzanger en koster.
Commies.
Herbergier, roeier en winkelier.
Destijds commies, later secretaris van de magistraat.
Commies.
“Den Lande” betekent hier: het gewest Zeeland.
Weduwe van Willem Provo, luitenant en sergeant-majoor.
De ligging van dit perceel is ook omschreven als de Achterstraat.
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45
46
47
48
49
50
51
52
53

54

55
56
57

Vervallen aan “den
lande”
Idem
Oud Quartier 99
Nieuw Quartier, in de
barakken
Nieuw Quartier, naast
de Sortiepoort 102
Vervallen aan “den
lande”
Idem
Idem
De Gevulde Haven

1768 t/m 1771:
Cornelis van der Valk 98
-

De
Coning
Engelant
De Nagtegael

van

Leendert de Munck 100
Johannis Voogt 101

-

Jan Snijder 103

-

-

Den Hantboog

Nieuw Quartier, een
pakhuis tussen de
barakken op de hoek
De Gevulde Haven

-

Idem, op de hoek van
de Markt 109
De Gevulde Haven

De Croon

1767 tot 8-11-1768:
Jacoba Kien 104
8-11-1768 t/m 1771:
Johannis Dekkers 105
1767 tot 10-7-1769: Jan Grant 106
10-7-1769 t/m 1770:
Frans Conrad Bodmer 107
Pieter Moormans (geen betalingen
vermeld) 108
Gerard Herman Lanfferman 110

Het Clooster

Johanna Akkermans 111

-

97 Maria Vrijmans, weduwe van Georg Coenraad Sattler, chirurgijn op het wachtschip in de vloot te
Lillo.
98 Vermoedelijk was hij uitsluitend eigenaar, geen bewoner. Toen hij het huis kocht in 1768 woonde
hij in Dirksland. Op 14-2-1772 werd Jan Valentijn Breijl (wijn- en biersteker en vanaf 1779
winkelier) eigenaar.
99 Dit huis lag in 1786 in het Oud-Kwartier op de hoek tegen het officierspaviljoen en naast de
herberg “De Prins van Oranje” (RAA, oud-arch. Lillo, inv. 34, fol. 847).
100 Aannemer.
101 Aanvankelijk bierdrager, later o.m. winkelier, herbergier en timmerman.
102 Deze poort lag tussen het Magazijnbolwerk en het Engels bolwerk (zie boekdeel 1, p. 92-93).
103 Wijn- en bierwerker en herbergier.
104 Weduwe van Cornelis van Grevelingen, bakker.
105 Bakker, later ook winkelier.
106 Koopman.
107 Gedelegeerd rechter.
108 Aannemer.
109 Dit huis lag in 1745 naast het Slikstraatje (toen op perceel nr. 69) (RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en
Liefkenshoek, inv. 4, tijdvak 1738-1746).
110 Gedelegeerd rechter en commies.
111 Weduwe van Willem de Rechter, winkelier en wijnhandelaar.
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58
59
60
61

Idem, een pakhuis
De Gevulde Haven
Idem
Idem

- 112
-

62

Idem, een werkhuis

-

63

Idem, een werkhuis

De Stijgerboot

64
65
66

De Gevulde Haven
Idem 115
Opgedragen aan het
land
Idem
Idem
Markt, naast de kerk
Markt, op de hoek
met de Burgerstraat
Burgerstraat
Langestraat, op de
hoek
met
de
Klinkerstraat
Slikstraatje,
een
schuurtje
Burgerstraat 118

Het Houten Wambois
Het Zeepaert
-

Idem
1767 t/m 1769: Adriaan ‘t Hooft
Pieter van Assendelft 113
1767 tot 10-7-1769: Jan Grant
10-7-1769 t/m 1770:
Frans Conrad Bodmer
Pieter Moormans; zolang het
perceel niet bebouwd is is geen
belasting verschuldigd
Pieter Moormans; op het kohier
zijn geen betalingen vermeld
Vincent Dronkers 114
Idem
-

-

1767 t/m 1770: Cornelis Blommen
Idem

-

1767 t/m 1770: Daniel Cramers 116
Nicolaas Schuttel 117

-

1767 t/m 1769: Adriaan ‘t Hooft

-

Achter de Barakken,
een stalling
’t Plijn, op de hoek
met de Klinkerstraat

-

1767 t/m 1770: Jan Baptist
Vermeer
1767 t/m 1769: Adriaan ‘t Hooft

67
68
69
70
71
72

73
74
75
76

-

1767 t/m 1770:
Johan Hendrik Berkenmeijer 119

112 Op het kohier is geen huisnaam vermeld. Waarschijnlijk betrof het de herberg “De Prins van
Oranje”.
113 Herbergier.
114 Cent Janszn. Dronkers, schipper en winkelier.
115 Dit huis lag in 1743 op de hoek van de Gevulde Haven (RAA, arch. Lillo, Oud-Lillo en
Liefkenshoek, inv. 4, tijdvak 1738-1746). Reeds in 1628 werd een herberg in het fort aldus
omschreven (ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 79760).
116 Commies.
117 Baas van de sloeproeiers.
118 Aangetekend is: “sijn erve, nu bebouwt”.
119 Substituut licentmeester.

26

J.M.G. Leune
Burgerhuizen te Liefkenshoek op 5 december 1766
Bron: Rijksarchief Antwerpen, arch. Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek,
inv. 5 b; register betreffende het visiteren van de brandemmers
Vooraf
Vanwege de verplichting om per woning te beschikken over een voorgeschreven aantal
brandemmers werd op 5 december 1766 een register samengesteld van de burgerhuizen te
Liefkenshoek en hun eigenaren. De huizen werden voorzien van een nummer. Omdat
sommige panden toen waren afgebroken vertoont de nummering haperingen.
Aangetekend werd dat iedere bewoner moest beschikken over een lantaarn.
Voor bijzonderheden over de genoemde eigenaren wordt verwezen naar de boekdelen 2 a, 2
b en 2 c en het onderhavige deel 4. De panden in het fort die eigendom waren van het gewest
Zeeland bleven in het register buiten beschouwing. 120
Het betreffende kohier is als volgt getranscribeerd.
Nummer

Ligging

Eigenaar

1
2
3
4
5
7
8
9 en 10
11 en 12
13 122
17

De molen
De opgang der wal 121
Op het Plein
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
De Achterstraat 123

Cornelis Romeijns
Joris van Boven
Job Vincentszn. Dronkers
Jan Jansen Leerdam
Johan Hendrik Tekenborgh
Johannis Dekkers
Job Janszn. Dronkers
Gommert Schalck
Adriaan ‘t Hooft
Johannes Abraham Bodmer
Cornelis Romeijns

Aantal
brandemmers
1
3
2
2
3
2
2
2
3
1
2

De panden van burgers kunnen als volgt worden geclassificeerd: 10 woonhuizen, een molen,
een veerhuis en een stalling.

120
121
122
123

Zie voor een inventarisatie van deze panden d.d. 1768 boekdeel 1, p. 114.
Dit betrof het veerhuis bij het scheepshoofd.
Dit betrof een “chaise huis”, waarschijnlijk een stalling.
Vermoedelijk bevond de Achterstraat zich achterin het fort tussen de bolwerken Middelburg en
Vlissingen, die later werden aangeduid als de bolwerken De Perel en Kieldrecht. Op de tekening
van het fort die W.T. Hattinga in 1741 (met een aanpassing in 1745) vervaardigde (zie boekdeel
1, p. 113) zijn op deze locatie enkele panden getekend. Dit zouden de panden kunnen zijn met de
nummers 14, 15, 16 en 17, waarvan in 1766 slechts nummer 17 resteerde.
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J.M.G. Leune
Een predikantsrel te Lillo in 1712 124
Op 12 maart 1706 werd Lambertus Slicher beroepen als predikant van de NederduitsGereformeerde kerk in het fort Lillo. In juni van dat jaar werd hij er als zodanig bevestigd.
Slicher is in 1679 te Middelburg geboren. Hij studeerde theologie in Leiden waar hij op 19
september 1701 als student werd ingeschreven. De classis van Walcheren liet hem op 29
november 1703 als proponent toe. Hij werd vanaf dat moment als predikant beroepbaar.
Slicher volgde in Lillo dominee Johannes Cantzius op, die in dit Scheldefort op 21 oktober
1703 was bevestigd en die daar in oktober 1705 overleed. 125
Dat de lidmaten van de kerk in Lillo goed met Slicher in hun maag kwamen te zitten blijkt
uit een petitie die zij op 27 augustus 1712 aan de commandant van het fort Lillo, Charles
Lonque, verzonden. 126 Daarin smeekten zij hem om Slicher zo spoedig mogelijk te
ontslaan. 127
Slicher had zich naar hun mening schuldig gemaakt aan “ grove en aanstotelijke misslagen”.
Zonder daarvan ook maar iemand in kennis te stellen had hij zijn gemeente reeds vier
maanden in de steek gelaten. De dominee werd gekarakteriseerd als “een man aan wien al
het stigtelijke te eenmaal is weg genomen” en als iemand die reeds veel ergernis had
opgewekt en die aanstoot had gegeven zowel in leer als leven. Zijn gedrag werd als
“schandaleuslijk” betiteld.
In het verzoekschrift werd gewezen op de moeilijke omstandigheden waarin de
gereformeerde gemeente in Lillo verkeerde. Geschetst werd hoezeer de gemeente “van
buijten” door “het pausdom” werd omringd, waarmee werd gedoeld op de groeiende invloed
van het rooms-katholicisme in de streek rondom het fort. Van binnen werd het gezaaide
“onkruijt” waargenomen van de “schadelijke, sielverderfelijke en godtslasterende”
gevoelens van dominee Pontiaan van Hattem. 128 Gevreesd werd dat diens denkbeelden zich
door het gedrag van Slicher verder zouden kunnen verspreiden. Daarbij werd Lonque
gewezen op de geloofsafvalligheid die zich in Lillo mede door de als droevig
gekwalificeerde oorlogsomstandigheden had gemanifesteerd en die gereformeerden ertoe
had aangezet om “elders voedsel voor hare sielen te soeken”. Op dat moment had de streek
rond het fort Lillo te lijden van de zogeheten Spaanse Successieoorlog, die in 1713 zou

124
125
126
127

128

De tekst van dit hoofdstuk is eerder verschenen als artikel in het tijdschrift Van Zeeuwse Stam,
nr. 111, december 2000, p. 223-227. De onderhavige versie is enigszins aangepast.
De Navorscher, 1886, p. 9.
Zie voor Charles Lonque deel 2 b.
GA Schouwen-Duiveland, archief Heerlijkheid Ooster- en Sirjansland, doos I, correspondentie
Charles Lonque; ik dank de gemeente-archivaris van Schouwen-Duiveland, H. Uil, voor zijn
bereidheid mij op deze bron te attenderen.
Pontiaan van Hattem (1614-1706) werd op 11-10-1672 bevestigd als predikant te SintPhilipsland. Hij werd beschuldigd van onrechtzinnigheid en op 27 mei 1683 om die reden uit
zijn ambt gezet door de provinciale coetus van Zeeland. Dit belette hem niet om met preken door
te gaan. De Staten van Zeeland verboden het drukken van zijn geschriften. Zijn volgelingen
werden betiteld als Hattemisten. Vooral door de piëtistische en mystieke wijze waarop Van
Hattem zich uitdrukte laat het Hattemisme zich lastig karakteriseren; zie: Encyclopedie van
Zeeland, deel II, Middelburg 1982, p. 16-17.
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worden beslecht. Boeren in de polder van Lillo hadden veel last van inundaties die nodig
werden geacht om het fort aan de landzijde goed te kunnen verdedigen.
Het valt niet meer te achterhalen wat dominee Slicher precies op zijn kerfstok had.
Aangenomen mag worden dat hij het in tal van opzichten erg bont had gemaakt. Zeker is dat
hij op 25 april 1712 Lillo heimelijk verliet om zijn crediteuren te ontvluchten. Hij keerde
niet meer terug. De fortcommandant besloot om zijn nagelaten goederen ten gunste van zijn
schuldenaren publiekelijk te verkopen. Conform het bovenvermelde verzoek van zijn
lidmaten werd Slicher inderdaad als dominee ontslagen. In 1724 hervatte hij zijn ambt in
Zuid-Afrika en wel op Kaap de Goede Hoop. Op 4 juli 1713 werd hij in Lillo opgevolgd
door David Coutry. 129
In genealogisch opzicht is de petitie waarmee om het ontslag van dominee Slicher werd
verzocht interessant. Van de fortkerk in Lillo zijn geen lidmatenlijsten bewaard gebleven. In
deze kerk lieten de gereformeerde bewoners van het fort en uit de omgeving hun huwelijken
bevestigen en hun kinderen dopen. Er bestond toen voor gereformeerden in en rondom Lillo
in deze opzichten geen alternatief. Gegevens over huwelijken zijn bewaard gebleven vanaf
1732 en doopgegevens vanaf juli 1706. 130 Het doopboek vertoont hiaten tussen 1706 en
1712. Dominee Slicher verzuimde regelmatig om dopen te noteren. Vermoedelijk kan de
lijst met de namen van de ondertekenaars van de petitie van 27 augustus 1712 worden
beschouwd als een redelijk volledige lidmatenlijst uit die tijd. We kunnen ons moeilijk
voorstellen, gelet op de kwalificaties die Slicher ten deel vielen en zijn heimelijke vlucht, dat
er lidmaten waren die het verzoekschrift niet wilden ondertekenen. Veel moed zal er niet
voor nodig zijn geweest, al was het verzoek om een geestelijk leidsman te ontslaan
natuurlijk een hele stap. De lijst is door 38 personen ondertekend.
De namen van de ondertekenaren, geplaatst in alfabetische volgorde, zijn de volgende: 131
1. Adriaensen, Cornelis
2. Adriaensen, Gabriel
3. Berlecom, Judith van
4. Bloemendaal, Maria
5. Callebach, Maes
6. Court, Janna la 132
7. Daems, Marij 133
8. Deijs, Marinus
9. Dronkaers, Pieter Woutersen
10. Ende, Simon van den
11. Enden, Catharina van den
12. Enden, Jan van den
129
130
131

132
133

De Navorscher, 1886, p. 9.
ZA, Gen. Afschriften nrs. 130 en 542.
Deze volgorde wijkt af van de volgorde van ondertekening; in deze laatste volgorde valt geen
patroon te ontdekken. Zo tekenden echtparen door elkaar heen. Op de lijst komen de volgende
zeven echtparen voor: nrs. 3 en 31, 8 en 15, 9 en 16 (nr. 16 hertrouwde met nr. 27), 11 en 20, 13
en 25, 19 en 34, 33 en 35. Voor bijzonderheden over de genoemde personen wordt verwezen
naar de boekdelen 2 a, 2 b en 2 c en het onderhavige boekdeel 4.
Zij kon haar naam niet zelf schrijven en plaatste een kruisje voor haar naam die door een ander
was opgeschreven.
Idem.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Eversdijk, Adrianus
Franke, Catie 134
Garbrandus, Johanna Elisabeth
Geijsen, Johanna van der
Grevelingen, Carel van 135
Groot, Giliam de
Hoorn, J.C. 136
Huijsers, Aernout
Jacobs, Meerten
Keijser, Catharina de
Keijser, D. de 137
Kuijpers, Hendrik
Mazuer, Magdalena
Oostdorp, Abigail van
Oostdorp, Anthonij van
Pieters, Elisabeth
Pippink, Jan Willemse
Pottier, Jacoba
Pottiers, Johan
Prins, Claes
Verbergh, Jacoba
Verkouteren, Pieternella
Verschuur, J. 138
Vlascamp, G.F. 139
With, Mechtel de
Zande, Pieter van de

134
135
136
137
138
139

Idem.
Ook hij kon zijn naam niet zelf opschrijven.
Het betreft Johan Christiaen Hoorn (Horn).
Het betreft Daniel de Keijser.
Het betreft Johan Verschuur.
Zijn voornamen konden niet getraceerd worden.
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Monsterrol van de compagnie van Willem Jan Cabbeliau te
Liefkenshoek, 2 juni 1645
Bron: Zeeuws Archief, Rekenkamer Zeeland C, inv. 843
Bewerking door J.M.G. Leune (m.m.v. H. Uil)
Willem Jan Cabbeliau, kapitein
zijn jongen [N.N.]
Marckus Plouch, luitenant
zijn jongen [N.N.]
Johan de Wassy, vaandrig
zijn jongen [N.N.]

Louwers Meurs, sergeant
Nicolas Tramble, sergeant des armes
Jan Cabbeliau, zoon van de kapitein
Louwers de Vos, tamboer
Nicolas Humber, tamboer
Abram Nachtergael, solliciteur 140

Musketiers
Pieter Aertse, korporaal
Huybrecht Houckens
Jan Legrande
Marckus de Rijcke 141
Gerret Colson
Thommas Logie
Adryaen Machilse
Hendrick Thil
Flip Maioor
Davidt Cordon
Cornelis Vermeurs
Thommas Albrechtse

Maddelyn Masyn
Pieter Rijcaert
Jores Peerts
Abram Brou
Pieter Luycas
Meerten Toers 142 [ob]
Gelyn Jansse
Jeron Jansse
Jan Everts
Lowy Gomber
Gerrit Antumysse

Piekeniers (“Spijssen”)
Steven Sicaer
Jan de Bode
Matheux Dupon
Gille Sertier

Hans Peeters
Loryn Lovyn
Pieter Herremans
Meerten Jansse

Musketiers
Peer Lenaert, korporaal
Jan Thibou

Adriaen Dijden
Mattheux de Seelander

140 Voor zijn naam staan op de betreffende monsterrol de letters ob. Gewoonlijk betekent dit:
overleden. Dit spoort echter niet met het gegeven dat hij de betreffende monsterrol mede
ondertekende, evenals de monsterrol (van dezelfde compagnie) van 29 september 1645 (ZA,
Rekenkamer Zeeland C, inv. 843).
141 Met de toevoeging A = verm. absent tijdens de monstering.
142 In eerdere en latere monsterrollen van deze compagnie is hij steeds omschreven als Meerten
Tiers. De toevoeging ob kan geen betrekking hebben op zijn overlijden, want hij wordt na 2-61645 nog diverse malen als musketier vermeld.
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Adryaen Joossen
Chrystiaen Dupru
Lowy Provoo
Anthony Coolans
Robbert Ellegout
Hans Heverts
Joost Amont
Jacob de Keyser
Gerret van Ossendorp

Adryaen Joossen
Anthony Gomber
Anthony Jaeckrilou
Machiel Mette
Jacob Brys
Pieter van den Ende
Jacob Linterman
Jan Janssen
Hendrick Braddely

Piekeniers (“Spijssen”)
Willem van Boshuyse
Lion Grymonpon
Hans Weerts
Stoffel Verschure
Gille Coolens

Jaeck Dure
Adryaen Jacobse
Willem Smidt
Lieven van der Oost

Musketiers
Lieven Jansse, korporaal
Huybrecht Waghenaer
Renier Lenderts
Jaeck Lebrun
Goos Claesse
Pouwels Lievens
Hendrick Pouwels
Pouwels Fransoo
Peer Predomme
Jacob de Hont
Marynis Jansse

Pieter Jansse
Rekeyn Herry
Thosyn Valou
Mechel Schotte
Frans Rooms
Marynis Everts
Hans Willemse
Isaeck Sesselaer
Arnout Coolman
Jan de Laker

Piekeniers (“Spijssen”)
Chasper Pacht
Gerret de Roose
Gille Verman
Thommas Tornel
Jan Hendricxse
Jan Cordon
Maryn Coppin
Jacob Rapsaet 143
Hendrick Symons
Hans Fluytman
Gran Sjan 144
Pieter Gerretsen

Jan de Langhe
Lodewijck Vermeulen
Hendrick Jansse
Jan Crypel
Anthony Verdyn
Nicolas Hebe
Anthony Santonnas
Jan Aertse
Hendrick Kloester
Samuel de Lesux
Jan Serras
Peer Ville 145

143 Met de toevoeging: ziek.
144 Met de toevoeging A = verm. absent tijdens de monstering.
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Lowy Donrael
Op een toegevoegde bladzijde komen voorts de volgende namen voor:
Flip Willemse (met de toevoeging ob)
Cornelis Jansse
Anthony van Brade
Voorts wordt melding gemaakt van de volgende “Franck apontiers [voorzien van de
letter F] en onbequaemmen [voorzien van de letter O]”:
Jacob de Turck (F)
Frederick van Dorp (F en met de toevoeging ob)
Gilliaem Losoer (O)
Willem Predry (O en ob)
Dorpel Sportel (O en ob)

145 Met de toevoeging: nieuw aangenomen sedert de laatste monstering.
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J.M.G. Leune
Aantekeningen uit de gerechtsrollen van de schepenbank van de
ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland 1652-1715
Bron: Rijksarchief Antwerpen, oud-archief Lillo, inv. 27, 28 en 29
Vooraf
Zodra de polder van Lillo in 1652 na de inundatie van 18 juli 1584 weer bewoonbaar werd
ontstonden er geschillen tussen de lokale overheid en burgers en tussen burgers onderling.
De schepenbank van de ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland, die als lokale overheid
fungeerde, had naast een bestuurlijke een rechtsprekende taak, zoals destijds gebruikelijk.
De genoemde geschillen werden in eerste (en veelal laatste) aanleg door dit schepencollege
beslecht. 146 Buiten het bereik van de schepenen van Lillo-Zuidland lagen geschillen die
zich voordeden op het grondgebied van de forten Lillo en Kruisschans met inbegrip van de
“buitenwerken” van deze vestingen waartoe de enclave Oud-Lillo behoorde (zie boekdeel
1). Vanaf 12 februari 1786 omspande het werkterrein van de schepenbank het gehele
grondgebied van de polder van Lillo.
Met enkele onderbrekingen zijn de gerechtsrollen van de schepenbank bewaard gebleven
voor de periode 1652-1763. Ze bevatten velerlei bijzonderheden over het leven in de polder
van Lillo. De gerechtsverslagen betreffende de periode 1652-1674 zijn uit een oogpunt van
bevolkingsreconstructie bijzonder van belang omdat gegevens over geboortes (dopen),
huwelijken en overlijden betreffende deze periode goeddeels verloren zijn gegaan. Het
parochieregister van de enige kerk in Lillo-Zuidland, i.c. de parochiekerk te LilloKruisweg, is samengesteld vanaf 1674, de huwelijken vanaf 25 april en de dopen vanaf 25
juni. De desbetreffende gegevens van de gereformeerde fortkerk van Lillo uit de 17 de eeuw
gingen verloren. 147 Wel kunnen in bewaard gebleven archivalia betreffende (al dan niet
gedwongen publiekelijk verkochte) nagelaten bezittingen en in enkele notariële akten
incidenteel gegevens over de herkomst en burgerlijke staat van polderbewoners worden
aangetroffen. Dat geldt ook voor de bewaard gebleven rekeningen van het bestuur van de
polders van Lillo, Stabroek, Berendrecht en Zandvliet. Pas in 1693 is de bevolking van
Lillo-Zuidland middels een volkstelling integraal in kaart gebracht. 148 Uiteraard leveren
gerechtsrollen geen fundament voor een complete bevolkingsreconstructie. Alleen personen
die met elkaar overhoop lagen komen er immers op voor. Aangenomen kan wel worden dat
via de gerechtsrollen vele van de destijds spraakmakende bewoners van de polder van Lillo
in beeld kunnen worden gebracht. De onderzochte rollen leveren gegevens op over ca. 425
families (zie de index achterin dit hoofdstuk).
De navolgende aantekeningen, die betrekking hebben op de periode 1652-1715, beperken
zich overwegend tot het vermelden van de namen van eisers en gedaagden, zo mogelijk
voorzien van enkele bijzonderheden over hen, zoals hun beroep. Slechts summier en

146
147
148

Deze rechtspraak vond plaats in het kader van een vierschaar, d.w.z. oorspronkelijk binnen een
ruimte tussen vier “geschoren” [= gespannen] touwen.
Zie boekdeel 2 a, p. 18 en 19.
RA Anderlecht, Fiscaal Officie van Brabant, nr. 358.

34

incidenteel is iets vermeld over de aard van de behandelde conflicten. Het voerde te ver om
ook hierover systematisch aantekeningen te maken. Vele geschillen waren overigens door
een gebrek aan achtergrondinformatie lastig te doorgronden.
Indien overheid en burgers enerzijds en burgers onderling anderzijds herhaaldelijk veelal
over dezelfde kwestie met elkaar overhoop lagen is dit niet door mij steeds genoteerd om
doublures te vermijden. In dat opzicht zijn de onderhavige aantekeningen dus niet volledig.
Hiaten zijn een enkele keer ook ontstaan doordat namen van eisers en gedaagden niet goed
leesbaar waren als gevolg van een ondoorgrondelijk handschrift, door verbleekte inkt of
door waterschade.
Voor bijzonderheden over de genoemde personen wordt verwezen naar de boekdelen 2 a, 2
b en 2 c en incidenteel naar het onderhavige boekdeel 4.
Uit de navolgende gecompileerde gegevens kunnen onder meer de volgende conclusies
worden getrokken:
1. De geschillen die door de schepenbank werden behandeld hadden overwegend
betrekking op financiële kwesties. Geschillen tussen de lokale overheid en de inwoners
van de ambachtsheerlijkheid betroffen vrijwel steeds belastingen (veelal “penningen”
genoemd) die door de inwoners moesten worden betaald. Conflicten tussen burgers
onderling betroffen veelal betalingen voor geleverde goederen en diensten en hadden
voorts betrekking op eigendomsverhoudingen. Voorts kwamen regelmatig
arbeidsrechtelijke kwesties aan de orde, waaronder claims van knechten en dienstmeiden
op de uitbetaling van salaris (“bodeloon” genoemd). Uiterst zeldzaam waren geschillen
over niet-materiële kwesties zoals smaad of belediging.
2. De dominantie van de landbouw in het economisch en sociale leven binnen de polder
van Lillo weerspiegelt zich in de kwesties die door de schepenbank werden behandeld.
Deze komt ook tot uitdrukking in de samenstelling van de schepenbank. Het was
uitzonderlijk indien daarvan polderbewoners deel uitmaakten die geen landbouwer
waren.
3. Opmerkelijk is het grote aantal geschillen dat betrekking heeft op pachtschulden van de
landbouwers in de polder. Deze geschillen manifesteerden zich in de gehele periode
1652-1715, niet alleen in de jaren waarin het bedrijven van landbouw door inundaties
moeilijk tot onmogelijk was, zoals na de watersnoodramp van 26 januari 1682 en de
inundatie van 1702 in het kader van de Spaanse Successieoorlog, maar ook in
betrekkelijk rustige tijden. Vermoedelijk was er regelmatig sprake van misoogsten of
waren de opbrengsten van geoogste producten vaak niet toereikend om aan
pachtverplichtingen te voldoen. Dat gold met enige regelmaat ook voor de verpachting
van tienden, in het bijzonder van tienden die eigendom waren van de Kathedraal van
Antwerpen. De kanunnik van deze Kathedraal trad regelmatig op als eiser voor de
schepenbank teneinde te trachten om overeengekomen pachtsommen van tienden te
verhalen, soms op degenen die zich hiervoor borg hadden gesteld (zie hiervoor ook het
in dit boekdeel opgenomen hoofdstuk 20 e, behorend tot boekdeel 3 c).
4. Uit de gerechtsrollen blijkt de belangrijke rol van (veelal kooplieden)-families buiten het
grondgbied van de heerlijkheid van Lillo en Zuidland als landeigenaren. Deze families
woonden veelal in Antwerpen, maar bijv. ook in Bergen op Zoom (De Levin), Breda
(Roovers, De Wijse), Dordrecht (De Carpentier), Den Haag (Van Druijnen). Zij
verwierven meestal grond direct na de herbedijking van de polder van Lillo in 1652.
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Vermoedelijk zal het rendement van hun investeringen niet steeds in overeenstemming
met hun verwachtingen zijn geweest, gelet op het frequente voorkomen van
pachtschulden.
5. Opmerkelijk is eveneens de rol van inwoners (veelal burgers) van het fort Lillo als
landeigenaren. Direct na de herbedijking van de polder namen zij een aandeel in het
verwerven van kavels grond. Dat mag opmerkelijk worden genoemd gelet op de uiterst
gespannen verhouding tussen (de leiding en de bewoners van) het fort en (de leiding en
de bewoners) van de polders (zie boekdeel 1, p. 223 e.v.). Tot de in het fort woonachtige
eigenaren-families van land in de polder behoorden Boone, Clarisse, De Cock, Covijn,
Davids, De Gomme, De Grande (Grant), Langevelt, Seijs (commandeur van Lillo in de
periode 1646-1671; hij bezat in de polder ruim 44 gemeten grond) en Van Vosmeir. 149
Incidenteel waren inwoners van het fort die geen grond hadden in de polder als debiteur
of crediteur bij geschillen betrokken.
A. Aantekeningen uit de gerechtsrollen betreffende de periode 1652-1658 (inv. 27)
Datum
24-4-1652
idem

8-6-1652
16-9-1652
idem

30-9-1652

4-2-1653

149
150
151
152

Vermelde personen
Schepenen: Michiel Clarisse 150 en Joos Meertensen
De erfgenamen van Guilliam van Zele leggen beslag op de hoeve en de
bijbehorende grond in de polder, genaamd “den Vogelensanck”, voor de
helft eigendom van de heer Fama [later omschreven als de heer van Famars]
en voor de andere helft van Pieter Steijmans (en eertijds eigendom van
Roelant de Roovere en van Maria van Halmale); verwezen wordt naar aktes
van 25-10-1565, 20-2-1584 en nov. 1651; op 8-6-1652 wordt als eigenaar
van de helft van de hoeve de weduwe van Pieter Steijmans vermeld
Drossaard: Adriaen Tiberius. Schepenen: Michiel Clarisse, David Carels 151,
Nicasius Adriaenssen, Joos Martensen en Laureys Oilaerts
Jan Corstiaenssen, geb. “Sijgum” in het kwartier van Antwerpen, legt de
eed af als voster en schutter van de heerlijkheid van Lillo en Zuidland
Hendrick Houtenborg wordt vermeld als geboren te Osnabrück (in het Stift
van Münster) en als “jonckman” [= ongehuwde]; hij heeft reeds enkele
jaren in Lillo gewoond en verzoekt om een attestatie die hem wordt
verleend 152
De drossaard daagt ene Jan N.N. en Peeter N.N.; zij hebben zich op 26-9 j.l.
schuldig gemaakt aan het “ontjagen” van paarden die door de voster Jan
Corstiaenssen waren geschut op het land van Jan Anthonissen Verheijen
Anthony Brau legt beslag op de landen te Lillo die eigendom zijn van
Geeraert de Weijse (koopman te Breda) en van Adriaen Drinckvelt

De geschotboeken van de polder van Lillo verschaffen hierover een vollediger beeld.
Zijn rol in de schepenbank is opmerkelijk omdat hij ook een prominente positie bekleedde in
het fort Lillo, waar hij o.m. koopman en rechter was (zie boekdeel 2 a, p. 456-457).
Ook hij woonde in het fort Lillo, waar hij o.m. roeier van de commiezen en biersteker was (zie
boekdeel 2 a, p. 419-420).
Vermoedelijk verzocht Houtenborg vanwege een voorgenomen huwelijk om een attestatie
waaruit kon blijken dat hij nog niet gehuwd was. Het verkrijgen van een dergelijke verklaring
vanuit zijn geboortestad zal wel uiterst lastig tot onmogelijk zijn geweest.

36

26-5-1653
3-10-1653
11-10-1653

23-10-1653
idem

31-10-1653
idem
17-11-1653
idem
idem
idem
1-12-1653
9-2-1654
2-3-1654
23-3-1654
idem

31-7-1654
idem
13-9-1654
idem

idem

Anthony Janssen is wagenmaker
Corijn Willemsen (eiser) contra Peeter Reijnierssen
Vier soldaten van het fort Kruisschans leggen een verklaring af in het
proces van Corijn Willemsen en Peeter Reijnierssen:
a. Peeter Wouters, geb. “Lubeecke” [= verm. Lübeck], 42 jaar oud,
soldaat in de compagnie van Potteij
b. Geeraert Clijvers, geb. “Impenbueren” in het land van Lingen, 33 jaar
oud
c. Jan Hermans, geb. Coevorden, 33 jaar oud
d. Jacob Adriaensse, geb. “Outhave” [= verm. Houtave] bij Brugge, 25
jaar oud
Schepenen: Michiel Clarisse, Joos Martens, David Carels en Alaert
Laureijssen 153
Willem Wilhelmi (eiser) contra de erfgenamen van Geert Danijs en de
weduwe van Jacob Covijn, die wordt vertegenwoordigd door haar zoon
Jacob Covijn de jonge
Jan Janssen Turuluer (eiser) eist van Anthony van Passel fl. 6 en 8 stuivers
wegens de huur van een paard 154
Jacques Schonaerts (eiser) contra Geerard de Wijse c.s.
Schepenen: Michiel Clarisse, Joos Martens, David Carels en Alaert
Laureyssen
Cornelis Danckaerts is ex- pachter van land van de heer Famars c.s. 155
Pedro Pasquael de Deckere bezit land in de polder van Lillo
Adriaen de Jonge woont op Blauwgaren
Quirijn Willemsen (eiser) contra Peeter Reijnierssen
Andries Franssen Coomans (eiser) contra de vorster Jan Corstiaenssen
Jacques Schonaert (eiser) contra Adriaen Drinckvelt c.s.; het geschil betreft
de pacht van 63 gemeten en 155 roeden land
Cathlijn Trompet, weduwe, vertegenwoordigd door Cornelis Janssen
Decker (eiseres)
Elisabet Lievens (eiser) contra Anthonis Compasser; geëist wordt betaling
van fl. 15 wegens “bodeloon” [= loon als dienstmeid] van haar dochter
[N.N.] gedurende vijf maanden
Jan Cornelis, vrijschipper te Dordrecht (eiser) legt beslag op 55 gemeten
land, eigendom van Michiel Clarisse (gedaagde)
Anthony Brau vermeld als gerechtsbode van het fort Lillo
Nicolaes de Groot is eiser (legt beslag op)
Jan Heym, chirurgijn eist van Marijken Lenaerts, weduwe van Adriaen
Dirickx, betaling van fl. 6 i.v.m. het cureren van haar [overleden]
echtgenoot
Anthony Claus is eiser

153 Aan zijn achternaam wordt later toegevoegd: van Daelem.
154 Passel is een gemeente in het Franse departement Oise (regio Picardië), behorend tot het
arrondissement Compiègne.
155 Het betrof land in de polder van Lillo van Willem de Levin, heer van Famars.
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Schepenen: Joos Mertens, Alaert Laureyssen, Peeter Janssen, Merten de
Roij, N.N. [= Jacques] Couwenbergh en Anthony Claus
Cornelis Fillet (eiser) contra Arnout Conincx
De beide vosters (eisers) contra Nicolaes Commers, kastelein [= beheerder
van de boerderij] van Geerard de Wijse
Cornelis Commers, meier (eiser) contra Nicolaes Commers
Zegerius Zegers (eiser) contra Andries Coomans
Jan Corstiaenssen en Antoni Janssens als pachters van de impost (eisers)
contra Aert Bastiaenssen
Amel N.N., herbergierster, is huisvrouw van Pieter de Schutter; zij wordt
gedaagd vanwege een schuld
Jan Baptist Huart is eiser
Pieter Wits, koopman te Antwerpen (eiser) contra Jan Janssen van
Litsenborch
Adriaen Adriaenssen de jonge pacht grond van Pieter Wits
Marinus Adriaanssen van Couwenstijn vermeld als eiser en gedaagde
Hendrick Dielissen Teeuwen is eiser
Schepenen: Joos Mertens, Jaques van Couwenberch en Antoni Claus
Jan Augustino van Hove legt beslag op 6 gemeten pachtgrond van Jan
Corstiaenssen
Michiel Clarisse vermeld als koopman op het fort Lillo
Maarten Cornelisse Geldersman is eiser
Pieter Heymans is eiser
Roelant Hassinck is eiser
Pieter de Schutter (eiser) contra Amelberga Landegem
Cornelis Teunisse Boer is gedaagde
Guillelmo Lucas (eiser) contra Maarten Cornelisse Geldersman
Geeraert Cornelisse Havermans (eiser) contra Anthoni [Jansse] van Passel
Adriaen Mathijssen legt beslag op goederen en beesten van Geerart de
Wijse en Dierck Roovers (idem op 6-12-1655)
Joos Mertens is eiser
Cornelis de Bruyn en Mattijs Reijnierssen (eisers) contra de drossaard
Dierick en Peeter Reijnierssen vermeld als inwoners van de polder van Lillo
Geeraert Cornelisse Havermans (eiser) contra Anthoni van Passel
Pauwels van Boeck en Dierick Reijnierssen zijn inwoners van de polder van
Lillo
Schepenen: Peeter Janssens, Alaert Laureijssen en Merten de Roy
Cornelis Adriaenssen legt beslag op huis, hof en goederen van Arnout de
Conincx aan de Kruisstraat
Schepenen: Alaert Laureijssen van Daelem, Jan Verheijen, Joos Mertens,
Anthoni Claus, Peeter Janssens en Merten de Roij
Herman Meusse van Assche alias Poets als compagnon van wijlen Adriaen
Gommerse alias Moel (eiser) contra Anthoni van Passel; geschil over de
betaling van een paard (een ruin) ad 17 pond Vlaams
Thomas Gabrielsen (eiser) contra Peeter Mertens filius Wierincx; vermeld

38

idem
21-2-1656
3-4-1656
14-4-1656

15-5-1656
19-5-1656

29-5-1656
26-6-1656
10-7-1656
31-7-1656

18-9-1656
idem
idem
idem
16-10-1656
idem
idem
30-10-1656
idem
27-11-1656
idem
22-1-1657
idem
idem
idem

wordt een betaling van 9 pond Vlaams aan Merten Peeterssen te
Oudenbosch i.v.m. een borgstelling
Huybrecht Cornelissen (eiser) contra Peeter Wierinx
Jan van Bemden is kerkmeester te Stabroek
Nicolaes de Groot is eiser
Jan Willemse Meeus, landman te Oorderen, namens hemzelf en zijn broers
Adriaen en Sijmon Willemse Meeus, legt beslag op penningen berustende
of lijken te berusten bij ene Arnoult N.N. betreffende meubelen, goederen,
paarden en beesten toekomend aan Adriaen Lenaertse Huijser; het geschil
betreft de betaling van fl. 220 wegens een aan Huijser geleverde schuur,
blijkens een obligatie van 11-5-1655
Geeraert Cornelisse Havermans (eiser) contra Anthoni van Passel
Anneken Portiers, weduwe van N.N. [niet ingevuld] van Damme (eiser);
betreft geschil over penningen berustende bij Marijnis Rijns en toekomend
aan Jacob Centen, getrouwd met de weduwe van Cornelis Danckaerts
Schepenen: Peeter Janssens, Alaert Laureyssen van Daelem en Joan
Verheyen
Reijnier van der Steen is eiser
De weduwe van Adriaen Govaertse van der Graaf (eiser) contra Anthony
van Passel; ook vermeld haar zoon Jan Govaertse van der Graaf
Mr. Livinus de Meulder, gehuwd met de weduwe van Jan Deckers legt
beslag op penningen berustende onder Adriaen van Linde, wonend alhier,
toekomend aan Jan Adriaensen Aelaers; geschil over de betaling van fl. 21
en 3 stuivers wegens een door eiser geleverd kleed
Schepenen: Peeter Janssens, Alaert Laureyssen van Daelem, Anthony Claus
en Joan Verheyen Anthonissen [= Jan Anthonissen Verheyen]
Jan Plaman (eiser) contra Marijnis Adriaenssen
Jan Kint is gedaagde
Anthoni Kint is gedaagde
Bastiaan Matthijssen en Schalck Anthonissen (eisers) contra Cornelis de
Bruijn
Jacob Cremers (eiser) contra Peeter Reijnierssen; geschil over de betaling
van geleverd bier
Anthoni Claus (als stadhouder) eiser contra Mathijs Mertens
Cornelis Franssen eist van Aert Bastiaenssen betaling van fl. 120 wegens
arbeidsloon
Adriaen van Tiel (eiser) legt beslag op 4 gemeten land alhier van Joos de
Jager
Cornelis Schepers is eiser
Pauwels Boudewijns is gedaagde
Anthoni Davids (wonend in het fort Lillo) eiser, contra Jan van Gelder
Hendrick Dillis (eiser) contra Marijnis Rijns 156
Jan van Dongen is kastelein van Geerard de Wijse
Anna Diericx, weduwe van Martinus de Blinde (eiser) contra Peeter

156 Rijns is in de gerechtsrollen veelvuldig ook omschreven als Rens.
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Reijnierssen; geschil over betaling van een geleverd paard
Jan Bruynincx, brouwer te Antwerpen, eiser contra Jan Korstiaenssen;
geschil over betaling van geleverd bier
De wezen van Jan Janssen de Backer laten (via hun voogd Jacob Seger
Mercks) beslag leggen op de behuizing, de gronden, paarden, beesten en
meubelen in de polder alhier, toekomend aan Cornelis Anthonissen
Michiel van Gelder, eiser, legt beslag op penningen berustend bij Joos
Wouters en Bartholomeus Pepermans als pachters van de heer van Famars
Hendrick Dillis (eiser) contra Pauwels Boudewijns
Bartholomeus Henricx, timmerman te Stabroek (eiser) contra Peeter
Reijnierssen
Maria Huybrechts, weduwe van Pieter de Gomme; had 5-2-1657 een
vordering van fl. 132 en 6 stuivers op haar zoon Bernard, die toen in
Engeland verbleef; liet beslag leggen op drie partijen land van Bernard in de
polder van Lillo, t.w.:
 25 gemeten
 6 à 7 gemeten
 5 à 6 gemeten
Deze kwestie is ook behandeld op 19-2-1657 en 5-3-1657
Cornelis Franssen (eiser) contra de weduwe van Aert Bastiaensen
Commandeur [Johan] Seijs legt beslag op bezittingen (huis, paarden, koeien
en meubelen) van de weduwe van Aert Bastiaenssen wegens pachtschuld
betreffende 45 gemeten land; idem 19-2-1657
Cornelis Joos van de Wouwere legt beslag op 24 gemeten land van Marijnis
Rijns wegens een pachtschuld van fl. 360
Andries Rademaecker, penningmeester te Antwerpen, eiser, legt beslag op
land in kavel 31 alhier, toekomend aan David Carelse, wonend op het fort
Lillo; geschil over een te betalen salaris van fl. 73 en 2 stuivers
De erfgenamen van Huybrecht Mommaert bezitten land in de polder van
Lillo
Dierick Wouters legt beslag op penningen van Marten Gelderman
(berustend bij Arnout Boenders) wegens een schuld van fl. 16 en 10
stuivers betreffende arbeid aan het huis van Gelderman
Mathijs Loemans eiser contra Adriaen de Jonge
De drossaard (eiser) contra Alaert Laureyssen van Daelem
De drossaard (eiser) contra Franchois Vecquemans
Joos Lemmens is eiser
Dierick Wouters is eiser (idem 25-6-1657)
De drossaard (eiser) contra Jan Reijnierssen
Roelant Hassinck, koopman te Antwerpen, eiser, legt beslag op de
veldvruchten (tarwe, haver en anderszins) op het land van Geeraert de
Wijse, koopman te Breda (idem op 25-6-1657, 30-6-1657 en 9-7-1657)
Janneken N.N., gedaagde, is vrouw van Reijnier Peeters
Abraham van Hembeeck (eiser) contra Marijnis Rijns; geschil over pacht
De weduwe van Aert Bastiaensse is gedaagde
Krachtens een “keure” eist de drossaard van de volgende inwoners van
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158
159
160
161
162
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165
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Lillo-Zuidland betaling van fl. 20; zij tekenen hiervoor en vermelden veelal
een borg of een onderpand:
Adriaenssen, Marijnis 157
Bavel, Geeraert van
Boenders, Arnout 158
Boermans, Arnout 159
Boudewijns, Pauwels
Castel, Pieter Cornelis van
Geldersman, Marten Cornelisse
Henricx, Nicolaes 160
Huijbrechts, Willem 161
Huijser, Adriaen Lindertse 162
Laderier, Nicolaas 163
Masenaer, Jacques de
Matijssen, Govaert 164
Michielsen, Andries
Pieterssen, Henrick 165
Pieterssen, Nicolaes 166
Reijnierssen, Dierick 167
Reijnierssen, Mathijs 168
Rijns, Marijnis
Roos, Jan
Stoffels, Dierick
Swartenbaert, Jan Cornelisse 169
Wouters, Jan
Hendrick Anthonissen woont in het huis van de weduwe van [Martinus] de
Blinde
Cornelis de Bruijn (eiser) contra Maria Roeffs, weduwe van Aert
Bastiaenssen [zij hertrouwde Henrick Pieterssen]
Cornelis Commers, meier, eiser namens Pieter de Vos en Steven de Swarte,
die getrouwd zijn met dochters van wijlen Maria Huijbrechts, weduwe van

Zijn huis staat op grond van de pensionaris Edelheer.
Hij stelt als borg zijn huis op het land van de heer Abraham van Hembeeck.
Zijn huis staat op grond van jonkheer Van Weerden.
Hij is afkomstig uit Bonheye [= Bonheiden] omtrent Mechelen. Zijn huis staat op grond van de
heer van Famars.
Hij stelt als borg zijn huis en schuur op het land van de heer De Gomme [= waarsch. Bernard
de Gomme].
Hij stelt als borg zijn huis, meubelen en beesten.
Zijn huis staat op grond van de weduwe van [Martinus] de Blinde.
Zijn huis staat op het kerkeland van Stabroek.
Vermeld als de bruidegom van de weduwe van Arnout Bastiaenssen [= Maria Roeffs]. Zijn
huis. “De Toebackman”, staat op grond van de heer van Famars.
Zijn huis staat op grond van de weduwe van [Jan] de Haze uit Bergen [op Zoom].
Zijn huis staat op grond van de heer van Famars.
Idem.
Hij is afkomstig uit Zevenbergen.
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Hiaat

Pieter de Gomme; verlangd wordt dat van de penningen die komen van de
verkochte en nog te verkopen goederen van deze weduwe aan niemand iets
wordt betaald zonder dat zij zijn gehoord teneinde hun pretentie op de
boedel van de weduwe te kunnen verhalen 170
Jan Rose (eiser) legt beslag op penningen van Jacob Verhoeven wegens een
schuld van fl. 225
Sebrecht Jacobsse (eiser) legt beslag op penningen (berustend bij Arnout
Boerman) van Cornelis Adriaensse van Duijvendijke, Aert N.N. en N.N.
Kershaver
Andries Rademaeckers is eiser
Jan Andriessen, metselaar, wonend onder Westwesel [= verm.
Wuustwezel], eiser, legt wegens niet betaalde arbeid beslag op
eigendommen, berustend onder Marijnis Adriaensse, van Magdalena
Adriaenssen (gewezen huisvrouw van Pieter Wernants) en van Cathalijne
Adriaenssen, jonge dochter
Adriaen Lendertse [Huyser] (eiser) contra Jan Peeterssen; klacht over het
lopen van schapen op het land van de eiser
Anthony Barau (eiser) legt beslag op paarden, koeien en andere beesten,
granen te velde en in de schuur liggend, gedorst en ongedorst, van Willem
Huybrecht die land pacht in kavel 24 van Bernard de Gomme; het beslag
wordt gelegd ter ontlasting van de borgstelling van Barau ten behoeve van
een aan Huybrecht verstrekte obligatie d.d. 27-3-1654, zoals vastgelegd in
een akte die passeerde voor de gedelegeerde rechters van het fort Lillo 171
Amelberga van Landegem (eiser) contra Peeter Leijs
Schepenen: Merten de Roij, Joos Wouters, Guilliam Bessems, Willem
Jacobs, Jan Jacobs van Lille en Schalck Anthonisse. Drossaard: Adriaen
Tiberius.
De gerechtsrollen vanaf 28-1-1658 tot 21-3-1661 zijn niet bewaard
gebleven

B. Aantekeningen uit de gerechtsrollen betreffende de periode 21-3-1661 t/m 27-51680 (inv. 28)
Datum
21-3-1661
idem
idem
idem

170
171

Personen
Jacob Claessen Prins (eiser) contra Laureys Janssen
Geeraert Cool, timmerman op het fort Lillo, eiser, contra Guiliam Bessems;
geschil over 10 pond Vlaams
Jacob de Masenaer (eiser) contra Beaxtrix N.N., huisvrouw van Jan
Anthonissen Smits
Joannes de Grand (eiser) contra Adriaen Lenaerts Huyser; geschil betreft de
betaling van fl. 29 en 17 stuivers wegens het leveren van een tonneken wijn

Pieter de Vos was gehuwd met Debora de Gom. Met welke dochter Steven de Swarte was
gehuwd is niet bekend.
Kennelijk was Huybrecht niet meer in staat aan zijn verplichtingen te voldoen en werd Barau
als borg hierop aangesproken.
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idem
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24-10-1661

en een tonneken brandewijn
De voogden van de wezen Maria Anthoinetta Gomes, waarvan de vader is
Nicolaas de Groot, heer van Reedth, ontfermen zich over de belangen van
deze wezen in de polder van Lillo; deze belangen betreffen:
 26 gemeten land in de Gouthoeck, gekomen van Michiel Clarisse en
gepacht door Henrick Peeters
 8 gemeten in kavel 31 bij de Kruisschans, gekomen van Michiel Clarisse
 9 gemeten en 108 roeden in kavel 29, gekomen van Balthasar van
Cortbemde
De voogden zijn Guilliam en Jacomo Gomes
Anthoni Janssen Brau omschreven als de “beschadigde” borg van wijlen
Willem Huybrechts (zie 29-12-1657); idem 27-6-1661 en 4-7-1661
Zegerius Zegers (als kanunnik van de O.L. Vrouwe Kathedraal van
Antwerpen), eiser, legt beslag op het huis en erf van Adriaen Lenaertse
Huyser in kavel 14 om te verhalen de som van fl. 331 wegens de pacht van
tienden in 1659; idem 27-5-1661
Jan Cuijff, brouwer te Antwerpen, legt beslag op de veldvruchten in kavel 8
van Mr. Anthony van der Heijden i.v.m. pachtschuld
Anthony de Pieters, penningmeester van de polders van Lillo c.s. legt beslag
op het huis van Rosier Goudt in de Magershoeck in de polder van Lillo
i.v.m. pachtschuld
Jaspar Fermas [= Ferremans] is voster te Lillo-Zuidland
Drossaard: Jacobus van Couwenberge. Schepenen: Peeter Janssen, Meerten
de Roij, Willem Jacobs, Joos Wouters, Adriaen Casens, Guilliam Bessems
en Peeter Hasenberch
Namens zijn schoonmoeder Helena de Ras legt Carel Rosiers beslag op de
veldvruchten op het land (22 gemeten in kavel 8) gepacht door Mr. Anthony
van der Heijden wegens pachtschuld van fl. 201 en 14 stuivers
Vermeld wordt de weduwe van Willem Huybrechts (N.N.)
Pauwels Boudewijns (eiser) contra Peeter Leijs
Jan Cuijff wordt in het gelijk gesteld in zijn geschil met Van der Heijden (zie
25-4-1661)
Matthijs Wijns beklaagt zich erover dat hij op 5-7-1661 is gearresteerd door
Jan Reijnierssen
Jan Baptista Huwaert is (eiser) contra de heer van Lillo
De timmerman Lenaert van Wijngaerden eist van Marten Cornelisse
Gelderman betaling van fl. 110 zijnde twee jaar “paijen” betreffende het
maken van een keete waarin Gelderman tegenwoordig woont
Lenaert van Wijngaerden (eiser) contra Claes Pieterssen; geschil over
rekening voor het repareren van een schuur; idem 7-11-1661
Jan Jacob, brouwer te Stabroek, eist van de heer Janssen [= verm. de schepen
Peeter Janssen] betaling van fl. 12 wegens het leveren van twee tonnen bier
Geschil tussen Adriaen Lenaertse Huyser en Jaspar Anthonissen,
muntmeester te Antwerpen; betreft contract d.d. 8-3-1666 over de
financiering van het huis van Huyser in de polder van Lillo
Cornelis Cornelissen c.s.leggen beslag op 2 gemeten en 12 roeden, beplant
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idem
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idem
idem

idem

172

door Mattijs Reijnierssen en Henrick Casen, voorts op 3 gemeten en 16
roeden beplant door Guiliam Cools; het land, in de polder alhier, is gekocht
door Cornelis de Hase
Adriaen Lenaertse Huyser legt beslag op de penningen, afkomstig van de
veldvruchten van Melsen Brem, waarvan Jaspar Fermans de eerste koper
was
Adriaen Lenaertse Huyser is gedaagde wegens niet betaald arbeidsloon aan
Peeter Michielssens
Jan van den Eijnden, timmerman te Stabroek eist van de weduwe van
Cornelis Joos Janssen betaling van fl. 350 wegens arbeidsloon
Anthony de Pieters, eiser namens de polder van Lillo c.s. contra Jan Janssen
Brom, gedaagde; geschil over de betaling van 3 gemeten land onder de
contrescarp van [fort] Lillo; idem 21-11-1661
Jonkvrouw Elisabeth Werckendeth eist van Adriaen de Jonge betaling van
landpacht ad fl. 117 en 17 stuivers 172
Joos Meertens eist van Peeter Reijnierssen betaling van fl. 108 wegens
dijkpacht over 1654 en 1655; ook behandeld op 5-12-1661
Joos Meertens (eiser) contra Jan Kindt, Marijn Rens [Rijns] en Peeter
Reijnierssen, eveneens over dijkpacht in 1654 en 1655 ad fl. 188
Marijnis Rens [Rijns] eist van Jan Peeterssen betaling van fl. 12 wegens het
“overlaten” van 1 gemet en 1 roede “hooijgars” [= te veld staand maaigras];
dit land is twee jaar geleden door eiser gepacht van Guilliam Bessems
De drossaard (eiser) contra Lambregt N.N., knecht op de hoeve van de heer
Bruijnincx; boete van fl.150 geëist wegens het kwetsen (op 30 oktober) met
een mes van de rechterarm en de linkerhand van de zoon van Cornelis de
Bruyn; op 21-11-1661 wordt de knecht schuldig verklaard; de kwestie wordt
weer behandeld op 5-12-1661
Jan Baptist Huwaert (eiser) contra de bezette en ontzette landen van de heer
van Lillo; idem op 5-12-1661 en 6-2-1662
De weduwe van Mattijs Adriaensse Cnollaert (eiser) contra Adriaen
Lenaertse Huyser
Procureur De Leeuw (eiser) contra Sijmon Strijdonck
Lenaert van Wanroye, ruiter te Bergen op Zoom, eist van Adriaen Lenaertse
Huyser voldoening van 20 pond Vlaams wegens het leveren van een grauw
merriepaard
Cornelis van Bael, ruiter te Bergen op Zoom, eist van Adriaen Lenaertse
Huyser een voorschot van fl. 24 wegens het leveren van een paard (een ruin)
Geeraert Busch (eiser) contra de weduwe van Anthoni Janssen van de Louw;
geschil betreft betaling van 5 pond Vlaams krachtens een obligatie van 27-31661; voorts betaling van fl. 28 en 15 stuivers wegens het leveren van brood
Jan Janssen Maes (eiser) contra Henrick Pieters, getrouwd met de weduwe
van Aert Bastiaenssen; geschil over de betaling van fl. 81 en 18 stuivers

De eiseres is vermoedelijk identiek met Elisabeth Werckendeth, dochter van Marinus
Werckendeth en Maria van Hertsbeeke en weduwe van Jan Liens, wiens erfgenamen grond
bezaten in de polder van Lillo.
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wegens geleverd stro
Pieter Cornelis de Weerdt eist van Adriaen Lenaertse Huyser betaling van fl.
150 en fl. 45 krachtens getoonde obligaties
Cornelis Commers eist van Peeter Reijnierssen betaling van fl. 42 wegens
het schutten van 6 koeien en 2 kalveren gedurende twee “reizen” op de dijk
tussen [het fort] Lillo en Kruisschans à raison van fl. 3 per beest of koe
krachtens een ordonnantie op het schutten, vastgesteld door de
hoofdgelanden van deze polder 173
Peeter Reijnierssen eist van Marijnis Rens [Rijns] betaling van arbeidsloon
Adriaen Lenaertse Huyser is eiser in een financiële kwestie; idem 20-3-1662,
24-4-1662, 8-5-1662, 22-5-1662, 19-6-1662, 4-12-1662
Jan Cuijff (eiser) legt beslag op paarden en koeien van Mr. Anthony van der
Heijden die zich bevinden in de schuur van de erfgenamen van de heer van
Stabroek i.v.m. pachtschuld
Cornelis Commers, meier; eist van Claes Pieterssen fl. 18 wegens schutloon
Willem Jacobs [vermeld als schepen, doch vermoedelijk niet in die
hoedanigheid], eiser, legt beslag op de paarden, koeien, veldvruchten op het
land en in de schuur (op de landerijen van jonkheer Snoij in de polder
alhier), toekomend aan Dierick Roovers, brouwer te Breda; Roovers dient te
betalen voor het leveren van o.m. 50 veertellen wintergerst à fl. 4 per veertel
Cornelis de Bruijn, eiser, transport hebbend van Henderick Michielsse,
contra Nicolaes Pietersse; geschil over de betaling van fl. 31 en 3 stuivers
wegens geleverde lakens; idem 8-5-1662
Lenaert van Winckelen, voster eist van Cornelis Volders betaling van
schutloon ad fl. 10 betreffende vier beesten die op 28-4-1662 op het land
liepen van Louis Jacobs alhier
Anthoni Davids is pachter van de visserij van de heer van Lillo; idem 19-61662
Jan Pieter Dries en Cornelis Janssen (meiers) contra Jacob Peeters; geschil
over de betaling van fl. 43 wegens arbeidsloon; idem 3-7-1662 en 11-9-1662
Pauwels Boudewijns (eiser) contra Dilis van Gelre; geschil over betaling van
fl. 9; idem 3-7-1662
Francisco Donckers, koopman te Antwerpen, legt wegens verschuldigde
landpacht beslag op veldvruchten op 23 gemeten en 161,75 roeden gelegen
in het Zuidland (in de jurisdictie alhier in vier verschillende partijen),
bezaaid door Franchois de Riddere; voorts op diens huis en schuur op de
oude dijk
Lenaert van de Winckele eist van Arnoudt Bourmans betaling van schutloon
ad fl. 24 betreffende acht beesten die op 19-6-1662 losliepen op de
duikeldam tussen het fort Lillo en Kruisschans; idem 11-9-1662
De drossaard maakt melding van penningen, gekomen van de [gedwongen]
verkoop van de veldvruchten van Mr. Anthony van der Heijden
De drossaard legt beslag op het huis en erf van Jan Kindt

Schutten is het opsporen van verdwaald vee en ervoor zorgen dat dit weer binnen een bepaalde
omheining komt.
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Geeraert de Roij eist van Pieter N.N., knecht van Anthony van Passel,
betaling van fl. 8 wegens kleermakerswerk
Peeter de Weerdt (eiser) legt beslag op het huis en erf van Adriaen Lenaertse
Huyser gelegen aan de Kruisweg op de noordzijde van de weg op de kavel
van de heer van Famars; betreft schuld van fl. 228 wegens de koop van het
huis door Huyser
Lenaert van de Winckele, voster, eist van Joos Boudewijns betaling van
schutloon ad fl. 27 betreffende negen beesten die losliepen op de dijk tussen
het fort Lillo en Kruisschans
Peeter Janssen is gecommitteerde van de officier [verm. verving hij de
drossaard]. Schepenen: Peeter Hasenberch, Merten de Roij, Adriaen Casens,
Joos Wouters, Guilliam Bessems en Willem Jacobs
Guilliam Bessems eist van Peeter Leijs betaling van fl. 8 en 15 stuivers
wegens geleverd brood
Marijnis Rens [Rijns] (eiser) contra Jan Reijnierssen, gedaagde namens
zichzelf en namens zijn moeder, weduwe van Peeter Reijnierssen; verwezen
wordt naar een kwestie die speelde op 24-10-1661
De erfgenamen van Pieter Staeijmans leggen wegens verschuldigde
landpacht ad fl. 1911 [sic!] beslag op de meubelen, goederen, koeien,
paarden, beesten, granen (gedorst en ongedorst), het huis, de schuur en de
stallen, gelegen op hun landen en gepacht door Adriaen Adriaensen de jonge
(gedaagde)
Jan Hendrickse, smid alhier (eiser) legt beslag op fl. 150 berustend bij Peeter
de Weerdt en toekomend aan Mattijs Reijniersse; geëist wordt een afdracht
van fl. 70 die Reijniersse schuldig is of nog zal zijn aan zijn twee onbejaarde
[= nog niet volwassen] weeskinderen, verwekt bij Lucia Mertens
Jaspar Anthonisse, muntmeester en koopman te Antwerpen (eiser) contra
Adriaen Lenaertse Huyser; idem 6-11-1662
Reijnier Govaerts (eiser) contra Dierick Roovers; Govaerts eist betaling van
fl. 240 wegens arbeidsloon als kastelein op de hoeve van de gedaagde in de
polder alhier; idem 4-12-1662
Guilliam Bessems (eiser) legt beslag op penningen, berustend onder Daniel
Schelfthoudt, toekomend aan Adriaen Stouten; betreft betaling van door
Stouten in Zeeland gekocht brood, kaas en boter e.d. 174
Lenaert van de Winckele (eiser) legt beslag op penningen van Jan Pieter
Willems, berustend ten huize van Joos Wouters, om fl. 6 en 3 stuivers te
verhalen wegens geleverde arbeid
Jan Maes (eiser) contra Mr. Anthony van der Heijden
Bernard van Schiphorst, soldaat op de Kruisschans, eiser, namens Adriaen L.
Huyser, contra Jan van Puijbroek; geschil over fl. 33 betreffende de koop en
levering van een wagen; idem 29-1-1663 en 12-2-1663
Jan Jeronimus Abels eist van Jacob Pieters, gehuwd met de weduwe van

Mogelijk betrof het Adriaan Willemse Stouten te Oud-Vossemeer waar hij o.m. landbouwer en
visser was (J.M.G. Leune, Kwartierstaat van Johannes Marinus Gommert Leune, Capelle a.d.
IJssel, 2003, p. 101 (nummer 644).
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5-5-1663
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Cornelis Joos Janssen, terugbetaling van fl. 110 geleend geld
Lenaert van den Winckele eist van Peeter Cornelissen betaling van fl. 3
Peeter de Weerdt eist van Jan Kindt fl. 36 i.v.m. de koop en levering van een
koe
Marijnis Rens [Rijns] (eiser) contra Peeter de Weerdt; geschil over de
levering van enkele partijen gerst
Peeter de Weerdt eist van Jan van de Putterije betaling van fl. 4 en 17
stuivers wegens verteerd gelag en de levering van boter, melk e.d.
Peeter de Weerdt eist van Marijnis Rens [Rijns] fl. 7 betreffende de koop van
een kalf en fl. 2 wegens weidegeld
Adriaen L. Huyser eist “ontzetting” van in beslag genomen penningen; idem
12-2-1663
Lenaert van de Winckele (eiser) contra Pieter Cornelissen
Jan van den Eijnden eist van Jacob Pietersse betaling van fl. 61 wegens
arbeidsloon en geleverde materialen voor het repareren van de schuur van de
gedaagde; idem 12-2-1663, 9-4-1663, 7-5-1663 en 4-6-1663
Adriaen L. Huyser (eiser) contra Jan Kindt; idem 12-2-1663, 26-2-1663 en
9-4-1663
Jan Maes (eiser) contra Mr. Anthony van der Heyden; idem 26-2-1663
Jan Reijnierssen (eiser) contra Marijnis Rens; idem 26-2-1663, 9-4-1663, 75-1663, 4-6-1663, 18-6-1663 en 2-7-1663
Peeter de Weerdt (eiser) eist van Melsen Brems betaling van fl. 8 en 13
stuivers wegens verteerd gelag
Willem van Sulcken eist van Cornelis Woutersse een bedrag van fl. 3 en 16
stuivers, zijnde arbeidsloon voor het beslaan van paarden met hoefijzers;
idem 9-4-1663
Jan Kindt eist van Adriaen L. Huyser betaling van resp. fl. 85 en fl. 7
krachtens twee obligaties; idem 9-4-1663
Peeter Gaerbeeck eist van Peeter Jacobs bodeloon van fl. 4 en 10 stuivers
wegens arbeid gedurende drie maanden van mei tot medio augustus
[vermoedelijk in 1662]
Lenaert van de Winckel eist van Adriaen L. Huijser betaling van 8 dagen
vacaties à fl. 2 en 10 stuivers per dag; idem 7-5-1663
Peeter de Weerdt eist van Gilis van Gelder betaling van huur van een huis
aan de Kruisweg dat hij op 21-2-1662 aan gedaagde heeft verhuurd
Adriaen L. Huyser (eiser) contra Jan Kindt; gedaagde dient 12 ducatons te
valideren
Arnoudt Boenders (eiser), inwoner alhier, namens Anthony Verhoeven,
wagenmaker alhier; eist voldoening en satisfactie van de koop van hout voor
een bedrag van fl. 240, gekocht door Verhoeven van Cornelis Betinck te
Roosendaal; vermeld wordt Anthony Adriaensen, schoonvader van
Verhoeven
Jacob Peeters legt beslag op de meubelen en goederen van Jan Puyenbroeck
om fl. 31 te kunnen verhalen
Anthony Kindt eist van Jacob Peeters betaling voor het leveren van 2000
bossen tarwestro à fl. 4 en 10 stuivers voor elke 100 bossen
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18-6-1663
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19-7-1663

idem

28-7-1663

Passchier Schellaert, pachter van de impost, eist van Peeter de Weerdt
betaling van fl. 24 en 10 stuivers wegens impost op door deze getapte bieren
in mei j.l.; idem 18-6-1663 en 2-7-1663
Guilliam den timmerman eist (met een verklaring van Jan Wouters) van
Peeter Henricx betaling van fl. 8 wegens huishuur
Jacob Willem van Eeckelen eist, als collecteur van de koopdag van wijlen
Cornelis Quaetaes, van Jan Kindt betaling van fl. 24 wegens geleverd stro;
idem 2-7-1663
Mevrouw de douarière van de heer van Famars eist van Adriaen L. Huyser
betaling van fl. 156 wegens de koop van een bruin merriepaard in 1655 van
wijlen de heer van Famars; idem 18-6-1663 en 2-7-1663
Mevrouw de douarière van de heer van Famars legt beslag op het huis, de
materialen van hout en steen, de gronden en erven van Nicolaes de Groot om
te kunnen verhalen cijns over de grond waarop diens huis en materialen staan
over een periode van twee jaren
Daniel van Schelfhout eist van Arien Diercx, gehuwd met de weduwe van
Anthony Janssen de wagenmaker [= Eefken Vincx; zie 6-8-1663], betaling
van fl. 150 krachtens een obligatie van 16-5-1659 op naam van wijlen
Anthony Janssen; idem 2-7-1663
Andries Mijnicus legt beslag op een rode blaarkoe van Jan Hendricx te OudLillo, teneinde fl. 21 te kunnen verhalen; vermeld wordt wijlen Schalck
Anthonissen; idem 2-7-1663
De drossaard (eiser) contra Jan Maes
De drossaard (eiser) contra Jacob Peeters
De drossaard (eiser) contra Arien Arissen de Jonge
Anthony Kindt eist van Passchier Schellaert betaling van fl. 11 i.v.m. een
geschil over impost
Caspar Wouters, koopman te Antwerpen, eist van Jan Kindt betaling van
fl.109 wegens geleverde levensmiddelen zoals boter en kaas
Jan Biesmans, koopman van ijzer te Antwerpen, eist van Arien Diercx,
gehuwd met de weduwe van Anthony Janssen de wagenmaker en van diens
overige erfgenamen, betaling van fl. 55 wegens een door Anthony Janssen
aangegane verplichting
Jan van Kessel, wonend te Achterbroeck onder Calmthout, man en voogd
van Anna Jacobs van Bavel, eist van Jacob Evers, gehuwd met de weduwe
van Jan Janssen van Dongen, betaling van fl. 228 krachtens een obligatie
Peeter de Weerdt (eiser) contra Anthony Kindt
Helena de Vos, weduwe van Jacob Covijn [= verm. Jacob Covijn de jonge],
wonend op het fort Lillo, legt wegens pachtschuld beslag op 18 gemeten en
250 roeden land in de polder van Lillo (in kavel 8), gepacht door Mr.
Anthony van der Heijden
Peeter Denijs, koopman te Antwerpen, legt wegens pachtschuld over 1661 en
1662 beslag op de veldvruchten op het land van Mr. Anthony van der
Heijden in kavel nr. 8 alhier
Als borgen voor Arien Diercxen dienen de volgende personen binnen twee
maanden aan Daniel Schelfthout de volgende bedragen te betalen: de
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29-10-1663
idem
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drossaard fl. 36, Arnout Cornelissen Boender fl. 50, Guilliam Bessens fl. 40
en Cornelis Claessen Hollander fl. 24, zulks ter aflossing van een obligatie
van fl. 150 in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap van de
wagenmaker Anthony Janssen (zie 18-6-1663)
Als testamentair voogd van de weeskinderen van wijlen Anthony Janssen
wagemaeckers, verwekt bij Eefken Vincx, legt Jan Janssen Broms beslag op
een bedrag van fl. 100; daarbij is betrokken Govaert Willemse Borselaer als
erfgenaam van zijn vader Willem [Govaertsen] Borselaer, eveneens in het
kader van de afwikkeling van de nalatenschap van de wagenmaker Anthony
Janssen. 175 Verwezen wordt naar een schepenakte te Doel d.d. 26-6-1640
Govaert Willemse Borselaer contra Arien Diercxen over dezelfde kwestie
Martinus Rose, procureur alhier, lasthebbend van Jaspar Baseliers te den
Haeghe bij Breda [= waarsch. Prinsenhage] blijkens een procuratie van 11-91663, legt beslag op tweederde part van een hoeve met huis, gronden en
toebehoren, groot 93,5 gemeten, in de polder van Lillo plus tweederde part
van 3,5 gemeten land aldaar, competerende Jan de Coninck, koopman te
Antwerpen, om te kunnen verhalen fl. 15.000 met interest, krachtens een
obligatie, gepasseerd voor de schepenen alhier; idem 26-11-1663; dan wordt
Abraham van Hoegaerden, koopman te Amsterdam, vermeld als eigenaar
van de genoemde hoeve; koopprijs was fl. 16.000
Dierck Roovers (eiser) contra Jan Kindt; conflict over de restitutie van gerst,
haver en andere granen die zowel overdag als ’s nachts zijn gehaald van het
land van de eiser, genaamd “den Geer”
Adriaen Diercx, brouwer en Jan Hendricks, smid, hebben zich gezamenlijk
borg gesteld [voor wie is ondhuidelijk]
Drossaard: Jacobus van Couwenberge. Schepenen: Peeter Janssen, Peeter
Hasenberch, Willem Jacobs, Adriaen Casens en Joos Wouters
Jan Reijnierssen (eiser) contra Marijnis Rens; idem 29-10-1663, 12-11-1663
en 26-11-1663
De drossaard (eiser) contra Jan Maes
De drossaard (eiser) contra Jacob Pieters
De drossaard (eiser) contra Jan Anthonissen Smit; idem 29-10-1663
Jacob Willemssen van Eeckelen (eiser) contra Jan Kindt; idem 29-10-1663
en 12-11-1663
Anthony Kindt (eiser) contra Passchier Schellaert; idem 29-10-1663
Jaspar Wouters, koopman te Antwerpen, eiser, contra Jan Kindt; idem 29-101663 en 12-11-1663
Jan Biesmans, koopman te Antwerpen, eiser, contra Arien Diercx
Jan van Kessel (eiser) contra Jacob Everts; idem 29-10-1663
Mevrouw de douarière van de heer van Famars (eiser) contra Adriaen L.
Huyser
Mevrouw de douarière van de heer van Famars (eiser) contra Arien Arissen

Vermoedelijk was Govaert Willemse Bosselaar bij de afwikkeling van de nalatenschap
betrokken omdat zijn vader, Willem Govaertse Bosselaar, gehuwd was met Margriet Vinck,
vermoedelijk een zuster van Eefken Vincx.
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de Jonge
Passchier Schellaert (eiser) contra Anthony Kindt
De drossaard (eiser) contra Pauwels Boudewijns als vader en voogd van
Tanneken Pauwels
Cornelis Claessen Hollander eist van Melsen Brems betaling van fl. 120;
idem 26-11-1663
De drossaard eist van Peeter Couvereins betaling van fl. 50 en 3 stuivers;
idem 26-11-1663 en 10-12-1663
Adriaen L. Huijser legt beslag op penningen berustend bij Cornelis Claessen
Hollander, eigendom van de weduwe van de heer van Famars, teneinde fl.
102 en 8 stuivers arbeidsloon te kunnen verhalen wegens ploegen e.d.; idem
26-11-1663
Adriaen L. Huijser (eiser) contra Thomas Bolssen; betreft een geschil over
een borgstelling van fl. 300
Lenaert van de Winckele eist van Jacob Pieterssen betaling van fl. 21 en 2
stuivers; idem 10-12-1663
Pauwels Boudewijns eist van Willem van Sulecom betaling van fl. 7 wegens
huishuur
Dierck Roovers (eiser) contra Jan Kindt
Cornelis Commers eist van Melsen Brems betaling van fl. 1 en 16 stuivers
wegens schutgeld van diens beesten
Jan Baptist Huwaert legt beslag op landerijen van de heer van Lillo
Jan Reijnierssen (eiser) contra Marijnis Rens; idem 11-2-1664 en 3-3-1664
De drossaard (eiser) contra Mr. Anthony van der Heijden
Adriaen Diercx, brouwer, (eiser) contra Jan Maes
Idem contra Jacob Claessen (wegens geleverd bier)
Idem contra Jan de Putterije; idem 28-1-1664
De dossaard contra Gerard van Schoor
Anthony van Passel vermeld als voogd van Maria Anthonissen Vroon
Cornelis Commers (eiser) contra Melsen Brems
Adriaen Diercx, brouwer, (eiser) contra Jacques de Maesenaer
Joos Boudewijns vermeld als borg
Jacob de Braet, koopman van granen te Lillo [= fort Lillo], eist van Peeter
Cornelissen betaling van fl. 300 wegens de koop van 2 gemeten mee [t.b.v.
de meekrap] en 1 gemet vlas
Guilliam Bessems en Jan Hendricxen Smit (eisers) contra Adriaen Diercx;
claim op betaling van fl. 1478 en 18 stuivers wegens pacht van tienden in
twee “wijken” in de polder, waarvoor de eisers waarschijnlijk borg stonden
Guilliam Bessems eist van Jan Kindt o.m. betaling van geleverd brood; idem
11-2-1664
Jan Broms eist van Jan Kindt betaling van levensmiddelen e.d., geleverd
tijdens het maken van de “sate”[= verm. de ondergrond ofwel het stortbed]
van de dijk bij het fort Frederik Hendrik in 1661; het verschuldigde bedrag is
fl. 62 en 12 stuivers, waarvan de helft wordt geclaimd; Anthony Kindt wordt
vermeld als broer van de gedaagde
Peeter Leijs eist van Joos Boudewijns als borg van Jan Roovers betaling van
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fl. 20 wegens arbeidsloon in 1654 en 24 stuivers wegens geleverde boter
Jan Croon eist van Mattijs Henricx fl. 13 en 19 stuivers wegens verteerd
gelag
Peeter van Breughel eist van Peeter Coijmans terugbetaling van een lening
van fl. 159
Peeter van Breughel eist van Adriaen L. Huyser terugbetaling van een lening
van fl. 156
Adriaen Senoijts, koopman te Antwerpen, eist van Melsen Brems resp. 85 en
80 pattacons wegens landpacht
Jan Jaspars eist van Cornelis Claessen Hollander fl. 21 wegens bodeloon [=
loon als knecht] wegens vier weken arbeid
Hendrick Aerts (eiser) contra Cornelis N.N., alias lange Kees, wonend op het
land van Cornelis Claessen [Hollander]
Arien Diercx eist van Jan Putmans betaling van fl. 13 en 7 stuivers wegens
bierschuld
Philips Cornelissen, gehuwd met de weduwe van Mattijs Cnollaert, eist van
Adriaen L. Huyser fl. 47 en 14 stuivers wegens geleverd hout
De drossaard (eiser) contra Mr. Anthony van der Heyden; idem 28-4-1664
Jacob Peeters eist van Peeter Leys als borg voor Jan van den Eijnden
(timmerman te Stabroek) betaling van fl. 7; idem 3-3-1664
Hendrick Dielissen Smits eist van Jacob Pieters betaling van fl. 100 en 4
stuivers
Jan van Sonsbeeck c.s. eisen van Anthony Janssen (cammelooter) betaling
van fl. 14 wegens landpacht
De drossaard contra Jan de Talij die is gearresteerd
Jacob Pieters Verhasselt eist namens zijn vader, Pieter Verhasselt, van Jacob
Pieters terugbetaling van een lening van fl. 100 en 10 stuivers
Mattijs Reijnierssen vermeld als gehuwd met Sijken N.N., de weduwe van
Joachim Claessen
De drossaard (eiser) contra Jan Broms
De schout van Roosendaal legt beslag op penningen van Mattijs Reijnierssen
Jan Maes (eiser) contra Mr. Anthony van der Heyden
De weduwe Famars eist van Anthony Verhoeven betaling van fl. 14 en 8
stuivers wegens een jaar cijns
Adriaen Drinckvelt eist van Peeter de Weerdt betaling van fl. 115 wegens de
koop van een huis dat toebehoorde aan Bastiaen de wagenmaker
Geerart de Roij, als stiefvader, en Jan Bernaerdts als “aangehouden” oom
van het weeskind van wijlen Huybrecht Janssen (wiens moeder was
Maycken Mertens), leggen beslag op goederen (w.o. lijnwaad) ten huize van
Jacques de Masenaer alhier, toekomend aan Joos Senten, wonend in Doel
De drossaard eist van Sijmon Strijdonck een boete van fl. 4 omdat hij in
strijd met de voorschriften op een (r.k.) heiligendag zijn land heeft geploegd;
idem 26-5-1664
Jan Bruijnincx, koopman te Antwerpen, eist van Melsen Brems betaling van
14 ponden Vlaams wegens landpacht in 1661; idem 7-7-1664
Magriet Janssen vermeld als huisvrouw van Lambrecht Francken
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Peeter van Paddenborch, koopman te Antwerpen, eiser, contra Arien Diercx;
idem 7-7-1664
Sijken Jacobs vermeld als huisvrouw van Cornelis van der Meulen
Joos Wouters, eiser, als pachter van de visserij van de heer van Lillo, contra
Peeter Arissen, zoon van Arien Diercx
Cornelis Franssen eist van Hendrick Pieterssen (gehuwd met de weduwe van
Arien Bastiaenssen) betaling van fl. 120 en 14 stuivers, zijnde arbeidsloon
voor het graven van sloten alhier
Philips Cornelissen Berendans, gehuwd met de weduwe van Mattijs
Cnollaert, eist van Peeter Coijmans betaling van fl. 200 wegens geleverd
hout in 1663; idem 7-7-1664
Cornelis Wouters eist van Anthoni Verhoeven, wagenmaker, betaling van fl.
63 en 14 stuivers wegens geleverd lijnwaad en andere winkelwaren; idem 77-1664, 25-8-1664 en 22-9-1664
Joos Mertens en Geeraart Busch volgen Peeter Janssen en Adriaen Casens op
als schepenen
Joos Hermans eist van Jan Corens betaling van fl. 58 en 17 stuivers wegens
arbeidsloon te Austruweel
Jan Janssen Brom eist als testamentair voogd van de twee minderjarige
weeskinderen van wijlen Anthoni Janssen van Arien Diercx [de stiefvader
van deze kinderen] betaling van fl. 362 en 5 stuivers; idem 15-12-1664
Anthoni de Pieters eist als penningmeester van de polders van Lillo c.s. van
Jan Janssen Brom betaling van fl. 128 wegens de koop van 798 aren land;
idem 15-12-1664, 9-2-1665 en 4-5-1665
Guilliam Bessems (eiser) contra Adriaen L. Huyser; idem 15-12-1664, 23-21665, 9-3-1665, 23-3-1665, 18-5-1665, 12-10-1665, 26-10-1665, 9-11-1665,
23-11-1665, 7-12-1665 etc.
Peeter Jacobs en Joos Boudewijns eisen van Peeter de Weerdt betaling van fl
126 wegens hooipacht van 16 gemeten land alhier in 1663; de eisers pachten
dit land van de heer Snoij en verpachtten het hooi aan de gedaagde
Joos Meertens, gehuwd met Lambertine van Hantswijck, weduwe van de
procureur Francquen, legt beslag op penningen berustend hij Lambrecht
Franssen en toekomend aan Adriaen L. Huyser teneinde fl. 100 te kunnen
verhalen
Adriaen Claessen, gehuwd met de weduwe van Adriaen Volders, eiser,
contra Jeronimus Slachvelt, gehuwd met de weduwe van Cornelis Volders;
twist over de betaling van een lening van fl 50 van Adriaen Volders aan
Cornelis Volders; idem 9-3-1665 en 23-3-1665
Jacques Bogaerts, brouwer te Stabroek, eist van Cornelis Adriaenssen,
gehuwd met de weduwe van Nicolaas Ladreer (Ladereir), betaling van fl.
137 wegens geleverd bier; idem 9-2-1665
Joos Mertens (dijkgraaf) eist van Jan van der Mast, burger op het fort Lillo,
betaling van fl. 28 wegens de koop van twee vette beesten [verm. varkens]
omtrent Bamisse [= 1 oktober] 1662
De drossaard (eiser) contra Melsen Brems
Arien Diercx, brouwer en eiser, contra Nicolaas Peeters
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Peeter Boije eist van Daniel van Schelfthout betaling van fl. 50 wegens een
verstrekte lening
Het kapittel van de Kathedraal te Antwerpen eist van Guilliam Bessems fl.
378 wegens landpacht
Het kapittel van de Kathedraal te Antwerpen eist van Anthony van Passel fl.
223 en 10 stuivers wegens pacht van de tiende in de derde “wijk” alhier in
1663 en fl. 22 en 16,5 stuivers wegens pacht van de negende “wijk” in 1662
Het kapittel van de Kathedraal te Antwerpen eist van Cornelis [Claessen]
den Hollander fl. 105 en 2 stuivers wegens de pacht van de tienden in de
“wijken” nrs. 16 en 17 in 1661, fl. 295 en 15 stuivers wegens de pacht van de
tiende in wijk nr. 7 in 1662 en voorts nog een bedrag van fl. 7 en 6 stuivers;
idem 18-5-1665
Het kapittel van de Kathedraal te Antwerpen eist van Peeter Leijssen fl. 187
en 4 stuivers wegens pacht van de tiende in de eerste “wijk” alhier; idem 185-1665
Het kapittel van de Kathedraal te Antwerpen eist van Peeter Cornelissen de
Weerdt fl. 98 en 2 stuivers wegens pacht van de tiende in “wijk” nr. 16 alhier
in 1663
Adriaen de Sager eist als echtgenoot van de weduwe van Peeter Chatteu
betaling van kostgeld door Daniel van Schelfthout
Adriaen Jan Melissen te Zevenbergen legt als beschadigde borg voor wijlen
Jan Janssen van Dongen beslag op de nagelaten goederen van wijlen
Neeltien Lambrechts, eerst weduwe van genoemde Van Dongen en daarna
van Jacob Evers; de goederen berusten bij Cornelis de Bruijn, waard alhier
De drossaard (eiser) contra Adriaen L. Huyser; vermeld wordt een transaktie
met Richard Wood, wonend op het fort Lillo; idem 4-5-1665
Lambrecht Franssen (eiser) contra Adriaen L. Huyser
De erfgenamen van Pieter Janssen Wits te Antwerpen leggen beslag op 5
gemeten en 237,5 roeden land; vermeld worden Michiel, Nicolaes en
Adriaen Pauwels
Hendrick Peeterssen (eiser) contra Cornelis Franssen
Het kapittel van de Kathedraal te Antwerpen legt beslag op het huis van
Willem van Sulckom aan de noordzijde van de Kruisweg wegens een
hypotheekschuld van fl. 390
Kwestie tussen Jaspar Anthonissen, oud-muntmeester te Antwerpen en Arien
Diercx over de verkoop van het huis en de brouwerij van Diercx
In verband met de vorige kwestie worden gedaagd: Jan Janssen Brom als
voogd van de vier wezen van Anthoni Janssen en als brouwer alhier, Mayken
Metteneye, weduwe van Geeraert Cool, Guilliam Bessems, Leendert van de
Winckel (voster) en procureur De Leeuw namens Peeter Paddenbroeck
(koopman van hop te Antwerpen), allen crediteuren van Adriaen Diercx,
brouwer op de Kruisweg; zie ook 18-10-1666
Dingman Janssens eist van Marines Rijns betaling van fl. 10 en 3 stuivers
wegens geleverd brood, kaas en meel
Het kapittel van de Kathedraal te Antwerpen legt i.v.m. pachtschuld beslag
op 3 gemeten land dat wordt gepacht door Mr. Anth. Van der Heyden
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Andries Coomans eist van de voogden van wijlen Peeter Janssen, t.w. Peeter
Hasenberch en Willem Jacobs, betaling van een pachtschuld; idem 7-7-1665
Peeter Couvereur, procureur alhier, eist van Adriaen Dierckssen betaling van
fl. 15 en 7 stuivers wegens salaris en vacatiegeld; idem 26-10-1665
De weduwe Famars legt beslag op het huis en bijbehorende materialen van
de erfgenamen van Nicolaes de Groot te Antwerpen teneinde achterstallige
cijns te kunnen verhalen; idem 7-12-1665
Joos Lemmens legt beslag op het huis te Couwenstein van Jan van Duijnen,
oud-burgemeester van ’s Gravenhage, dat gehuurd wordt door Paschier
…[niet ingevuld; = Passchier Boudewijns], teneinde betaling van geleverde
bouwmaterialen voor het huis van Van Duijnen op Couwenstein te kunnen
afdwingen; idem 26-10-1665, 9-11-1665, 23-11-1665, 7-12-1665; idem 162-1671 (dan wordt melding gemaakt van een beslag op pachtpenningen, nog
te betalen door Passchier Boudewijns als pachter van de landen te
Couwenstein, teneinde fl. 120 te kunnen verhalen op Van Duijnen wegens
door Lemmens geleverde kalk en stenen voor zijn huis te Couwenstein)
Philips Noe, koetsier te Antwerpen, eist van Adriaen L. Huyser betaling van
fl. 72 wegens mangeling van een bruin merriepaard; idem 9-11-1665
Mr. Jacques Regaerts eist van Cornelis Adriaenssen als echtgenoot van de
weduwe van Nicolaas Laderier betaling van fl. 32 en 4 stuivers, zijnde de
eerste termijn van een lening van fl. 128 en 15 stuivers
Cornelis Commers, meier alhier, eist van Peeter Jacobsen betaling van fl. 3
en 6 stuivers wegens salaris
Cornelis Jan Joppen legt de eed af als schepen
Jacob Pieters eist van Andries Claessen betaling van fl. 37 en 4 stuivers
wegens de koop van een koe; idem 23-11-1665
Jacob Pieters eist van Nicolaes Pieters betaling van resp. fl. 4 en 14,5
stuivers en fl. 2 en 10 stuivers wegens verkochte haver; idem 23-11-1665
Thomas Greefts eist van Andries Claessen terugbetaling van een lening van
fl. 50 plus rente ad fl. 2 en 10 stuivers; idem 23-11-1665
Jacob Claessen, waard alhier, eist van Mr. Anthony van der Heyden betaling
van fl. 16 en 11 stuivers wegens loon voor het “picken en binden” van tarwe
gedurende de laatste oogst
Mr. Dierck de Leeuw eist van Jan Reijnierssen betaling van fl. 11 en 8
stuivers wegens salaris
Drossaard: Couwenberg. Schepenen: Cornelis Jan Joppen, Guilliam
Bessems, Geeraert Bus, Joos Wouters en Willem Jacobs
Procureur Martinus Rose legt beslag op de nagelaten goederen van wijlen
Merten de Roij (meubelen, koeien, paarden, hooi, granen (gedorst en
ongedorst) etc.); idem 18-1-1666 en 1-2-1666
Vermeld wordt de weduwe van Merten de Roij i.v.m. de in beslag genomen
meubelen en beesten
Peeter Diercksen eist van Peeter Cornelissen, waard, betaling van fl. 156
wegens het leveren van een blauw merriepaard
Willem Cornelissen Smits eist van Anthony Verhoeven betaling van fl. 2 en
10 stuivers

54

1-2-1666

15-2-1666

1-3-1666
15-3-1666

12-4-1666
10-5-1666
idem
24-5-1666
idem
28-6-1666
idem
1-7-1666

7-7-1666
12-7-1666

18-10-1666

idem
idem
15-11-1666
idem
idem
idem

Jan Baptist Janssen, drossaard van Mercksem en Dambrugge, legt namens
Norbert Janssen beslag op 75 gemeten land en een bijbehorend huis gelegen
bij Blauwgaren, toekomend aan Jeronimo de Haze, tegenwoordig in gebruik
bij Anthony Nimias (?), teneinde een bedrag van fl. 23.375 te kunnen
verhalen; idem 15-2-1666, 22-5-1666, 19-6-1666 en 3-7-1666 etc.
De kinderen en erfgenamen van Anna Prins leggen beslag op 2 gemeten en
100 roeden in kavel 34, eigendom van Anthony de Ceuster, notaris te
Antwerpen; idem 7-6-1666
Maria van de Werve, vrouwe van Berendrecht (eiseres), contra Cornelis
Commers; geschil over landpacht; idem 12-4-1666
Henrick Peeters eist van Jan Janssen Brom betaling van fl. 35 wegens het
“overlaten” [= verm. overdragen] van de helft van door Peeters
verschuldigde dijkpacht; idem 29-3-1666; idem 12-4-1666
Richard Wood legt beslag op 6 paarden, 4 koeien en 2 varkens van Mr.
Anthony van der Heyden
Andries Dominicus (eiser) contra Paschier Schellaert; idem 24-5-1666
Jan Baptist van Hove eist van Arnoud Cornelisse Boenders betaling van fl.
186 wegens landpacht alhier over 1664 en 1665; idem 24-5-1666
Lendert van de Winckel, voster, eist namens Peeter Leijssens van Jan Leunis
betaling van fl. 11 en 2 stuivers wegens huishuur; idem 7-6-1666
Jacob Claessen Rolfiers eist van Jacob de Maseneer betaling van fl. 85
De weduwe van de voster Lenaert van de Winckel eist van de weduwe van
Merten de Roij betaling van fl. 2 en 9 stuivers wegens verteerd gelag
Peeter Wijts, secretataris van deze heerlijkheid, eiser, contra de weduwe van
Merten de Roij
[op een inlegvel] staat en inventaris van wijlen Jan Gelijns, opgesteld door
Arien Arissen lantmeter, Willem Abbenbroek en Isack Hendricksen
Hoogenboom, die pretenderen de naaste vrienden en erfgenamen van de
overledene te zijn; koopdag van diens nagelaten goederen op 12-7-1666
Gillis Decker, voster alhier, legt een verklaring af, ondertekend door Peeter
Wijts als secretaris, over Richard Woodt, woonachtig op het fort Lillo
De drossaard legt namens de heer van Lillo beslag op land in kavel 12,
eigendom van de weduwe van David Carels en gepacht door Jan
Reijnierssen
Peeter Paddenbroeck, koopman van hop te Antwerpen, eist van Jan Janssen
Brom als voogd van de wezen van wijlen Anthony Janssen betaling van aan
Janssen geleverde hop; idem 29-11-1666, 31-1-1667 en 14-2-1667
Jacobus Couwenberg, drossaard, eist van Mr. Anthony van der Heijden
betaling van fl. 600
Joos Mertens, eiser, contra Willem van Sulecom; idem 29-11-1666
Merten Raspen eist van Marines Rijns betaling van fl. 16 en 4 stuivers
wegens de verkoop van een zeker beest
Reijnier van der Steen, eiser, contra Pauwels Boudewijns
Guilliam Bessems, eiser, wederom contra Adriaen L. Huyser; idem 29-111666 en 31-1-1667
De drossaard (eiser) contra Melsen Brems
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Joos Mertens (eiser) contra Andries Claessen
Andries Tiberius, heer van Stabroek, eist van Melsen Brems betaling van
fl. 34 wegens pacht van zijn tiende in 1665
Joos Wouters eist van Peeter de Weert als borg voor Nicolaas Pieters
betaling van fl. 62 en 17 stuivers wegens de koop van een ruinpaard
Josijntken Laureijssens, jonge dochter, eist van Anthony de Vijn fl. 39 en 5
stuivers wegens bodeloon [= verm. loon als dienstmeid] gedurende een jaar
en 30 dagen
Jan Jacobsen Cremers, brouwer te Stabroek, eist van Jan Verschellen
betaling van fl. 6 wegens het leveren van een ton bier
Passchier Boudewijns (eiser) contra Willem Jacobsen; geschil over de
betaling van 15,5 veertellen haver
Jan Kindt eist van Jacob Claessen betaling van resp. fl. 4 en 15 stuivers en fl.
7 en 16 stuivers wegens geleverd bier en andere levensmiddelen bij de
dijkage van Oorderen; idem 28-2-1667
Jaspar Baseliers legt beslag op een hoeve met 93 gemeten land (gelegen in
diverse percelen alhier), toekomend aan Jan de Coninck; vermeld wordt ook
Abraham van Hoegaerden
Het kapittel van de Kathedraal te Antwerpen eist van Anthony van Passel fl.
222 en 13 stuivers wegens pacht van de tiende in de “wijk” onder het fort
Lillo in 1663
Het kapittel van de Kathedraal te Antwerpen eist van Jan Reijnierssen resp.
fl. 129 en 16 stuivers wegens pacht van een tiende in 1664 en fl. 34 en 16
stuivers wegens idem in 1665
Het kapittel van de Kathedraal te Antwerpen eist van Nicolaas Pietersen fl.
199 en 2 stuivers wegens de pacht van een tiende in 1664
Jacob Claessen (eiser) contra Peeter Leijs
Commandeur Seijs eist van Jacobus Verstraeten, als overnemer van de hoeve
van Joos Boudewijns, betaling van fl. 850 wegens een jaar pacht sinds
kerstmis 1666
Jan Kindt, collecteur van de impost, eist van Paschier Schellaert betaling van
fl. 7 en 4 stuivers wegens 12 tonnen [= verm. bier] dorpsimpost over 1666;
idem 4-7-1667, dan ook omgekeerd; idem 3-10-1667
De erfgenamen van Anna Moens, weduwe van Jan Govaertssen van de
Graef, leggen beslag op de veldvruchten, paarden, beesten en meuebelen van
Cornelis Rommens wegens pachtschuld; tot de erfgenamen behoort Adriaen
Govaertsen van der Graef (zie 4-7-1667)
Zegerus Zegers legt als griffier van de stad Antwerpen beslag op 3 gemeten
en 1 roede land alhier, gepacht door Mr. Anthony van der Heijden, wegens
een pachtschuld van fl. 60
Geert van Schoor vermeld als pachter van de impost
Margareta Steijmans, weduwe van de heer Raet en van commies Uffels,
bezit 6 gemeten en 175 roeden in kavel 6 van de polder van Lillo
Adriaen de Licht is voster te Lillo-Zuidland
Jacob Goosens eist van Peeter de Weert fl. 120 wegens de verkoop van een
paard; idem 17-10-1667
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Jan Jacobs, brouwer, eist van Jan van Lier betaling van fl. 170 en 15 stuivers
wegens geleverd bier e.d.; idem 17-10-1667
[Hendrick] Filet (eiser) contra Jan Kindt; idem 31-10-1667 en 14-11-1667
Adriaen Pieters eist van Jan Puttermans betaling van fl. 22 wegens huishuur;
idem 31-10-1667
Anthony Verhoeven eist van Mr. Anthony van der Heijden betaling van fl.
43 en 8 stuivers, zijnde arbeidsloon als wagenmaker; idem 13-2-1668
[Peeter] van Paddenbroeck, koopman van hop te Antwerpen, contra Joos
Boudewijns
Richard Wood, koopman op het fort Lillo, legt beslag op de schuur van Mr.
Anthony van der Heijden aan de Kruisweg, wegens een schuld van fl. 300
plus 5 % rente, krachtens een obligatie van 23-3-1665; idem 14-11-1667, 1212-1667 en 26-12-1667
Margareta Steijmans (zie 26-9-1667) legt beslag op de granen, bonen, hooi,
stro, beesten e.d. op de hoeve van Jan Reijnierssen bij de Kruisschans,
teneinde een schuld van fl. 960 en 8 stuivers te kunnen verhalen
Pauwels Boudewijns, als vader en voogd van zijn dochter Elisabet (eiser),
contra Jan Maes; geschil over betaling van fl. 12; idem 14-11-1667
Willem van Sulcom eist van Jacob de Masenaer betaling van fl. 5 en 16
stuivers wegens mondkost
Guilliam Bessems eist van Passchier Bouwens betaling van fl. 50 wegens
weipacht in 1666; idem 12-12-1667
Dierck de Leeuw (eiser) contra Abraham Anthonissen als erfgenaam van
diens vader Anthony Janssen; idem 30-1-1668
Dierck de Leeuw eist als collecteur van de koopdag van wijlen Jan Janssen
Lambrechts van Anthony de Vijn betaling van fl. 30 wegens de koop van
diverse goederen
Dierck de Leeuw eist van Jacobus Verstraeten betaling van fl. 13 en 19
stuivers wegens salaris in een zaak (van Verstraeten) tegen commandeur
Seijs 176; idem 30-1-1668
Jacobus van Couwenberge eist van Guilliam Bessems betaling van fl. 120
wegens een jaar landpacht
Jan Commers eist van Jan Maes betaling van fl. 5 wegens schutgeld
betreffende 5 beesten, geschut op 8-9-1667 in de weide van Mr. Anthony van
der Heijden; Maes procedeerde hierover vervolgens met Van der Heijden
Jan Commers eist van Paschier Boudewijns betaling van fl. 3 en 4 stuivers
wegens schutgeld van beesten, geschut op 11-7-1667 op de dijk, gepacht
door Hendrik Filet
Arnout Mercelissen (eiser) contra Evert Janssen
David Hendrickx, getrouwd met de weduwe van Geert Cool, eist van Anth.
Verhoeven, wagenmaker, betaling van fl. 73 en 18 stuivers wegens geleverde
delen [= hout]; idem 16-4-1668
Richard Wood legt namens Anna de Bra, weduwe van Jan Abels, blijkens
een machtiging van 16-1-1666, beslag op een huis aan de Kruisweg,

176 Diens naam is per abuis genoteerd als Chijns.
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toekomend aan Anthony Verhoeven (oostelijk van Jan de Smit, zuidelijk van
de Straete, westelijk van Willem van Suilcom, noordelijk van de erfgenamen
van de heer van Famars), teneinde een schuld te verhalen van fl. 300
krachtens een obligatie van 3-3-1664; idem 26-3-1668 en 9-4-1668
Jan Commers legt de eed af als voster
Guilliam Bessems eist van Anthony de Vin betaling van fl. 14 en 12 stuivers
wegens weipacht in 1666; idem 16-4-1668, 25-6-1668 en 22-10-1668
Richard Wood, koopman te Lillo, legt beslag op de paarden, beesten,
wagens, ploegen en gereedschappen van Melssen Brems, teneinde een
bedrag van fl. 539 en 14 stuivers te kunnen verhalen; verwezen wordt naar
een akte d.d. 23-1-1665
Guilliam Bessems legt beslag op penningen, berustend bij Joos Boudewijns,
toekomend aan de erfgenamen van Abraham Antonissen, als gewezen
erfgenaam van diens vader wijlen Anthony Janssen, teneinde een bedrag van
fl. 159 en 1 stuiver te kunnen verhalen, destijds door Bessems betaald voor
Anthony Janssen als medepachter van de tienden van de Kathedraal van
Antwerpen in de wijken nrs. 6 en 8
Marcus Dameu [= Marcus d’Ameau] (wonend in het fort Lillo) en Arnout de
Coninck vermeld als gearresteerden (door de drossaard); idem 14-5-1668,
12-6-1668, 9-7-1668, 22-10-1668, 5-11-1668 etc.
De drossaard (eiser) contra Peeter Jacobs en Passchier Boudewijns; idem 256-1668
Nicolaes Adriaenssen eist van Cornelis Janssen betaling van fl. 38 en 10
stuivers wegens 6 maanden en 4 dagen bodeloon à fl. 67 per jaar, van 1667
tot 27-5-1668
Op een ongedateerd inlegvelletje wordt gewezen op de grote schade als
gevolg van de tegenwoordige “conjunctuur” van de zomer, met nadelige
gevolgen voor het profijt in de winter [vermoedelijk maakten
weersomstandigheden een vruchtbare oogst onmogelijk] 177
Hans de Coninck, koopman te Antwerpen, legt beslag op de veldvruchten op
12 gemeten en 164 roeden, gepacht door Melsen Brems i.v.m. diens
pachtschuld over 1667 van fl. 552 en 10 stuivers
Anna Diercks, weduwe van Martinis de Blinde, legt beslag op de
veldvruchten op haar land in kavel nr. 26, gepacht door Merten Smits i.v.m.
diens pachtschuld van fl. 273 en 5,5 stuivers
Anthony de Vijn (eiser) contra Melsen Brems; geschil over door eiser
verkocht huis, met hoeve en erf aan de noordzijde van het fort Lillo
Petronella Adriaenssen, weduwe van Geeraert de Roij, legt beslag op
penningen berustend onder Cornelis Janssen Joppen, toekomend aan Jan van
Putterije, teneinde achterstallige huishuur van fl. 33 en 8 stuivers te kunnen
verhalen; idem 3-10-1668, 8-10-1668 en 31-10-1668

De datering van het inlegvel is niet duidelijk. Mocht zijn gedoeld op de zomer van 1668 dan
was er in de Lage Landen sprake van erg wisselvallig weer, met veel stortregens en kou. Veel
weilanden stonden blank en hooi werd bedorven (J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en
water in de Lage Landen; deel 4, 1575-1675, Franeker, 2000, p. 620).
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Anthony du Vin eist van Willem Hendricx vergoeding van (nader vast te
stellen) schade die de beesten van Hendricx hebben veroorzaakt
Jacobus Bertels eist als vader [= stiefvader] en voogd van de wees van wijlen
Joos Boudewijns de jonge, geprocureerd bij zijn huisvrouw (N.N.), van
Joanna de Coninck, weduwe van Joos Boudewijns de oude, dat staat en
inventaris wordt opgemaakt van alle goederen die Joos Boudewijns de oude
heeft nagelaten, met het oog op de verdeling daarvan; 178 idem 28-1-1669
Joos Verbeeck (eiser) contra Willem van Zuijlecom; idem 5-11-1668, 19-111668, 11-2-1669 etc.
Jacobus Bertels (eiser) contra Arnoudt Boermans [als mede-erfgenaam van
Joos Boudewijns de oude; zie 22-10-1668]; idem 3-12-1668
Mayken Vercouteren, jonge dochter, eist van Jacobus Verstraeten fl. 24
wegens bodeloon [= loon als dienstmeid]; idem 3-12-1668
Joos Meertens, dijkgraaf, legt beslag op penningen berustend bij Arnout
Boermans, die deze heeft bekomen vanwege de verkoop van meubelen van
wijlen Joos Boudewijns, teneinde fl. 125 te kunnen verhalen wegens
weipacht; idem 28-1-1669
Johan de Grande, koopman binnen [het fort] Lillo, eist van Passchier
Boudewijns betaling van fl. 27 krachtens een obligatie van 31-3-1668
Vervolg van het proces van Jacobus Bertels contra Arnoudt Boermans (zie
19-11-1668). De predikant van de forten Frederik Hendrik en Kruisschans,
Jacobus Regius, heeft verklaard dat het kind van wijlen Joos Boudewijns de
jonge is gedoopt met de naam Levijntien, naar haar grootmoeder van
vaderszijde [dus naar de verm. eerste echtgenote van Joos Boudewijns de
oude, die later huwde met Joanna de Coninck]
Henrick Couteneels eist van Joos Verbeeck betaling van fl. 25 wegens de
verkoop van een vet beest [= verm. een varken]
Peeter Cornelissen eist van Claes Pieterssen betaling van fl. 18 en 16 stuivers
krachtens een obligatie van 9-6-1668
Dierck de Leeuw, procureur en eiser, contra Anthony de Vijn
Jan Reinierssen eist van Claes Pieterssen betaling van fl. 139 en 7 stuivers,
wegens arbeidsloon, mennen en ploegen; idem 18-11-1669
Mayken Vercouteren, jonge dochter, eist van Jan Reijnierssen fl. 33 wegens
een jaar bodeloon [= loon als dienstmeid]; idem 3-6-1669, 4-11-1669, 18-111669
Cornelis de Leeuw (eiser) contra Henrick Pieterssen; idem 30-9-1669
Commandeur Seijs (luitenant-kolonel) binnen het fort Lillo, procuratie
hebbend van Marguereta Huijssen (vrouwe van Stavenisse en van
Serooskercke), eist van Lenaert Willemse, getrouwd met de weduwe van
Joos Boudewijns [de oude], en van diens overige erfgenamen betaling van
244 ponden en 8 schellingen Vlaams wegens landpacht, die betaald had
moeten worden op 1-10-1669; idem 4-11-1669
Mertientken Roelens, jonge dochter, eist van Paschier Boudewijns betaling

Bertels kwam dus op voor de belangen van het kind dat is voortgekomen uit een vermoedelijk
buitenechtelijke relatie tussen Joos Boudewijn de jonge en de (latere?) echtgenote van Bertels.
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29-10-1669

4-11-1669

idem
idem

18-11-1669
idem
idem

2-12-1669

idem

27-1-1670
9-2-1670
21-4-1670
5-5-1670
idem

19-5-1670
idem
16-6-1670
idem

van fl. 23 en 6 stuivers wegens bodeloon als dienstmeid gedurende 5,5
maanden
Margareta Steijmans (weduwe van de heer De Raet en van commies Uffels)
en Daniel van de Kerckhoven als voogd van de minderjarige wezen van
wijlen Anna Staijmans, weduwe van Simon de Neuff, verzoeken de
secretaris van de polders van Lillo c.s., Borchmans, iets te regelen
betreffende hun belangen in de polder van Lillo
Dierck de Leeuw eist als collecteur van de koopdag van de goederen van
wijlen Joos Boudewijns van Passchier Boudewijns betaling van fl. 64
wegens weipacht; idem 18-11-1669
Jan Kindt (eiser) contra Paschier Schellaert; idem 18-11-1669
Cornelis Vasseur eist van Nicolaes [Adriaenssen], getrouwd met de weduwe
van Peeter den Decker, betaling van fl. 4 en 5 stuivers, vanwege een
verplichting die Den Decker was aangegaan
(wederom) Guilliam Bessems (eiser) contra Anthony de Vin; idem 16-121669
Peeter Teijsse, koopman te Stabroek, eist van Anthony Verhoeven betaling
van fl. 40 en 8 stuivers wegens geleverde lakens e.d.
Roelandt de Carpentier, oud-raad van Dordrecht, eist van Cornelis Claessen
Hollander betaling van fl. 130 en 7 stuivers wegens landpacht; idem 16-121669
Cornelis Cnollaert, koopman te Bergen op Zoom, eist van Claes Adriaenssen
(getrouwd met de weduwe van Peeter den Decker) betaling van fl. 28 en 5
vanwege een door Den Decker aangegane verplichting; idem 16-12-1669
Adriaen Senoutse, koopman te Antwerpen, eiser, contra Melssen Braems [op
16-12-1669 in dezelfde zaak omschreven als Brems]; geschil over 6 gemeten
land achter Oud-Lillo, geabandonneerd door Richard Wood op 1-10-1669
Jan Peeters eist van Cornelis Claessen betaling van resp. fl. 17 en 6 stuivers
en fl. 3 en 12 stuivers wegens metselwerk; idem 9-2-1670
De weduwe van Guilliam Bessems zet het proces van haar man tegen
Anthony de Vin voort; idem 10-3-1670 etc.
Schepenen: Willem Jacobs, Joos Wouters, Peeter Hasenberch, Cornelis
Janssen Joppen, Geeraert Bus, Willem Hendricx en Gerardus Lenaert
Andries Claessen eist van Adriaen van Lishout betaling van fl. 50 wegens
weipacht; idem 19-5-1670
Joos Lemmens legt beslag op het huis, de beesten en het land van Anthony
de Vijn, teneinde fl. 98 te kunnen verhalen wegens geleverde stenen voor het
huis van De Vijn; idem 19-5-1670
Geeraert Verschoor en Adriaen van Lishout, collecteurs van de impost van
Lillo-Zuidland, eisers, contra Jan Kindt en zijn vrouw Margriet Hendricx
Jan Henricx eist van Andries Coomans betaling van 19 pond Vlaams wegens
de verkoop van een huisje met stal alhier
De weduwe van Jacobus Bogaerts eist van Adriaen van Lishout betaling van
fl. 12 wegens de verkoop en levering van 400 mutsaerts [= takkenbossen]
Franchois Fontain eist van Cornelis Adriaenssen fl. 10 en 3,5 stuivers
wegens weipacht
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30-6-1670
4-7-1670

18-8-1670
idem
27-10-1670
17-11-1670
idem

16-2-1671

idem

2-3-1671
21-3-1671

20-4-1671

idem
idem

idem

Jan Commers, vorster en eiser, contra Willem van Sulecom; verwezen wordt
naar een eerder vonnis
Adriaen de Licht, vorster, verklaart een verzoek te hebben ontvangen van
Richard Wood om beslag te leggen op goederen, paarden, koeien en beesten
van Anthony van Passel
De drossaard (eiser) contra Hendrick Peetersen, die voortvluchtig is; idem
18-8, 25-8, 1-9-1670, 17-11-1670 etc.
De drossaard (eiser) contra Cornelis Boermans, die voortvluchtig is; idem 28, 25-8 en 1-9-1670, 17-11-1670 etc.
Cornelis Cnollaert, koopman te Bergen op Zoom, eist van David Coenraets
betaling van fl. 424 wegens geleverd hout
Govaert Dares eist van Adriaen van Lishoudt betaling van fl. 12 en 16
stuivers wegens verkochte varkens; idem 1-12-1670, 15-12-1670
Jan Jeroon Abels eist van Adriaen van Lishoudt betaling van fl. 60 en 16
stuivers wegens de levering van 16 zakken (“veertellen”) zomergerst à 36
stuivers per veertel plus 16 zakken wintergerst à fl. 2 per veertel; idem 1-121670, 15-12-1670
Richard Wood eist als armmeester binnen het fort Lillo van Anthony Reinier
alias De Vijn betaling van fl. 91 en 10 stuivers wegens 6 jaar cijns plus drie
jaar rente à 5 % per jaar over een lening van fl. 250
Mattheus Reijns en Nicolaes Woumans leggen beslag op penningen,
berustend bij Mr. Borchmans, secretaris [van de polders van Lillo c.s.] alhier,
voortkomend uit de verkoop van achtergelaten bezittingen van wijlen
Nicolaes Peeters, teneinde een pachtschuld van fl. 34 te kunnen verhalen;
idem 20-4-1671
Charles Lenaerts eist van Dingeman Janssen fl. 2 en 3 stuivers voor het
maken van een gat in de Straete recht tegenover zijn huis
Peeter Rennerius, als gemachtigde van Marijnis van Crommon
(vertegenwoordiger van het gewest Zeeland in de Staten-Generaal van de
Zeven Verenigde Nederlanden en eigenaar van 51 gemeten in de polder van
Lillo, in kavel nr. 7) eist van Jan en Louis Appels betaling van fl. 795 en 18
stuivers wegens pacht sedert 1667; idem 26-3-1670, 18-1-1672, 1-2-1672
etc.
Dierck de Leeuw eist als collecteur van de koopdag van de goederen van
wijlen Joos Boudewijns van Passchier Schellaert betaling van fl.76 en 6
stuivers wegens de koop, tijdens de koopdag, van veldvruchten van wijlen
Boudewijns
Anthony de Vin (eiser) contra de weduwe van Guilliam Bessems; idem 4-51671, 25-5-1671 etc.
Anthony van den Bremt eist, als vader en voogd van zijn dochter Elisabet
van den Bremt, van Melsen Brems betaling van fl. 2 en 2 stuivers wegens
bodeloon [loon als dienstmeid] van Elisabet; idem 4-5-1671 (dan is eiser
omschreven als Van den Brempt)
Compareert Tanneken Pauwels Boudewijns, geassisteerd door haar voogd
Boudewijn Pauwels Boudewijns (oud boven de 25 jaar); de kinderen doen
wegens schulden afstand van de boedel van hun vader Pauwels Boudewijns;
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4-7-1671
3-9-1671

8-11-1671
5-1-1672

18-1-1672

14-3-1672
?

21-5-1672

idem
idem

27-6-1672

idem

de achtergelaen goederen zijn voor de crediteuren
Henrick van Iersel is voster alhier
Willem Henrickx eist van Arend Adriaensen en Cornelis de Bommer
betaling van fl. 3 en 13 stuivers wegens het dorsen van “tiendzaad” in 1666
en het gebruik van het [dors]zeil
Franchois … [niet ingevuld], kleermaker te Stabroek, eist van Evert Janssen,
timmerman, betaling van fl. 5 en 6 stuivers voor het maken van een broek
Catharina Retaen, weduwe van Johan Verheijen, schout van Stabroek, legt
beslag op veldvruchten (gedorst en ongedorst) en beesten alhier van
Anthonette Nieuwlandts, weduwe van Jan Diercken, teneinde een bedrag van
fl. 1054 en 2 stuivers te kunnen verhalen conform een akte van 27-12-1670
Melchior Patrijs eist als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Joos
Merttens (in leven dijkgraaf) en van wijlen Lambartine van Hanswijck, van
Geeraert van Schoor betaling van fl.106, van de wagenmaker Anthony
Verhoeven fl. 12 en van Andries Claessen fl. 137 (idem op 1-2-1672, 15-21672 etc.)
Joannes Verachter vermeld als voogd en executeur van het testament van
wijlen Mr. Guilliam van Tongeren
[Op een ongedateerd inlegvel] Verklaring van Richard Wood [verm. in diens
hoedanigheid als diaken van de fortkerk van Lillo] betreffende de volontere
[= vrijwillige] condemnatie [= schuldbekentenis] van Sijmon Strijdom; de
[niet vermelde] gehele som dient binnen twee jaar met rente te zijn betaald
De voster van Lillo-Zuidland, Hendrick van Iersel, verklaart op verzoek van
Herman Cornelis de jonge, A.G. van der Graef c.s. beslag te hebben gelegd
op alle veldvruchten, beesten, meubelen e.d. op de hoeve in kavel 29,
waarvan Willem Cornelis Rommens de pachter was, door hem achtergelaten
met gebrek, teneinde een pachtschuld te kunnen verhalen; vermeld worden:
enige huisraad in de keuken en kelder, twee “blaeijer” koeien, een rode koe,
een kar, een wagen, een eg, een ploeg, een vael ruin paard en een zwart bles
paard met paardentuig
Anna Marcelis (eiseres) contra Lenaert Willemse, getrouwd met de weduwe
van Joos Boudewijns [de oude]
Jan Kindt eist van Passchier Schellaert betaling van fl.8 wegens verteerd
gelag, bij hem thuis, van Merten Taeijmans; idem 27-6-1672 [Kindt is nu
omschreven als pachter van de impost]
Willem Jacobsen (dijkgraaf) legt beslag op de veldvruchten, deels op zijn
land en deels op dat van de heer van Opdam, waarvan hij, Jacobsen, de
originele pachter is, totaal 24 gemeten in kavel 34 alhier, thans bezaaid door
de weduwe van Adriaen van Linden, die nu getrouwd is met Wouter tot
Berendregt, teneinde pachtschulden te kunnen verhalen, te weten 25 pond
resterend over 1670 en fl. 870 over de jaren 1671 en 1672
Franchois Maes legt namens de weduwe van Johan Bollaert (in leven heer
van Over en Neder Hembeecq), Susanna Sint Stevens, beslag op de
veldvruchten op 54 gemeten alhier, bezaaid door Adriaen Boudewijn,
teneinde pachtschulden te kunnen verhalen van resp. fl. 1034 en 15 stuivers,
fl. 700 en fl. 240 vanaf het jaar 1670
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juli-dec.
1672
16-1-1673
idem

17-4-1673

idem

idem

12-6-1673
26-6-1673
idem
idem
idem
Aug-dec.
1673
29-1-1674

idem

idem
14-4-1674
hiaat

19-11-1674
3-12-1674

Geen gerechtsrollen aangetroffen
Drossaard: Jacob Couwenberg. Schepenen: Willem Jacobs, Joos Wouters,
Willem Henrickx, Arnout Boermans, Jeroon Slachvelt en Gerardus Lennerts
De weduwe van Mattijs Langevelt, geassisteerd door haar schoonzoon …
[niet ingevuld; = Adriaen] Boone, eist van Jan Kindt betaling van fl. 77 en 18
stuivers, zijnde restschuld wegens geleverde wijnen
Daniel van de Kerckhoven legt als voogd van de kinderen van wijlen Anna
Steijmans, weduwe van Simon de Neuff, beslag op de veldvruchten (gedorst
en ongedorst), paarden, beesten, gereedschappen, meubelen etc. van
Anthony de Vin, getrouwd met de weduwe van Arien de Jonge, teneinde een
pachtschuld van fl. 600 en 18,5 stuivers te kunnen verhalen betreffende 16
gemeten alhier; idem 2-5-1673, 16-5-1673, 12-6-1673, 26-6-1673 etc.
De erfgenamen van Jan Jacobs Cremers eisen van Jan Kindt betaling van fl.
26 en 10 stuivers wegens geleverd bier; idem 16-5-1673, 12-6-1673, 11-31675
De erfgenamen van Jan Jacobs Cremers eisen van Passchier Schellaert
betaling van fl. 43 en 16 stuivers zijnde een restschuld uit 1666; idem 16-51673
De erfgenamen van Jan Jacobs Cremers eisen van Merten Geldersman
betaling van fl. 3 voor een ton bier
De drossaard (eiser) contra Cornelis N.N., knecht van Jan Hendriks Smits
De drossaard (eiser) contra Aerdt N.N., knecht van Geert Janssen,
timmerman
De drossaard (eiser) contra Peeter Pallemans
De drossaard (eiser) contra Boudewijn Pauwels
Door waterschade zijn de gerechtsrollen niet of nauwelijks leesbaar; zeker is
dat Pedro van Bisthoven procedeert over bezette landen
Drossaard: Jacob Couwenberg. Schepenen: Willem Jacobs, Jeroon Slachvelt,
Charles van Orts, Joos Wouters, Willem Henrickx, Arnout Boermans, en
Adriaen Blom
De wezen en erfgenamen van Johannes Verheijen, in leven schout van
Stabroek, eisen van Hendrick Crijnssen betaling van fl. 122 en 19,5 stuivers
wegens geleverd koren
Lieven Bouwens eist van Gerrit Janssen, gehuwd met Maria de Haen,
betaling van fl. 13 uit de tijd dat zijn vrouw in Zandvliet woonde
Jenneke Koninckx, huisvrouw van Lennert Willemse, legt een verklaring af
over een kwestie met Arnout Boermans
Door waterschade zijn de gerechtsrollen betreffende de periode juninovember 1674 niet of nauwelijks leesbaar; vermoedelijk ontbreken er ook
verslagen
De baron van Morentsaet c.s., eisers, contra Jeronimus Slachvelt; idem 3-121674
Magdalena van Hove, weduwe van Adriaen Tiberius, in leven heer van
Zandvliet, Lillo en Berendrecht, eiseres, contra Charles Lennerts; idem 1712-1674
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26-3-1675

27-5-1675
2-9-1675
idem
idem
idem
16-9-1675
21-11-1675

27-1-1676
idem
idem

hiaat
12-10-1677
hiaat

10-7-1679
idem
27-5-1680

idem

Joos Lemmens eist van Merten van Gelder [Geldersman] betaling van fl. 16
wegens vijftien maanden geleden geleverde steen; idem 17-12-1674
Magdalena van Hove eist van Adriaen van der Heijden, getrouwd met de
weduwe van Jan Peeters, betaling van fl. 48 wegens een obligatieschuld;
idem 11-3-1675
Pedro de Bisthoven [oud-schepen van de stad Antwerpen] legt beslag op
diverse percelen land in de polder van Lillo, toekomend aan Dierck Rovers,
brouwer te Breda en gehuwd met Cornelia de Wijse, inclusief de
bijbehorende pachtpenningen; idem 26-3-1675 en 20-5-1675
Anthony de Vin legt als gemachtigde van wijlen Abraham Antonissen beslag
op een huis op de noordzijde van de Kruisweg (oostelijk van het huis van
Nicolaes de Groot, zuidelijk van Jan Hendricxen Smit, noordelijk van
Laureijssen, nu Andries Mijnendonck) vanwege een obligatieschuld van fl.
309 en 2 stuivers plus rente sedert 14-1-1667; idem 25-6-1675
De drossaard (eiser) contra Peeter van den Buijten en Joos Aerts
Arnoult de Wolff, brouwer te Stabroek, eist van Geert Verschoor betaling
van fl. 152 en 9 stuivers wegens geleverd bier
Arnoult de Wolff, brouwer te Stabroek, eist van Gommer Dingemans
betaling van fl. 9
De drossaard eist van Heijltien Willems, jonge dochter, dat zij LilloZuidland binnen drie dagen verlaat
De drossaard (eiser) contra Passchier Boudewijns
De drossaard (eiser) contra Joos Aerts
Mr. Joos Abrahams, voogd van de kinderen en zwager van de heer van
Famars, legt beslag op een huis en erf aan de Kruisweg van drossaard
Couwenberg; idem 25-11-1675, 9-12-1675
Schepenen: Willem Jacobs, Joos Wouters, Jeroon Slachvelt, Arnout
Boermans, Adriaen Blom, Jan Peeters en Peeter de Weert
Charles Lenaerts is Heilige Geestmeester en Claes Dielissen is kerkmeester
alhier
Jacob Janssen Jonckman eist van Jan Bullijns [Buijlens?], kastelein van de
heer Vrijberg, teruggave van fl. 45 die hij ongeveer twee jaar geleden in
bewaring heeft gegeven, met rente van 5 % per jaar
Vanaf 27-1-1676 tot 12-10-1677 zijn geen gerechtsrollen bewaard gebleven
Jan de Lamagie, vorster, eist van Willem van Zulecom betaling van fl. 1
wegens schutgeld voor twee koeien en een zeker beest
Vanaf 12-10-1677 tot 27-5-1680 zijn geen gerechtsrollen bewaard gebleven,
met uitzondering van een vermoedelijk gedeeltelijk verslag van de zitting
van 10-7-1679 [foutief ingebonden in inv. nr. 29]
Willems Jacobs (eiser) contra Pieter Matteriael
Peeter Leijs (eiser) contra de weduwe van Nicolaes Cordonier
Adriaen Lenaertse Huyser (eiser) contra Nicolaes Ockers [toen commandeur
van fort Lillo]; geschil over het recht van Ockers om zich vrijelijk op het
grondgebied van Lillo-Zuidland te bewegen; idem 3-6-1680
De drossaard (eiser) contra Nicolaes Ockers; dit geschil had eveneens
betrekking op de jurisdictie-afbakening tussen het fort Lillo en de
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heerlijkheid van Lillo-Zuidland; idem 3-6-1680, 8-7-1680, 14-10-1680 etc.
C. Aantekeningen uit de gerechtsrollen betreffende de periode 3-6-1680 t/m 1715 (inv.
29)
3-6-1680
8-7-1680
idem

14-10-1680
?
29-10-1680
idem
idem
idem
idem
?

11-11-1680
idem
idem
25-11-1680

27-1-1681

idem

Nicolaes Ockers verklaart dat hij op 26-5-1680 op de hoeve is geweest die
wordt gepacht door Gillis Verstraaten; idem 8-7-1680
Peeter Palleman (eiser) contra Adriaen L. Huyser
Mr. Johannes Stroobant, secretaris van [het fort] Lillo, gemachtigd door Mr.
Jacobus Suerens [Sweers], predikant te Wolferdijck [= Wolphaertsdijck] als
gemachtigd bij procuratie van de weduwe van de predikant Johannes
Bosschaert [= zijn moeder, Catharina van de Putte, die eerder was gehuwd
met de predikant Henricus Sweers], legt beslag op de grond en de
veldvruchten in kavel 31, groot 12 gemeten, voor de helft eigendom van
Abraham de Bra en voor de andere helft van Lendert Willems, die het
geheel heeft bezaaid; idem 5-8-1680, 19-8-1680, 21-9-1680 etc.; voorts 2411-1681 etc.; op 8 juni 1682 treedt Johan de Grande namens de familie op
als eiser
De drossaard (eiser) contra Adriaen L. Huyser
Anthony Janssen Smits (eiser) contra Geert van Schoor
De drossaard (eiser) contra Nicolaes Ockers; idem 11-11-1680
De drossaard (eiser) contra Adriaen L. Huyser
Pedro de Biesthoven legt beslag op huis, goederen en meubelen van ..[niet
ingevuld]
De vorster Jan de Lamagie legt een verklaring af. Verwezen wordt naar een
transactie van Adriaen L. Huyser op 18-10-1680
Peeter de Wijse legt beslag op huis, goederen en meubelen van … (?)
[waarsch. tussen 29-10-1680 en 8-11-1680] Cornelis van de Leur en Joannes
de Wijse c.s., eigenaren van ca. 90 gemeten “blicken” [= verm. zanderige
plekken in kleigrond, mogelijk ook schorgronden] nabij het fort Lillo,
leggen beslag op de nagelaten bezittingen in de insolvente boedel in het
sterfhuis van wijlen Adriaen Lenderssen Huijser; beslag hierop wordt ook
gelegd door Peeter de Wijse
Pieter Wijts vermeld als bezetter [verm. van meubelen e.d. van Adriaen L.
Huyser]
Jan Meers (eiser) contra Jan Peeter Dirickx; idem 25-11-1680
Jan Menize contra Jan Peeter Dirickx
De drossaard (eiser) contra Adriaen Lenderse Huyser [= waarsch. Adriaen
Adriaense Huyser, zoon van Adriaen Lenderse Huyser]; idem 9-12-1680,
10-3-1681 etc.
Maria Couwenberge, weduwe van Abraham van Hembeeck, eiseres, contra
Aris Benjamin, pachter; vermeld worden Hendrick de Backer en Andries
Mijnendonck [als deskundigen]
Adriaen Arenbodegem [Erembodegem], eiser, contra de erfgenamen van
Jaspar Baseliers; de gedaagden toenen biljetten in handen van Cornelis de
Leeuw, pachter; idem 10-3-1681 etc.
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24-3-1681
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13-10-1681

10-11-1681

idem
19-1-1682
hiaat
18-1-1683
22-2-1683
idem

5-4-1683
idem
idem
idem
24-5-1683

18-10-1683
idem
idem
17-1-1684

Peeter Adriaenssen van Breugel, eiser, contra Geeraert van Schoor
De weduwe van [de procureur] Jan Carel Maes [= Dorothea van
Arenbodegem], eiseres, contra de erfgenamen van Jaspar Baseliers
Geeraert van Schoor (eiser) contra Peeter de Coster; idem 19-5-1681 en 305-1681; omgekeerd op 13-10-1681 en 27-10-1681
Magdalena Scholiers, weduwe van Cornelis de Gottier, brouwer te
Antwerpen, legt beslag op een huisje aan de Kruisweg, toekomend aan het
sterfhuis van Adriaen Peeterssen, voerman
Franchois Maes legt namens de weduwe van Johan Bollaert (in leven heer
van Over en Neder Hembeecq), Susanna Sint Stevens, beslag op de
veldvruchten op 54 gemeten alhier, teneinde pachtschulden te kunnen
verhalen (zie ook 27-6-1672)
Peeter Jacobs eist namens zijn broer Michiel Jacobs van Geeraert van
Schoor betaling van fl. 9 en 19 stuivers wegens door Michiel verdiend
bodeloon in 1680
Anna Molemans, weduwe van Cornelis van Leur, eiseres, contra Merten
Jacobs, gehuwd met de weduwe van Passchier Boudewijns, die principaal
borg was voor zijn broer Arie Boudewijns; idem 24-11-1681
Adriaen L. Huyser (eiser) contra Jan de Greeff; idem 24-11-1681
Nicolaes van der Eedt, eiser, contra Gillis Verstraeten; geschil over
pachtpenningen
Vanaf aug. 1682 tot 18-1-1683 zijn geen gerechtsrollen bewaard gebleven
De weduwe van Hendrick Montvoirt eist van Gillis Verstraeten betaling van
pacht
Schepenen: Hendrick de Backer en Cornelis Fierens
George Vecquemans, heer van Verre, legt beslag op 22 gemeten en 138
roeden in kavel 8 alhier, grenzend aan de Kruisweg, eigendom van de
erfgenamen van Peeter Danijs en thans gepacht door Arie Arissen, teneinde
een pachtschuld te kunnen verhalen van fl. 675 over drie jaar; idem 18-31683, 24-5-1683 etc.
Adriaen van Croij van Calmthout legt de eed af als voogd van de
weeskinderen van Anna van Croij; hun vader is Peeter Francken
De drossaard (eiser) contra Cornelis Janssen [die binnen 14 dagen iets moet
betalen]
Adriaen Arenbodegem (eiser) contra Cornelis de Leeuw
De weduwe van [de procureur] Jan Carel Maes [= Dorothea van
Arenbodegem], eiseres, contra Cornelis de Leeuw
De drossaard als gemachtigde door de heer van Lillo (eiser) contra Lenaert
Willemse en Arien Lenderssen Huijser; geschil over het weghalen van riet
op de schorren; idem 21-6-1683, 5-7-1683, 30-8-1683
De heer landdeken en kanunnik Eijber contra Adriaen L. Huyser
De weduwe Hembeeck contra Cornelis Verhaert
Jan de Lamagie, voster, eist van Jan Jacobs betaling van fl. 4 en 16 stuivers
wegens het schutten van twee paarden gedurende twee “reizen”
Compareert Joe [= verm. Johannes] Joppen als voogd van de wees Joe [=
verm. Johannes] Joppen, wiens vader is Cornelis Jan Joppen; vermeld wordt
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een obligatie van fl. 400 tot last van Peeter Pauwels Schippers als man en
voogd van Catelijn Bruijen (?); Schippers is aanwezig en plaatst zijn
handtekening
Dillis van Abseel eist van Sijmon Pennenbergh betaling van fl. 46 en 16
stuivers wegens pachtschuld
De kanunnik van de Kathedraal van Antwerpen eist van Peeter de Coster fl.
129 wegens pacht van de tiende in wijk 6 in 1680
Francisco de Wijse eist van Adriaen van Santvliet fl. 270 en 17 stuivers
wegens weipacht van de “plaete” nabij het fort Lillo; idem 18-9-1684
Francisco de Wijse eist van Peeter Palmans betaling van fl. 25 wegens
geleverd hooigras [= te veld staand maaigras]
16,5 gemeten in kavel 28 is eigendom van Anna Sofia de Wijse, huisvrouw
van Jaspar Schrijmaeckers
De baron van Freneij, mede namens anderen, legt beslag op de granen en het
gewas op zijn land, bezaaid door Loureijs de Doeij, wonend te Berendrecht,
teneinde fl. 2062 landpacht te verhalen; idem 19-6-1684
Francisco van Hembeeck legt de eed af als provisioneel drossaard alhier; hij
is op 6-6-1684 benoemd door de Raad van Brabant
Jacobus Philippus Verbraecken legt de eed af als provisioneel secretaris
alhier; hij is op 6-6-1684 benoemd door de Raad van Brabant
De drossaard (eiser) contra Peeter de Couster [= de Coster]
Guilliam van Hoij, gehuwd met Petronella Janssen Keper, legt de eed af als
voogd van het weeskind van wijlen Lambrecht Janssen Keper, wiens
moeder is …[niet ingevuld]
Schepenen: Joos Wouters en Arnout Boermans
De voster verklaart dat hij op verzoek van Willem de Recht beslag heeft
gelegd op penningen in handen van Laureijs Kille i.v.m. de mondkost van
de wees van wijlen Sijmon Strijdonck
De voster verklaart dat hij op verzoek van Cornelis Fierens beslag heeft
gelegd op penningen in handen van Arie Lenderssen Huijsers, toekomend
aan anderen [niet ingevuld]
Adriaen Bosschaert, koopman te Antwerpen, legt beslag op resp. 4 gemeten
en 85 roeden en 3 gemeten en 281 roeden land in de Goudhoek,
competerend aan Maria Mettenije, weduwe van David Hendricx; idem 28-11685, 12-2-1685, 26-2-1685 etc.
De Armen van de kerk van Lillo leggen beslag op 2 gemeten en 104 roeden
in kavel 14, toekomend aan Willem de Levin, heer van Famars en gepacht
door Joos Wouters
De voster verklaart op verzoek van Jacob van Dongen beslag te hebben
gelegd op penningen in handen van Michiel van Leuven die hij schuldig is
of nog zal zijn aan Anthoni …[niet ingevuld] over een huisje gestaen aan de
craege om te kunnen verhalen de som van ..[niet ingevuld]
De voster verklaart op verzoek van Benedictus Bouton beslag te hebben
gelegd op penningen toekomend aan Anthoni …[niet ingevuld] over het
genoemde huisje, om een bedrag te verhalen van fl. 19 en 16 stuivers
wegens geleverde brandewijn
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De voster ontving een vergelijkbaar verzoek van twee sergeanten van het
fort Lillo die fl. 8 en …stuivers [niet ingevuld] willen verhalen
Vermeld wordt het sterfhuis van Margrita Steijmans; executeur is Balthasar
Moretus
Vanwege de pacht van blicken (in gebruik als weiland) is Cornelis Fierens
pachtpenningen schuldig aan Cornelis de Wijse
De weduwe van Joan van Dun en Joannes de Wijse leggen beslag op de
veldvruchten op 17 gemeten land, gepacht door Lucia de Wolff, weduwe
van Arnoult de Wolff; idem 9-7-1685, 16-7-1685 etc.
Paul Michiel Chauvin en Constantin de Weerdt (secretaris van de stad
Antwerpen) leggen beslag op de veldvruchten op 75 gemeten en 50 roeden
in kavel 10, gepacht door de voogden van de kinderen van Sijmon
Huijbrecht Strijdonck
Daarop wordt tegelijk beslag gelegd door Anthoni de Peeters als
gemachtigde van Casijn van der Hell
Balthasar Moretus legt voor zichzelf en als executeur van het testament van
Margrita Steijmans, samen met mede-executeur Jan Francisco Jolij, beslag
op de bezittingen (w.o. paarden) van Cornelis Fierens wegens een
pachtschuld van fl. 2400 en 12 stuivers; idem 9-7-1685, 16-7-1685 etc.
Arnout Boermans en Jan Peeters zijn schepenen
De hoofdgecommitteerden en de dijkgraaf van de polders van Lillo c.s.
(eisers) contra Jan de Greeff en Gommer Dingemans
Compareert Jan Nuijen als borg van Willem de Rechter; betreft twee jaar
pacht van het land van juffrouw Couwenberge, groot 34 gemeten, gepacht
door Cornelis Fierens
Drossaard: Emanuel Henrico Peres [voor de eerste maal tijdens een zitting
van de Vierschaar]
Peeter Pisserij eist van Peeter de Coster betaling van 5 pond Vlaams; idem
1-4-1686
Geert Janssen en Arnoult van Biest eisen van Hendrick de Backer betaling
van fl. 89 en 15 stuivers wegens arbeidsloon en geleverd hout voor het
maken [= verm. repareren] van de toren op de kerk aan de Kruisweg
Jan Peeters vermeld als pachter
Jacobus Huijbrechts verklaart voor zichzelf en als voogd van de wezen van
Jan Anthonissen Smit en van Geeraert de Roij, waarvan de moeders resp.
waren Petronella en Beatrix Huijbrechts, dat het huis aan de Kruisweg van
Arie Janssen c.s., als erfgenamen van Anthoni Janssen [wagenmaker], is
verkocht aan Jan van Dael
De voster verklaart dat hij vanwege Geert Jan Sijmons bijen in beslag heeft
genomen op de hoeve van Couwesteijn, gepacht door Merten van
Couwesteijn [= Merten Jacobs]
De erfgenamen van Margrita Steijmans eisen van Jan Reijnierssen betaling
van fl. 2559 en 15 stuivers wegens pachtschuld; idem 27-5-1686, 17-6-1686
etc.
Jan Peeter Diercx (eiser) contra Geeraert Bogaerts; idem 1-7-1686, 15-71686, 14-10-1686
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Laureijs Kille eist van Jan van den Eijnden betaling van fl. 314 en 11,75
stuivers; verwezen wordt naar een rekening van 29-11-1685; idem 1-7-1686
Jan van den Eijnden (eiser) contra Laureijs Kille
Schepenen: Hendrick de Backer en Jan Buijlens
Lenaert Willemse verklaart het beslag te accepteren dat is gelegd op het
bodeloon van zijn knecht Geeraert Bogaerts door Jan Peeter Diercx
De drossaard (eiser) contra Adriaen Lenderssen Huijser; idem 27-1-1687
etc.
De drossaard (eiser) contra Joos de Costere, geassisteerd door zijn oom Jan
de Costere; idem 2-12-1686, 3-3-1687 etc.
Jan Wittebol (eiser) contra de weduwe van Jan Mertens; idem 2-12-1686
Idem contra de weduwe van Jan Kint;
Franchois Vermeulen (eiser) contra Michiel van Leuven
Procureur Van der Steen eist van Jan Buijlens als voogd van de wezen van
Jan de Bommer betaling van fl. 18 wegens salaris, voorgeschoten geld en
vacatiën; idem 27-1-1687 (dan is gedaagde omschreven als Buijens); idem
3-3-1687
Compareert Cornelis Janssen van Dijck “fidejussit” [= borgstellend] voor
Laureijs Kille en Jan van den Eijnde; verwezen wordt naar een provisioneel
vonnis van 1-7-1686
Jan van den Eijnde eist van Jan de Greeff betaling van fl. 20 wegens het
weiden van een paard en een verkocht varken; idem 21-4-1687
Peeter Palmans (eiser) contra Peeter de Coster; idem 7-4-1687
Richard Wood eist van Geeraert van Schoor betaling van fl. 18 en 6 stuivers
wegens verkochte rogge e.d.
Lambert Pisserij, transport hebbend van Philips de Backer en van Gillis
Snellincx, eiser, contra Peeter de Coster
De drossaard (eiser) contra Willem van Suckon [eerder: Van Sulecom]
De voster Jan de Lamagie verklaart op verzoek van Nicolaes Besack
[Busack] in beslag te hebben genomen penningen berustend bij Jan van den
Eijnde, toekomend aan Laureijs Kille, om een som van fl. 57 en 14 stuivers
te kunnen verhalen wegens door Besack aan Kille geleverde stoffagie
inclusief arbeidsloon
De voster Jan de Lamagie verklaart op verzoek van Peeter de Coster in
beslag te hebben genomen penningen berustend bij Philip Kint, toekomend
aan Peeter van der Landen
Cornelis de Wijse eist van Adriaen van Santvliet betaling van fl. 344 wegens
landpacht
Wouter Buijs (eiser) contra Abraham Bacx; geschil over belediging
De voster Jan de Lamagie verklaart op verzoek van Willem de Rechter in
beslag te hebben genomen de veldvruchten op het land van de weduwe van
Jacques van Couwenberge, bezaaid door Cornelis Fierens; zie ook 2-7-1685,
14-1-1686, 22-7-1687, 5-8-1687, 19-8-1687 etc.
Cornelis de Lathouwer eist van Peeter Verschueren betaling van fl. 7 voor
iets waarvoor de gedaagde heeft getekend; idem 20-10-1687
Cornelis de Leeuw (eiser) contra Geeraert de Moor
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Schepenen: Joos Wouters en Jan Buijlens
De voster Jan de Lamagie verklaart op verzoek van Peeter de Coster
penningen in beslag te hebben genomen in handen van Peter van Brande die
hij [= De Coster] schuldig is of zal zijn, die zijn verdiend of nog zullen
worden verdiend door Martinus …[niet ingevuld]
Schepenen: Hendrick de Backer, Joos Wouters, Jeroen de Bruijn en Jan
Wijnen
Willem de Rechter (eiser) contra Cornelis Fierens en Jan Nuijen; zie 23-61687 e.v.
Jan de Lamagie (eiser) contra Geeraert van Schoor
Jan Nuijen eist van Jan Hapaerts betaling van fl. 44 voor het weiden van een
beest, geweid bij Cornelis Fierens
Jan Buijlens verklaart als schepen op verzoek van de heer Meijnen in beslag
te hebben genomen alle meubelen, paarden, koeien, granen (gedorst en
ongedorst), hooi, stro etc. van de weduwe van Jan Jacobs teneinde landpacht
te kunnen verhalen
Voster Jan de Lamagie legt op verzoek van Fanchois Daems beslagt op
penningen in handen van Merten Jacobs die deze schuldig is aan Laureys
Kille wegens ploegen
De weduwe van Couwenberge eist van Adriaen van Santvliet betaling van
fl. 75 wegens drie jaar landpacht
Cornelis Prins eist van Philips Kints betaling van fl. 85 wegens verkocht
hout
Cornelis Prins eist van Jan de Greeff betaling van fl. 12 en 13 stuivers
Jan Buijlens eist van Jan van den Eijnde betaling van fl. 8 en 14 stuivers
Marijnes Peeterssen van Brugel eist van Arie de Jonge fl. 20 krachtens een
obligatie
Voster Jan de Lamagie verklaart op verzoek van Adriaen Moors penningen
in beslag te hebben genomen in handen van Merten Jacobs die toekomen
aan Dillis Adriaenssen; idem 17-3-1688 [NB: Merten Jacobs omschreven als
Merten van Couwensteijn ofwel Jacobs]
Voster Jan de Lamagie verklaart op verzoek van Hendrick de Backer in
beslag te hebben genomen alle meubelen, paarden, koeien, beesten, granen
(gedorst en ongedorst) op de hoeve van Balthasar Moretus, toekomend aan
Jan Nuijens
Jeroen de Bruijn, schepen, verklaart op verzoek van Adriaen Moors beslag
te willen leggen op bezittingen toekomend aan Jan Nuijten die in handen
zijn van Jan Buijlens, eveneens schepen. Deze verklaart geen goederen van
Jan Nuijten onder zich te hebben dan welke hij van Nuijten heeft gekocht en
dat hij, Buijlens, tot last van Nuijten nog wel een obligatie heeft van fl. 900
Voster Jan de Lamagie verklaart op verzoek van de heren Sijmon de Neuff
en Balthasar Moretus, als eigenaars van de hoeve Den Vogelensanck, beslag
te hebben gelegd op alle bezittingen van Jan Nuijens om achterstallige
landpacht te kunnen verhalen; idem 17-5-1688
Voster Jan de Lamagie verklaart op verzoek van Hendrick de Backer beslag
te hebben gelegd op bezittingen van Jan Nuijens op de hoeve Den
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Vogelensanck, berustend onder Cornelis Fierens; idem 21-4-1688
Voster Jan de Lamagie verklaart op verzoek van Willem de Rechter als
gemachtigde van juffr. Couwenberge beslag te hebben gelegd op bezittingen
van Jan Nuijens op de hoeve Den Vogelensanck, berustend onder Cornelis
Fierens; idem 21-4-1688
Hendrick van Riel eist van Jan van den Eijnde betaling van fl. 18 en 12
stuivers wegens het weven van 24 ellen lijnwaad
Arie Adriaenssen Huijser eist van Adriaen van Santvliet betaling van fl.13
en 16,25 stuivers wegens landpacht over 1687
Schepenen: Joos Wouters en Jan Buijlens
Voster Jan de Lamagie verklaart op verzoek van Jan Francisco Jolij beslag
te hebben gelegd op bezittingen (w.o. paarden) van Jan Reijnierssen
teneinde landpacht te kunnen verhalen
Voster Jan de Lamagie verklaart op verzoek van de erfgenamen De Neuff
beslag te hebben gelegd op de granen en veldvruchten van Adriaen van
Santvliet teneinde landpacht te kunnen verhalen
Jan van Dael eist als armmeester van deze heerlijkheid van Jan Buijlens,
gehuwd met de weduwe van Carles [= Charles] Lenaerts, betaling van fl.
151 en 10 wegens een aan Lenaerts verstrekte lening op 17-5-1677; vervolg
18-10-1688, 15-11-1688 etc.
Jan van Dael eist als armmeester van deze heerlijkheid van Jan Buijlens
betaling van fl. 5 en 10 stuivers wegens een jaar bodeloon voor een arm kind
[een door de Armenzorg onderhouden meisje was vermoedelijk dienstmeisje
bij Buijlens, waarvoor deze diende te betalen]
Voster Jan de Lamagie legt op verzoek van Hendrick de Backer beslag op
de veldvruchten op de hoeve van de heer Anthonissen, gekomen van het
land van de weduwe van Jan Verheijen, genaamd De Hooge Maeije,
toekomend aan Willem de Rechter, teneinde de koopprijs (van tarwe) met
onkosten te kunnen verhalen
Merten Vecquemans eist van Arie de Jonge betaling van fl. 7 en 5 stuivers
arbeidsloon wegens het snijden van groene kanten (?)
Afschrift van een ongedateerde brief aan de Koning via de Raad van
Brabant. Verwezen wordt naar een brief van de kerkenraad van het fort
Lillo. Vermeld wordt een transaktie van 7-10-1654 van Willem van Levin,
heer van Famars betreffende 2 gemeten en 104 roeden in kavel 14 alhier,
gekocht (van de kerkenraad) voor fl. 750
Franchois Stuers eist van Arie de Jonge betaling van fl. 17 wegens
mondkost voor het kind van De Jonge
De drossaard (eiser) contra Arie Lenderssen [bedoeld zal zijn: Adriaensse]
Huijser
Jan Meeus eist van Arie de Jonge betaling van fl. 15; arbeidsloon voor het
graven van een sloot
De erfgenamen van Wouter de Moor en Philipeijne Blocq (eisers) contra
Peeter Verschueren, wagenmaker alhier
Voster Jan de Lamagie legt op verzoek van juffr. [Joanna] Cocquit [weduwe
van Berthelomee Janssen] beslag op penningen, in handen van Hendrick de
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Backer, Joos Wouters en Jan van den Eijnde, die zij schuldig zijn wegens
gekochte granen te velde, toekomend aan de voogd van de weeskinderen
van Dillis Verstraeten; idem 18-4-1689, 1-5-1689
Jan Francisco Jolij eist van Adriaen van Santvliet betaling van fl. 213 en 13
stuivers wegens landpacht
Peeter de Coster eist van Arie de Jonge, getrouwd met de weduwe van Geert
van Schoor, betaling van fl. 24 en 6 stuivers wegens arbeid en verteerd gelag
Jan van Weerden, zoon van wijlen Jan van Weerden, legt beslag op 6
gemeten en 210 roeden in kavel 24, toekomend aan Richard Woodt, wonend
in het fort Lillo; over deze kwestie legt Mattheus Severij [veelal omschreven
als Suerij] als gerechtsdeurwaarder van het fort Lillo een verklaring af,
vermeld op 29-5-1689; vervolg op 6-6-1689 etc.
De drossaard (eiser) contra Franchois Daems
Mathias Roloefs eist van Dirick van Wiel betaling van fl. 9 wegens huishuur
De drossaard (eiser) contra Jan van Daele en Jan de Greeff; zij dienen elk
fl. 6 te betalen wegens het verhuren van hun woning aan vreemdelingen
Vermeld wordt een verbod op “verbinding” van een hoeve met 57 gemeten
land alhier, eigendom van de ervan Baseliers en gepacht door Cornelis de
Leeuw; de voster verklaart hierover iets vanwege Paulus Snellen
Jan Carel de Coninck legt beslag op de veldvruchten, toekomend aan Peeter
Palmans
Verklaring over een stuk land in de polder van Lillo, groot 19 gemeten en
275 roeden, eigendom van Jaspar Ceurlincx, erfgenaam van koordeken De
Wolff, en op 4-6-1690 gepacht door Jacobus Rooij
Jan de Lamaige, voster, legt beslag op hooi op de weide van Simon
Pennenbergh, toekomend aan Jan de Reijter
Jan de Lamaige, voster, legt beslag op penningen van Jan ..[onleesbaar] die
deze schuldig is aan Adriaen Rooze
Jan de Lamaige, voster, legt op verzoek van Herman Cornelisse, beslag op
de bezittingen van Everaert Adriaenssen Everaerts (w.o. meubelen, paarden
en koeien) teneinde een bedrag te verhalen van fl. 2076 en 2 stuivers wegens
landpacht
Jan de Lamaige, voster, legt beslag op penningen van Cornelis Fierens die
deze schuldig is aan Gommer Digmans
Arnoldus Eijber als gewezen meijer van het kapittel van Onze Lieve
Vrouwe te Antwerpen, eiser, contra Jan Buijlens, Adriaen van Santvliet,
Peeter de Ceuster [= de Coster], Peter Palmans, Lenaert Willemsen,
Hendrick Schuermans (die ontkent dat hij de borg is gebeven van Jan
Commers bij de pacht van enige tienden) [de geschillen gaan dus
waarschijnlijk in alle gevallen over de pacht van tienden van de Kathedraal
van Antwerpen]; idem 20-2-1690 en 5-3-1690
Jan de Lamaige, voster, legt op verzoek van Franchois van Sant beslag op
granen en bonen, in handen van Stoffel Janssen, toekomend aan Richard
Wood, teneinde fl. 49 te verhalen wegens arbeidsloon
Jan de Lamaige, voster, legt op verzoek van Jan van Dael beslag op granen
in handen van Stoffel Janssen, toekomend aan Richard Wood
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Franchois Vermeulen, brouwer in De Roose te Antwerpen, eist van Peeter
de Costere betaling van fl. 50 wegens de levering van bier; idem 5-3-1690
Jan de Lamaige, voster, legt op verzoek van Peter Palmans, beslag op
penningen in handen van Everardus Everaerts, armmeester alhier, vanwege
een schuld van Gommer Dingemans voor het onderhouden van een arm kind
Peter Palmans eist van Gommer Dingemans betaling van fl. 47 en 15
stuivers vanwege het weiden van zijn beesten; idem 30-1-1690
De weduwe van drossaard Couwenberge eist van Adriaen van Santvliet
betaling van fl. 73 wegens drie jaar landpacht
Cornelis Prins eist van Jan Reijnierssen betaling van fl. 40 en 15 stuivers
wegens geleverd houtwerk; idem 29-5-1690
Jan de Lamaige, voster, legt op verzoek van Jan ..[onleesbaar] beslag op de
meubelen en een koe op zijn “pand” [= verm. aandeel] alhier in de blicken,
toekomend aan Cornelis Aerts
Geertruijt van Schoor (eiseres) contra Jan Reijnierssen; diens minderjarige
zoon Peeter heeft “vleeschelijke conversatie” gehad met de eiseres waaruit
een kind is voortgekomen; Peeter beloofde met de eiseres te trouwen en het
kind te erkennen; hij heeft echter Lillo-Zuidland verlaten; de moeder claimt
nu de onderhoudskosten van het kind; idem 5-3-1690, 10-4-1690, 29-51690, 12-6-1690, 26-6-1690, 10-7-1690, 9-10-1690, 30-10-1690
Franchois Daems eist van Cornelis Fierens betaling van fl. 40 wegens
geleverd bier en arbeidsloon; idem 5-3-1690
Joos Abrahams, gemachtigd door de heer Van Famars, legt beslag op het
huis, gelegen aan de Kruisweg op grond van Van Famars, toekomend aan
Peter Verschueren; idem 5-3-1690 etc.
Idem op het huis, toekomend aan Jan de Greeff; idem 5-3-1690 etc.
Jan de Lamaige, voster, legt op verzoek van de kanunnik van de Kathedraal
te Antwerpen beslag op bezittingen (w.o. meubelen, paarden en koeien) op
de hoeve van de weduwe Anthonissen, toekomend aan Willem de Rechter
Jan van [den] Eijnde eist van Jan Gillis betaling van fl. 50 wegens een jaar
weipacht
Jan de Lamaige, voster, legt beslag op een paard in handen van Jan
Lambrechts, toekomend aan Arie Janssen
Jan de Lamaige, voster, legt op verzoek van Geeraert Janssen beslag op
penningen die Joos Tiberius schuldig is aan Joos Abrahams (in diens
kwaliteit als gemachtigde van de heer Van Famars) i.v.m. de koop van een
“armhuisje” aan de Kruisweg
Voster Jan de Lamagie verklaart op verzoek van de heren Sijmon de Neuff
en Balthasar Moretus, als eigenaars van de hoeve Den Vogelensanck, beslag
te hebben gelegd op alle bezittingen van de pachter Cornelis Fierens, w.o.
meubelen, paarden, koeien etc.; idem 12-6-1690
Mattheus Lambrechts eist van Arie Bouwens betaling van fl. 14 en 6
stuivers wegens het weiden van twee beesten
Jan de Lamaige, voster, legt op verzoek van de heer Cock [= Johannes
Cock, toen licentmeester vanwege Holland op het fort Lillo] en de
erfgenamen van de heer Jan de Grande, beslag op bezittingen (w.o.
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meubelen, paarden) van Arie de Jonge, gehuwd met de weduwe van
Geeraert van Schoor
De dijkgraaf van de polders van Lillo c.s. (eiser) contra Jan Buijlens; idem
10-7-1690
George Veckemans, heer van Verre, legt beslag op de veldvruchten op het
land van Anna Isabella de Resair, huisvrouw van de heer baron Fresneij,
toekomend aan de weduwe van Laureijs de Doije en haar man
Peeter Jansse Reijniersse is voogd van zijn minderjarige broeder; vermeld
wordt het sterfhuis van zijn vader Jan Reijniersse; vermeld wordt zijn
meerderjarige zuster Maria Reijniersse
Jan de Lamaige, voster, legt op verzoek van Cornelis Franciscus Jolij als
voogd van de wees van wijlen Pedro de Neuff, executeur-testamentair van
Margrita Steijmans, beslag op alle veldvruchten, meubelen etc. van het
sterfhuis van wijlen Jan Reijniersse
Jan de Lamaige, voster, legt op verzoek van Willem de Grande, namens de
kerkenraad van het fort Lillo, beslag op de veldvruchten en granen op het
land van de Armen van Lillo, plus op twee paarden, twee veulens en twee
koeien (“melckbeesten”) in het sterfhuis van Jan Reijniersse
Jan de Lamaige, voster, legt op verzoek van de kerkmeesters van Stabroek
beslag op de granen op het land van de kerk van Stabroek alhier, toekomend
aan de weduwe van Anthoni Cremers; idem 10-7-1690
Jan Francisco Senoutsen legt beslag op de veldvruchten op zijn land,
toekomend aan Peeter Palmans
Jan de Lamaige, voster, legt [op verzoek van Cornelis Fierens] beslag op
beesten en meubelen van Willem de Rechter op de hoeve van de weduwe
Anthonissen; idem 17-10-1690, 30-10-1690, 13-11-1690, 11-12-1690, 15-11691, 5-2-1691, 2-4-1691, 28-5-1691, 28-5-1691, 10-9-1691
Joan van Weerden (eiser) contra Christoffel Alens
De drossaard (eiser) contra Jan van den Eijnden
Jan Buijlens (eiser) contra Jan van den Eijnden
Steven Marijnen (eiser) contra Arie Bouwens
Peter Palmans legt beslag op de paarden van Willem de Rechter in diens
zaak tegen Cornelis Fierens; idem 13-11-1690, 15-1-1691, 5-2-1691, 2-41691, 28-5-1691 etc.
Voster Jan de Lamaige is betrokken bij een kwestie tussen Arnoldus Eijber
en Arie Adriaenssen Huijser
De drossaard (eiser) legt beslag op een huisje van Cornelis Fierens; idem 234-1691
Jan Carel de Bisthoven (eiser) contra Adriaen Boudewijns; idem 29-10-1691
Jan Carel de Bisthoven (eiser) contra de weduwe van Geeraert van Schoor
[= Maria Anthonisse Vroom], gehuwd met Arie de Jonge
De weduwe van Hendrick Povijn [?] contra juffr. Cocquijt als executeurtestamentair van wijlen de auditeur Cocquijt, haar broer
Willem de Rechter (eiser) contra Peter Palmans; idem 15-10-1691
Willem de Rechter (eiser) [in afzonderlijke processen] contra Peter Palmans,
Cornelis Fierens, Jan Gillissen, Fanchois Daems, Jan van den Eijnden
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Arie Lenderssen [moet zijn: Adriaenssen] Huijser, geautoriseerd door
Geeraert van IJsden, eist van Geeraert Janssen fl. 44 en 16 stuivers krachtens
een obligatie
Jan van den Eijnden (eiser) contra Willem de Rechter; idem 22-10-1691
Cornelis Fierens (eiser) contra Nicolaes Wijnen
Willem de Rechter (eiser) contra Jan van den Eijnden
Idem contra Cornelis Fierens
Nicolaes Wijnen (eiser) contra Cornelis Fierens
Willem de Rechter (eiser) contra Cornelis Fierens
Cornelis Fierens (eiser) contra Peter Palmans
Schepenen: Hendrick de Backer en Jan Wijnen
Jan Janssen Visscher eist van Peeter Verschueren betaling van fl. 11 wegens
arbeidsloon
De erfgenaam van de heer van Famars, Mr. Jan van Vrijbergen, eiser, contra
Jan Gillis
Gillis Melieff (eiser) contra Peter Palmans; idem 14-7-1692, 10-11-1692
Mr. Anthoni Gerreijns legt als curator van Jaspar Ceurlincx beslag op de
veldvruchten op diens land alhier gepacht door Gillis van Apseel [= Abseel],
inwoner van Stabroek
Voster Jan de Lamagie legt op verzoek van Jan van Delft, erfgenaam van
Catharia van Delft, weduwe van de heer [Jacobus] Couwenberge, beslag op
meubilaire goederen in het huis van Jan Meus; idem 13-10-1696
De procureur Van der Steen eist van Arie Adriaenssen Huijser betaling van
fl. 33 en 13,5 stuivers wegens salaris in de zaak van Geertruij van Schoor
tegen Peter Reijnierssen
Willem de Rechter (eiser) contra Jan Nuijen
Hendrick Adriaenssen eist van Arie Adriaenssen Huijser betaling van fl. 48
wegens 5,5 maand arbeidsloon
Peeter Verschueren dient aan Adriaen Moors fl. 22 en 1,5 stuivers te betalen
wegens gekochte lakens
Jacobus Franchois Jolij eist van Adriaen van Santvliet betaling van fl. 291
en 3 stuivers wegens landpacht; zie ook 4-7-1695
Peeter de Ceuster eist van Jan Gillis betaling van fl. 5 en 5 stuivers wegens
verkocht tarwemeel
Voster Jan de Lamaige legt op verzoek van de heer De Wijse beslag op
veldvruchten van Adriaen van Santvliet
De erfgenamen van Jasper de Coninck (eisers) leggen beslag op het huis en
de grond van Peeter de Coster en [wijlen] Susanna Snellincx aan de
Kruisweg i.v.m. een schuld van fl. 800, aangegaan op 3-8-1682; vervolg op
6-7-1693
Joanna Cocquijt (eiseres) contra de Armen van het fort Lillo; idem 6-7-1693
Maria V?? eist van Cornelis van Bommel betaling van fl. 10 en 1 stuiver
wegens bodeloon
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Antoni N.N. [niet ingevuld]
beslag op penningen berustend bij Jacob Bogaerts betreffende de verkoop
van het huis van Cornelis van Sulckom
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De drossaard legt beslag op twee gemeten blicken in de maten tussen het
fort Lillo en de Kruisschans in kavel 31 (oostelijk van de paters Jezuiten,
westelijk van de erfgenamen van Nicolaes de Groot, zuidelijk van de
Singelweg en noordelijk van de kreek), toekomend aan Jan de Cock en de
erfgenamen van Jan de Grande
De drossaard legt beslag op dertien gemeten blicken nabij Couwensteijn,
toekomend aan de erfgenamen van Adriaen Tiberius
Jonkvr. Louise van Levin, alias Famars, weduwe van monsr. D’Alegonde,
legt beslag op een huis met erf aan de Kruisweg, toekomend aan Peeter de
Coster
Idem op het huis van Joos Bevius
Idem op het huis, de schuur en de stal op bezette grond en erf aan de
Kruisweg, toekomend aan Peter de Costere, molenaar alhier, die dit gekocht
heeft van Geeraert van Schoor
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Franchois Daems, voogd van
de wezen van Andries Meijnendonck, beslag op bomen ofwel hout op het
land van deze wezen dat gepacht wordt door Cornelis Sijmons
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Jacobus Franchois Jolij als
voogd van de wezen van Pedro de Neuff beslag op de veldvruchten op het
land van deze wezen, gepacht door Adriaen van Santvliet
De drossaard legt namens de heer van Lillo beslag op de “craeghe” van
Couwensteijn, groot 6 gemeten, gelegen tegen de nieuwe dijk van [fort]
Lillo aan de ene zijde noordwaarts en de oude gewezen dijk van
Couwensteijn zuidwaarts, toekomend aan Joseph Cremers; idem 21-11-1695
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van ..[niet ingevuld] beslag op de
veldvruchten op het land van de verzoeker, gepacht door Dillis van Abseel
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Hendrick van Innevelt beslag
op een beestje op de weide van Jan Gillis, toekomend aan Elisabeth
Goijvaerts te Stabroek
De drossaard (eiser) contra Hendrick Hendricks, dienstknecht van Adriaen
Huijser
Idem contra Geeraert de Nijs, knecht van brouwer [Jacob Jacobse] Van
Straeten [Verstraeten]
Idem contra Andries Stuijck, knecht ten huize van de weduwe Boermans
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Nicolaes de Sotte Mayor
Massieu [vermoedelijk als heer van Lillo] beslag op alle bomen gelegen aan
”de straete” nabij de “snelle creke”
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Johannes van der Linden (als
gemachtigd door de kerkenraad van het fort Lillo) beslag op penningen van
de weduwe van David Danis die deze schuldig is aan notaris Van Booren te
Bergen op Zoom; idem 3-12-1696, 17-12-1696, 14-1-1697
Cornelis Hendrickx de Wolff legt de eed af als secretaris van LilloZuidland; idem Emanuel Peres als drossaard. Schepenen: Nicolas Dielen,
Jan Lambrechts, Christoffel Alens, Joannes Joppen en Franchois Daems
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Jan Aerts Bovens beslag op
penningen van Jan Lambrechts die deze schuldig is of nog zal zijn [deze
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kwestie werd opgelost op 18-3-1697]
De drossaard (eiser) contra Hendrick Mijlemans; deze heeft een soldaat uit
het garnizoen te Zandvliet ernstig aan diens hoofd verwond; idem 14-11697, 18-3-1697, 15-4-1697, 3-6-1697, 1-11-1697; Mijlemans moet wegens
een boete en onkosten van de schepenen en van de voster twee ducatons
betalen
Simon Dias (eiser) contra kapitein Nicolaes [van Daele] de Sotte Mayor
Massieu; geschil over de eigendom van bomen (zie 12-11-1696); idem 14-11697
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Daniel van Kerckhoven
beslag op de kooppenningen in handen van secretaris Wolff i.v.m. diens
koop van 12 gemeten land onder [fort] Lillo
Jan Abrahams (eiser) contra Joos Wouters
Susanna de Coninck (eiseres) als executeur-testamentair van wijlen Jaspar
de Coninck contra Peeter de Coster; idem 17-6-1697
Jan van den Enden eist van Adriaen Adriaenssen Huijser betaling van fl. 300
krachtens een obligatie
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de heer [Herman]
Cornelissen beslag op de koeien, paarden, de oogst te velde, meubelen e.d.
van Jan Jacobs; idem 17-6-1697; idem op de granen te velde op 1-10-1697,
16-10-1697
Voster Antoni Cornelissen legt beslag op de meubelen e.d. in het huis van
Jan Roovers alias Jan van Lier, gelegen op de Molenhoek alhier; idem 1-111697
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de heer [Herman]
Cornelissen beslag op de veldvruchten op het land, gepacht door Adriaen
van Santvliet
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Cornelia Joorisse beslag op
de huren van de knecht van Adriaen Lendersse [= Adriaensse] Huijser,
Huijbrecht N.N., en zijn kleren met de kist
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de Armen alhier beslag op
penningen van Willem van Nuffelen [Uffelen] die deze schuldig is i.v.m. de
koop van het huis van wijlen Anthoni Kindt
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Nicolaes [van Daele] de
Sotte Mayor Massieu beslag op de windmolen op de Kruisweg alhier,
gepacht door [secretaris] De Wolff
Joos Panis, dienstknecht ten huize van Jan Pippincx, eiser, contra Jan
Pippincx; idem 1-11-1697
Jacob Bogaerts eist van Peeter de Ceuster [= de Coster] betaling van fl. 100
wegens molenpacht ten gunste van de Armen alhier
Peeter van den Brande eist van Cornelis Smits betaling van fl. 10 en 12
ducatons wegens 2 jaar “schere” loon en divers verteerd gelag
Jacobus Bogaerts beklaagt zich over belediging door de weduwe van Jan de
Greef [= Joanna Nuijten]; zij heeft hem o.m. beschuldigd van diefstal en
noemt hem o.m. een schelm en een bloedzuiger
De drossaard (eiser) contra Peeter de Coster
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Cornelis Lathouwer eist van Peeter de Koster betaling van fl. 66
Anna Lunders als gemachtigd door Joseph de Koninck en Catharina
Lantschot (geestelijke dochter), erven van Jan Baptista Brems c.s. 7 gemeten
land alhier
[De verslagen van de zittingen van de resterende maanden van 1698 zijn
foutief ingebonden en zijn aangetroffen in het verslag van de zitting na 22-51713]
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Peeter de Koster beslag op
een paard, een koe en een varken, in handen van Merten Jacobs, toekomend
aan ..ager (?) Jacob
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Arnout de Jonge beslag op
penningen van Peeter Verschueren die deze schuldig is aan de heer De Cock
wegens de koop van bomen
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Huijbrecht Luijckes [=
Huibrecht Janse Luiks] beslag op koeien en beesten van Adriaen van
Santvliet
Drossaard, schepenen en voster leggen de eed af conform het plakkaat van
de majesteit van Spanje d.d. 22-2-1652
Joris Severijns verklaart gekomen te zijn van Berendrecht om gegoed te
worden met 1,5 gemeten land alhier in kavel nr. 3 vanwege Jan Baptista
Brems c.s.
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Adriaen Huijsers beslag op
pennningen in handen van Jan van den Ende, toekomend aan Jan Jacobs
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de kinderen van Jan Wilts
beslag op de huisraad van Adriaen van Santvliet
Mattijs Franck legt de eed af als voogd van de enige wees van wijlen
Guiliam van Hoij
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Willem van Uffelen beslag
op penningen in handen van secretaris Wolff die deze schuldig is aan de
heer Wits te Antwerpen
Arnoldus Cornelissen, kanunnik van de St. Jacobskerk te Antwerpen,
protesteert namens zijn vader tegen de kosten, schaden en interesten over de
levering van “copije en debita forma” van het koopboek betreffende de
veldvruchten van Jan Jacobs
De drossaard (eiser) contra Jan van Eijnde en Hendrick van Innevelt
Susanna de Coninck eist, als executeur-testamentair van haar vader Jaspar
de Coninck, van Peeter de Coster betaling van fl. 200 wegens tien jaar
interest
Peeter Palmans eist van Geeraert Bogaerts betaling van fl. 3 wegens het
vervoer van een wagen met turf uit het moer van Huijbergen
Er wordt beslag gelegd op het land van de zonen-erfgenamen van Alexander
de Soete van Laeken, in leven heer van Villers, in de polder alhier, groot 75
gemeten en 156 roeden; verboden wordt om krachtens een bevoegdheid van
zijne koninklijke majesteit als hertog van Brabant dit land te verkopen of te
vervreemden; een kopie van dit beslag wordt overgebracht aan Cornelis
Janssen van Dijck [vermoedelijk als pachter van dit land]
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Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de heer Jolij beslag op de
veldvruchten op zijn land, toekomend aan Adriaen van Santvliet
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de heer Van Hembeeck
beslag op de veldvruchten op zijn land, toekomend aan Adriaen van
Santvliet
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van juffr. Serrijns beslag op de
veldvruchten op haar land, toekomend aan Adriaen van Santvliet
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de heer Mijnen beslag op de
veldvruchten op zijn land, toekomend aan Adriaen van Santvliet
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de heer Janssens beslag op
de veldvruchten op zijn land, toekomend aan Adriaen van Santvliet
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de heer burgemeester beslag
op de veldvruchten op zijn land, toekomend aan Adriaen van Santvliet
De secretaris (eiser) contra Francisco van Eijck
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek Franciscus Daems beslag op de
penningen, gekomen van de veldvruchten op zijn land (4 gemeten land
onder Stabroek), toekomend aan Corijn Blom
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de heer Mijnen beslag op de
veldvruchten op zijn land, toekomend aan Corijn Blom
Guilliam Vivenis (eiser) contra secretaris De Wolff
De drossaard (eiser) contra Maria N.N. [= Maria Han] en haar man Willem
Joos Wouters; idem 9-3-1699, 23-3-1699
De voster brengt aan Peter Pallemans een bericht over van de substituutschout van Stabroek, Joannes Gastels; idem 8-10-1698
Schepenen (“wethouderen”): Nicolaes Dielen, Hendrick Schuermans,
Christoffel Alens, Franciscus Daems, Jan Joppen, Jan Lambrechts en
Jeronimus de Bruijn
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Peeter de Coster beslag op
de huur van …[niet ingevuld] die deze schuldig is of zal zijn aan de
kinderen van Jan Kints
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Peeter van den Branden,
gemachtigd door zijn zwager Huijbecht Luijkx, beslag op penningen in
handen van Peeter de Coster die deze schuldig is aan Adriaen van Santvliet
wegens de koop van veldvruchten
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Jacob van Twist (ontvanger
op het fort Lillo) beslag op de huur die Cornelis Janssen van Dijck schuldig
is aan juffr. [Maria] van Langevelt i.v.m. de pacht van 8 gemeten land
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Peeter Verschueren,
wagenmaker alhier, beslag op de kooppenningen in handen van Peeter de
Coster die deze schuldig is aan Adriaen van Santvliet
Francisco Spadano, gemachtigd door kapitein Nicolaes de Sotte Mayor
Massieu [vermoedelijk als heer van Lillo], eist een beslag op 11 gemeten
land alhier, toekomend aan de erfgenamen van Joos Wouters en nu aan
Joseph Cremers te Stabroek
Idem beslag op land, toekomend aan Lucas Peeters en Jan van Eijnden;
idem 23-3-1699 en 4-5-1699
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Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Helena de Meij, weduwe van
Anthoni Kints, beslag op de huishuur van Cornelis Elaert die deze schuldig
is aan de kinderen van Philip Kint
Joseph Cremers (eiser) contra Francisco Spadano
Willems Jooszn. Wouters (eiser) contra Franciscus de Koster
Namens de heer van Lillo wordt beslag gelegd op een huis, hoeve en erf aan
de Kruisweg alhier, groot 58 roeden, teneinde achterstallige cijns van fl. 11
en 12 stuivers per jaar over de periode 1682 tot Allerheiligen [= 1
november] 1698 (totaal: fl. 185 en 12 stuivers) te kunnen verhalen; idem 157-1699
Idem beslag op een perceel land genaamd De Craege van Couwensteijn, 6
gemeten groot, noordwaarts gelegen tegen de nieuwe dijk van Lillo en
zuidwaarts tegen de oude dijk van Couwensteijn, teneinde achterstallige
cijns van fl. 3 en 6 stuivers per jaar over de periode 1661-1698 (totaal: fl.
125) te kunnen verhalen
Gommer Dingemans (eiser) contra de heer [A.A.] Huijsers
Joannes Castels, schout [te Stabroek], eist van Peeter Pallemans betaling van
fl. 70 hem toekomend vanwege het collecteren van het koopboek van de
granen te velde van de gedaagde ter waarde van fl. 1754; idem 15-7-1699
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Arnout de Jonge beslag op
penningen in handen van Peeter Verschueren die deze schuldig is wegens de
koop van bomen
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Willem Joos Wouters beslag
op de meubelen van Adriaen Pices [= Piesens]
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de kanunnik van de
Kathedraal van Antwerpen beslag op het huis en de meubelen van de
weduwe van Jan de Greef
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de kanunnik van de
Kathedraal van Antwerpen beslag op de granen, te weten de tarwe, de haver
en de bonen op de hoeve van de heer De Cock met het verbod deze niet te
vervoeren, alsmede beslag op de granen op de brouwerij bij Oud-Lillo,
toekomend aan Engel Boon [= Boone] als pachter [van de tienden] in de
wijken 3, 6, 7 en 12 alhier
Adriaen Adriaensse Huijsers, Jan van den Eijnden, Mertinus Jacobs c.s.
(eisers) contra de drossaard
De drossaard (eiser) contra Engel Boone; idem 19-4-1700
Idem contra Martinus Collemans; idem 19-4-1700
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de heer [Engel] Boone
beslag op penningen in handen van Martinus Collemans die deze schuldig is
aan Jan Jacobs
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de kanunnik van de
Kathedraal te Antwerpen beslag op alle bezittingen van Engel Boone en
Martinus Collemans, zoals granen, paarden, beesten, koeien en meubelen 179
Secretaris De Wolff legt beslag op twee percelen grond (8 gemeten en 246

179 Vermoedelijk om achterstallige pachtsommen van tienden te kunnen verhalen.
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roeden en 1 gemet en 75 roeden) alhier, eigendom van Pauwels Tiberius en
zijn vrouw Elisabeth Volders; idem 18-5-1701 en 13-6-1701
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de heer Engel Boone beslag
op de granen op het veld van Jan Wijnen
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Hendrick de Backer beslag
op bezit van Cornelis Lathouwer
Cornelis Lathouwer (eiser) contra Hendrick de Backer; geschil over het
beslag dat is gelegd op het door Lathouwer van Jan van Putten gepachte
land
Hendrick van Innevelt eist van Engel Boone betaling van fl. 15 wegens
schade die beesten van Boone hebben aangericht
Schepenen: Joannes Joppen, Christoffel Alens, Philip Meerts en Hendrick
Huijbrechts
Cornelis de Lathouwer (eiser) contra Peeter de Coster
Olivier van der Bijst contra Dierck van Dalen
Jan Aerts Boon verklaart dat hij heeft aangenomen op verzoek van de
armmeester alhier een arm kind, genaamd Adriaen de Vos, voor een periode
van 8 jaar tegen een vergoeding van fl. 10 per jaar
David van Ransbeeck is schepen
De drossaard (eiser) contra Cornelis de Lathouwer en Mertinus Vleugels
Hendrick van Innevelt als armmeester alhier (eiser) contra Adriaen Claesen
en Peeter Fierendoncq
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Jan de Man te Antwerpen
beslag op bezittingen (meubelen, granen (gedorst en ongedorst), paarden en
koeien) van de weduwe van Jan Gillis
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Hendrick Strijdonck beslag
op de woning van Engel Boone teneinde een obligatieschuld van fl. 300 met
rente te kunnen verhalen
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de voogd van de
minderjarige wezen van Nicolaes Dielen beslag op goederen, huisraad en
het huis op de Kruisweg, achtergelaten bij wijlen Jacob Bogaerts, teneinde
fl. 15 met interest te kunnen verhalen
Vermeld wordt een kwestie tussen secretaris De Wolff (eiser) en Willem
Joos Wouters; deze kwestie is behandeld door de “wethouderen” alhier op
18-9-1702
Herebertus Reael is schepen
Jan Gans eist van Franciscus Daems betaling van huur
Maria Molemans eist van Cornelis van Eijnde, smid alhier, betaling van fl. 4
alsmede van een rode stoffen “bueck” met een zijden voorschoot plus 12
stuivers drinkgeld voor het verkopen van een koe tijdens een koopdag
Cornelis van Eijnde (eiser) contra Peeter Willems
Arnout van Biest eist van Dierck van Dalen terugbetaling van geleend geld
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van Willem Joos Wouters beslag
op kooppenningen in handen van Andries Wouters [= zijn broer],
toekomend aan wijlen zijn [hun] vader [Joos] Wouters
Voster Antoni Cornelissen legt op verzoek van de heer van Villers een
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verbod op aan Cornelis Janssen van Dijck; zie 17-7-1698
Peeter Leemans eist van Hendrick van Innevelt betaling van arbeidsloon
wegens het dragen van granen en andere daggelden
Voster Cornelis Cornelissen legt op verzoek van de heren Nevelsteijn en
Schouwin legt beslag op de granen, paarden, koeien en huisraad van Jan van
den Eijnde, berustend op de hoeve van de heer Cosijn van Hel
Cornelis Smits als voogd van de nagelaten wezen van wijlen Franciscus
Daems en Dierck van Dalen (eisers) contra Gertrudus Cools, weduwe van
Franciscus Daems
Cornelis Cornelissen, bedienende de plaats van voster, verklaart op verzoek
van jonkheer Jan Bosschaert aan Herebertus Reael als pachter van 33
gemeten land van de weduwe van Jan de Coster het verbod te hebben
opgelegd om enigerlei betaling aan deze weduwe te doen
Voster Cornelis Cornelissen legt op verzoek van Jan de Man te Antwerpen
(die gemachtigd is door zijn broer Pedro de Man) beslag op alle granen,
paarden, koeien in de schuur van de weduwe van Franciscus Daems alsmede
op huisraad, toekomend aan Hendrick van Innevelt
Cornelis Smits legt in handen van Martinus Colemans [= Collemans],
president-schepen, de eed af als voogd van de minderjarige wezen van
wijlen Nicolaes Wijlaerts; hun moeder is Catarina Smits
Schepenen: Martinus Collemans, Jacobus Braem, Denys Denyssen en
Laureys Boeij
De drossaard eist van Anna Jacobs, huisvrouw van Gillis Ockers, betaling,
aan de voster, van fl. 5 wegens schutgeld van een koebeest dat haar
eigendom is
Secretaris De Wolff eist als rendant van de boedel van Jacob Bogaerts van
Jan Maes betaling van fl. 7 en 14 stuivers wegens huishuur
Voster Cornelis Cornelissen legt op het verzoek van Joseph Cremers als
administateur van de confiscatie (?) beslag op de kapitale penningen met
rente in handen van Cornelis van Eijnden die deze schuldig is aan de
erfgenamen van Jan van Dalen
Voster Cornelis Cornelissen legt op het verzoek van de wethouderen alhier
beslag op pachtpenningen in handen van Jeronimus de Bruijn die deze
schuldig is aan de heer De Winter Bradius te Antwerpen
Voster Cornelis Cornelissen legt op het verzoek van Franciscus Jolij beslag
op penningen in handen van Jochem van Eijnde en Cornelis van Eijnde
(smid) die zij schuldig zijn aan het sterfhuis van Anthoni Cornelissen
wegens de koop van granen
De drossaard eist van Gillis Jacobs betaling van een boete van fl. 30 wegens
een handgemeen met Daniel Meulenmeester, die aan zijn hoofd werd
gewond
Voster Cosemas Weijlaerts legt op verzoek van de wethouderen alhier
beslag op de meubilaire goederen in het pand van de Armen alhier alsmede
op twee koeien van Hendrick van Innevelt, teneinde huishuur te kunnen
verhalen
Cornelis Smits legt de eed af als voogd van het weeskind van wijlen Dierick
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van Daelen; moeder is Maria Daems
De erfgenamen van Adriaen Bosschaert leggen beslag op de hoeve alhier
met 32 gemeten en 84 roeden land in kavel 22, toekomend aan Joan de Cock
te Middelburg alsmede aan diens erfgenamen; idem 16-3-1705
Voster Cosemas Weijlaerts legt op verzoek van Gelouden Certon beslag op
de meubelen en 20 veertellen bonen van Hendrick van Innevelt
Voster Cosemas Weijlaerts legt op verzoek van de weduwe van meester
Nicolaes beslag op penningen in handen van Dierck van Daelen die deze
schuldig is aan ?? Cats wegens de koop van mout??
De drossaard (eiser) contra de huisvrouw van Gillis Ockers
Gelouden Certon eist van Franciscus van Ramsdonck betaling van fl. 12 en
17 stuivers
Germanus [Hermanus?] Slegers, chirurgijn te Zandvliet, eist van Jan
Lambrechts betaling van fl. 10 wegens het meesteren van diens been
Castiaen Certon eist van Jan de Nijs betaling van fl. 19 en 17 stuivers
wegens geleverde kleding
Peeter Verchueren te Hoeven legt de eed af als voogd van de drie
minderjarige kinderen van Peeter Janssen, te weten Anna Janssen (moeder is
Anna Vermeulen), Mary en Giljam Janssen (hun moeder is Catarina Laeris);
toeziend voogd is Cornelis Kumis wonend onder Ekeren
De secretaris eist van Hendrick van Buijten betaling van fl. 18 wegens een
jaar huishuur
Adriaen Huijser eist van Jan Pauwels betaling van fl. 12 en 10 stuivers
wegens de verhuur (?) van een wagen in 1703
Voster Cosemas Weijlaerts legt op verzoek van Jan Veckemans beslag op de
veldvruchten, huisraad, paarden en koeien van [wijlen] Laureys Boeij,
tegenwoordig berustend op de hoeve genaamd Het Mattevelt, teneinde 5 jaar
rente op een lening van fl. 1000 te kunnen verhalen
Op verzoek van de kanunnik van de Kathedraal van Antwerpen is beslag
gelegd op nagelaten bezittingen (w.o. meubelen en granen) van Laureys
Boeij, aanwezig in diens sterfhuis
Voster Cosemas Weijlaerts legt op verzoek van Adriaen Lenders [=
Adriaense] Huijser en met permissie van de drossaard beslag op penningen
en effecten in handen van Jan Pippincx die deze schuldig is aan het sterfhuis
van Jan de Grande; idem 1-2-1706 en 14-2-1706
Voster Cosemas Weijlaerts legt op verzoek van de drossaard beslag op alle
nagelaten goederen, incl. zilver en goud, van Kersten N.N., een bastaard van
de huisvrouw van Jan Huijbrechts
Schepenen: Martinus Collemans, Jacobus Braem, Philippus Meerts en
Joachim van den Eijnde
Adriaen Adriaense Huijser (eiser) contra de weduwe en erfgenamen van Jan
de Grande; idem 14-2-1706, 22-2-1706, 1-3-1706, 15-3-1706
Adriaen Adriaense Huijser (eiser) contra Jan Pippincx
Anthoni Biemans (eiser) contra de secretaris
Drossaard en schepenen hebben een arm kind van Adriaen Janssen voor een
periode van drie jaar besteed bij Cornelis Janssen te Stabroek tegen een
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vergoeding van in totaal fl. 54, incl. kleedgeld
Willem Pallemans is schepen
Bernardo Diaz (eiser) contra Adriaen Denys, Cornelis Denissen en Joris
Janssen, wonend te Berendrecht
Johannes Priesterdoms is schepen
Procureur Tongerlo te Antwerpen (eiser) contra de erfgenamen van Anna
Hellemans
De erfgenamen van Cornelis Stuijck (eisers) contra de Armen van de Polder
van Lillo en Zuidland; idem 18-10-1706, 8-11-1706
Pieter Gijsen, gewezen dienstknecht van Philippus Meerts, eist van deze
betaling van bodeloon over vier maanden en een week
Jochem van den Eijnden, schepen, eist van de weduwe van Franchois
Daems betaling van fl. 8 voor iets dat zij heeft gekocht blijkens het
koopboek betreffende wijlen Cornelis Stuijck
Geeraert van den Branden, werkman (eiser), contra Jan van den Eijnden
Jan Pauwels vermeld als molenaar alhier
Secretaris De Wolff heeft een machtiging van Jan Velmans, Geeraerd
Hoevenaar als man van Elizabeth Velmans en van Cornelis van Meeuwen
wiens moeder was Cornelia Velmans en de wezen van Marijken Velmans
Johannes Priesterdoms, schepen, als collecteur van de extra-ordinaire
contributie in 1705 (eiser) contra Albertus van der Hoffstadt
Diricq van Wielen (eiser) contra Norbertus van der Hoffstadt
Jan Flips, als armmeester van deze heerlijkheid, en de drossaard (eisers)
contra de erfgenamen van Cornelis Stuijck; idem 16-5-1707, 30-5-1707, 276-1707
Voster Cosemas Weijlaerts legt op verzoek van jonkheer Francisco Ignatius
Labestraeten beslag op meubelen, paarden, koeien e.d. op diens hoeve,
toekomend aan Herebertus van der Hoffstadt, pachter van deze hoeve
Voster Cosemas Weijlaerts heeft op verzoek van Jan Maes c.s. Andries
Aerts gearresteerd, koster te Kalmthout, teneinde fl. 60 te kunnen verhalen
Anthoni en Catharina van de Neerhoeff leggen beslag op de veldvruchten op
het land van Cornelis Anthonissen
Willem Jespers (eiser) contra Albert van Kerck [Kercken]
De drossaard (eiser) contra Arnoudt Huijsers; idem 5-3-1708, 16-4-1708
Secretaris De Wolff legt beslag op 2 gemeten en 130 roeden land alhier,
eigendom van Paulus Tiberius en zijn vrouw Elisabeth Volders en van
Cornelis van den Eijnden als erfgenamen van Jop en Jan Volders
Robert de Bruijn eist van Jan Pippinck dat deze de rekening opmaakt van
het sterfhuis van wijlen Anthoni Janssen [Anthonissen] en Petronella
Adriaenssen, wier vader was Adriaen N.N. [niet ingevuld] en moeder Maria
Renierssen, de wettige huisvrouw van de eiser; De Bruijn eist van Pippinck
vrijwaring van alle kosten, schaden en interesten die zijn geleden of nog
zullen worden geleden indien Pippinck over de genoemde nalatenschap geen
verantwoording aflegt
Voster Anthoni Beirens legt op verzoek van de drossaard beslag op
nagelaten bezittingen van Maria N.N. [niet ingevuld], gewezen dienstmeid
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van Jan Stoffel Janssen; deze bezittingen bevinden zich nog bij Janssen
De kinderen van Adriaen Adriaensse Huijser eisen van Adriaen Woumans
(inwoner te Stabroek) en van Jan Pauwels (molenaar alhier) in hun
hoedanigheid van borgen betaling van fl. 140 en 3 stuivers
Voster Anthoni Beirens legt op verzoek van Cornelis van Houwen beslag op
penningen van Jan van den Eijnden die deze schuldig is aan David en Peeter
Lenaerts
Joos Pieters te Lillo [= fort Lillo] eist van de weduwe van Martinus
Collemans [in zijn leven brouwer te Oud-Lillo] betaling van fl. 12 en 14
stuivers; idem 6-5-1709
David Lenaerts (eiser) contra Cornelis van Houwen
Peeter Lenaerts (eiser) contra Cornelis van Houwen; de moeder van de eiser
[= Louise Maes] was voogd van de huisvrouw van de gedaagde; idem 27-51709
Voster Anthoni Beirens legt op verzoek van Jan Lenaerts te Zandvliet beslag
op penningen in handen van Jan van den Eijnden die deze schuldig is aan
Peeter en David Lenaerts, zijn broers; deze broers spannen hierover op 27-51709 een proces aan tegen hun broer Jan; vermeld wordt dan het sterfhuis
van hun moeder, Louise Maes; vervolg op 10-6-1709
Schepenen: Joachim van den Ende, Jan Boeij, Gerard Vervloet en David
Lenaerts
De drossaard (eiser) contra Jan van den Ende
Cornelis van Houwen (eiser) contra Peeter Lenaerts; vervolg o.m. 30-91709, 4-11-1709 etc.
Jan Prins eist van de weduwe van Martinus Collemans betaling van fl. 288
wegens achterstallige landpacht
Cornelis van Couteren (eiser) contra Peeter Lenaerts, rendant; idem 1-71709, 15-7-1709 etc.
Voster Anthoni Beirens legt op verzoek van de heer advocaat en meier en
van de weduwe De Coninck beslag op de veldvruchten op hun land, gepacht
door Adriaen Adams
Jan van den Eijnden (eiser) contra de weduwe van [Christoffel] Alens
Voster Anthoni Beirens heeft op verzoek van Jan Augustijn aan Bastiaen
Sijmons het verbod aangezegd om het land van Peeter Meeus te ploegen of
te cultiveren
Voster Anthoni Beirens legt op verzoek van Jan Prins beslag op de paarden,
koeien, meubelen en de granen (gedorst en ongedorst) op de hoeve van
Prins, gepacht door Herebertus van de Kercke om achterstallige pacht te
kunnen verhalen
De drossaard (eiser) contra Ad de Backer; deze had tijdens de dagen der
verpachting van de tienden een handgemeen met Jacobus de Leeuw
Cornelis Hofkens (eiser) contra Geerard de Nijs
Schepenen: Joachem van den Ende, David Linders [Lenaerts], Jan Boij,
Hendrick Panis en Philips Meerts
Jan Prins en Arnout Huijsers (eisers) contra de weduwe van secretaris
Wolff; idem 24-3-1710, 11-4-1712 etc. (omgekeerd op 6-6-1712)
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De weduwe van Cosmas Wijlaerts eist van Peeter de Wachter betaling van
fl. 18 en 16,75 stuivers wegens een verkochte koe
De drossaard (eiser) contra Jan Prins
Jan Pauwels is schepen; de schepenen vergaderen dan bij hem thuis
Vermeld wordt een kwestie tussen jonkheer [Frans] De Zoete van Lake van
Villers, heer van Potshoeck [een heerlijkheid en een gelijknamige hoeve
binnen Lillo-Zuidland 180], en Jan Prins
Voster Anthoni Berdens legt op verzoek van de weduwe van Joos Govaerts
beslag op de wagen en de paarden van Geeraert Vervloet
Ten overstaan van twee schepenen legt Cornelis Janssen Lenaarts, wonend
te “Zant ter Buijten”[= waarsch. Standdaarbuiten], de eed af als toeziend
voogd van de wezen van wijlen Pieter Boerman; hun moeder is Joanna van
Looij [die vóór 1704 is overleden]; de eed wordt afgelegd met permissie van
de pastoor alhier vanwege Pasen
Herebertus van den Kercke (eiser) contra Jan Prins; idem 19-5-1710;
omgekeerd op 2-6-1710; idem (weer omgekeerd) 18-1-1712
Jan Prins (eiser) contra Cornelis van den Ende
Laureys van Pelt eist, als gemachtigde van Hendrick van Pelt, van Jan de
Wilde betaling van resp. fl. 8 en 10 stuivers en fl. 11 en 10 stuivers wegens
mondkost van een kind
Elizabeth Govaerts (eiseres), dienstmeid ten huize van Cornelis van Eijnde,
contra Maria van Landen, huisvrouw van deze Van Eijnde; op de avond van
26 april j.l. kwam de eiseres na zonsondergang terug uit Stabroek en werd
door Maria van Landen betiteld als een allemanshoer en beschuldigd van
diefstal van hemden en handschoenen; daarvan waren Jan Dielen en
Cornelis Mij..[onleesbaar] getuigen; de eiseres bekent dat zij haar bazin in
het haar is gevlogen; de gedaagde bekent dat zij haar dienstmeid met een
pollepel op het hoofd heeft geslagen; drossaard en schepenen vermanen hen
om in het vervolg elkaar niets te misdoen of te miszeggen, anders volgt een
boete van 10 pond Vlaams; de gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van
de proceskosten
Voster Anthoni Berden eist van Cornelis van Eijnden 30 stuivers wegens het
schutten van drie koeien
De drossaard heeft visnetten in beslag genomen, aanwezig in de kreek bij
Jeronimus de Bruijn; Willem Wouters, wonend alhier, verklaart dat hij
enkele malen Jan Dielen met die netten heeft zien vissen en dat hij deze erop
had gewezen dat die netten toebehoren aan Jan Pippincx; Dielen verklaart
dat de netten waarmee hij viste toebehoren aan Willem Wouters in
gezelschap van Jan de Haas
Voster Anthoni Berden legt op verzoek van Pieter de Hollander en met
permissie van de drossaard beslag op de penningen die Hendrick Panis
(schepen alhier) schuldig is wegens de pacht van de hoeve sinds 1710
Jan van den Ende, ingezetene alhier, heeft beslag verzocht op de hoeve en
landen genaamd Resor, toebehorend aan Josina Sonnemans, weduwe van

180 W. D’Hooge, De heerlijkheid Potshoeck te Lillo, in: Polderheem, jrg. 41, 2006, nr. 2, p. 7-11.

86

26-10-1711
18-1-1712
27-6-1712
idem
idem
idem

22-7-1712

19-10-1712

16-1-1713

13-2-1713

13-3-1713

21-4-1713
idem
26-6-1713
7-5-1714
idem
idem

27-5-1714
27-8-1714
19-11-1714
idem
idem

Roeland Carpentier, wonend te Dordrecht [het verzoek is opgetekend door
de voster Anthoni Berden]; idem 26-10-1711, 1-2-1712, 7-3-1712 etc.; het
beslag betreft een hoeve met ca. 69 gemeten land alhier (27-6-1712)
De drossaard eist van Jan Pauwels (molenaar) betaling van een boete van
fl. 9
Jan van den Ende (eiser) contra Jan Prins
Schepenen: Jan de Boije, Hendrick Panis, Cornelis Joppen en Wouter
Feijens
Michiel Jacobs en Jan Verelst (eisers) contra Jacobus Braem
Adriaen Bouwens eist van Jan Prins betaling van fl. 3 en 10 stuivers wegens
bodeloon; idem 11-7-1712, 29-8-1712
De drossaard legt Jan Prins een boete op van fl. 18 wegens het tweemaal
toedienen van stokslagen aan Adriaen Bouwens i.v.m. diens claim op
bodeloon; idem 11-7-1712, 29-8-1712
Schepenen: Geerard Vervloet en Pieter Gijsels; zij worden namens de
schepenbank afgevaardigd naar een vergadering van de Generale Gelanden
te Antwerpen
Peeter en Hendrick Leemans (hij is dan 22 jaar oud) verklaren dat zij op 810 j.l. Jan Laets (bakker alhier) tegen Jan Pauwels (molenaar alhier) hebben
horen zeggen dat hij Pauwels omver zou steken op de Straete
Willem Wouters eist van de weduwe van Peeter de Wachter betaling van fl.
20 wegens de koop van een half huis met hof en toebehoren aan de
Kruisweg
De secretaris (eiser) contra Govaert Stoffels, Cornelis van den Bemptden
[Bemden?], Cornelis de Beuckelaer, Anthoni van Tilborg en hun borgen,
zijnde kopers (op de koopdag) van de veldvruchten van Adriaen Adams
Jan Prins (eiser) contra Jan Verelst; idem 27-3-1713, 21-4-1713; omgekeerd
op 24-4-1713 (dan wordt Jan van den Ende vermeld als borg van Verelst);
idem 21-7-1713 (dan is Verelst omschreven als Verhelst)
Geeraert van den Brande (eiser) contra Jan Prins; geschil over arbeidsloon
Peeter van Leuven eist van Jan Prins betaling van fl. 3 en 10 stuivers
De drossaard (eiser) contra Jan Prins
Peeter van den Brande eist van Willem Joos Wouters betaling van fl. 19 en
11 stuivers wegens kostergeld
Willem Joos Wouters eist van Jan Maes betaling van fl. 42 wegens huishuur
Voster Anthoni Berden legt op verzoek van Anthoni Brugmans beslag op
bezittingen, w.o. veldvruchten (op het land van Brugmans), toekomend aan
Jan Filips; idem 18-6-1714; dit beslag is vernieuwd op 19-9-1714
Schepenen: Philippus Meerts, Cornelis Vermuijlen, Jan Philippus, Wouter
Feijen en Olivier van der Biest
De drossaard (eiser) contra Cornelis Joppen
Reinier Carels van Vosmeir (eiser) contra Merten Willems, gehuwd met de
weduwe van Jan Stoffel Janssen [= Elisabeth Jacobs]
De drossaard (eiser) contra Jacobus Goetschalck
Voster Anthoni Berden legt op verzoek van Cornelis van Sittaert beslag op
penningen in handen van Reijnier Carels van Vosmeir die deze schuldig is
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aan drossaard Emanuel Perez
Cornelis van Sittaert (eiser) contra de drossaard (vervolg van 19-11-1714)
Jeronimus de Bruijn eist van Cornelis Joppen dat deze een nieuwe
draaiboom plaatst op het land van de eiser; Joppen heeft de oude afgekapt;
vervolg 6-5-1715, 27-5-1715 en 16-12-1715
Don Bernardo Diaz namens Cornelis Joppen (eiser) contra Jeronimus de
Bruijn; idem 15-7-1715, 30-9-1715, 11-10-1715 etc.
Juffr. Maria Brugmans, Maria Magdalena Brugmans c.s. (eisers) contra
Pauwels Brugmans; geschil over eigendomsrechten betreffende een zevende
deel van een hoeve alhier; daarover is advies ingewonnen bij de
rechtsgeleerden Vink en De Groot te Antwerpen op 20-8-1715; verwezen
wordt naar de wet van Lier; idem 11-9-1715
Jan Feijen eist van Jan de Bruijn betaling van fl. 2 en 16 stuivers wegens het
herbergen en “logeren” van goederen van de gedaagde die [inmiddels] door
De Bruijn zijn verkocht
De drossaard (eiser) contra Jan de Bruijn
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Familienamen die voorkomen in de gerechtsrollen van de schepenbank
van Lillo-Zuidland 1652-1715
Abels
Abbenbroeck
Abrahams
Abseel, van
Adams
Adriaenssen
Aelaers [Alaerts]
Aerts
Alens
Ameau, d’
Andriessen
Anthonissen
Appels
Arenbodegem
(Aerdenbodegem)
Arissen
Assche, van
Augustijn
Backer, de
Bacx
Bael, van
Barau (Brau)
Baseliers
Bastiaenssen
Bavel, van
Bemptden, van
(Van Bemden)
Berden
Berends, Beirens
Bernaerts
Bertels
Besack [Busack]
Bessems
Beuckelaer, de
Bevius
Biemans
Biesmans
Bisthoven, de
Blinde, de
Blom
Boeck, van
Boeij, de
Boender

den

Boer
Boermans
Bogaerts
Boije, de
Bollaert
Bolssen
Bommel, van
Bommer,
de
[De
Bommel]
Boone
Borchmans
Borselaer
Bosschaert
Boudewijns
Bouton
Bouwens
Bovens
Bra, de
Braem
Braet
Branden, van den
Brau
Brems
Bremt, van den
Breughel (Brugel), van
Broms
Brugmans
Bruijen
Bruijn, de
Bruynincx
Buijlens
Buijs
Buijten, van
Busch
Carels
Carpentier, de
Casens
Castel
Centen (Senten)
Certon
Ceurlincx
Ceuster, de
Chauvin
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Claessen
Clarisse
Claus
Cnollaert
Cock, de
Cocquijt
Coenraets
Coijmans
Collemans
Commers
Compasser
Coninck, de
Cools
Coomans
Cordonier
Cornelissen
Corstiaenssen
Cortbemde, van
Coster(e),
de,
(De
Koster, De Ceuster)
Couteneels
Couteren,
van
[Vercouteren]
Couvereins
Couvereur
Couwenberge
Covijn
Cremers
Crijnssen
Crommon, van
Croon
Cuijff
Daelen (Dalen), van
Daems
Danckaerts
Danis
Dares
Davids
Decker(e), (de)
Delft, van
Denyssen [= De Nijs]
Diaz (Dias)
Dielen (Dillen, Dillis)

Diercx (Dirickx e.d.)
Dijck, van
Dingemans
Doeij, de
Dominicus
Domus
Donckers
Dongen, van
Dries
Drinckvelt
Duijnen, van
Dun, van
Eeckelen, van
Eedt, van der
Eijber
Eijck, van
Eijnden, van den
Elaert
Everaerts
Evers
Famars
Fermas [= Ferremans]
Fierendoncq
Fierens
Fillet
Flips (Philippus)
Fontain
Franck(en)
Franssen
Fresnij
Gabrielsen
Gans
Gelder (Gelre), van
Geldersman
Gelijns
Gerreijns
Gijsels
Gijsen
Gillis
Goetschalck
Gomme, de
Gommerse
Goudt
Govaerts
Graaf, van der
Grande, de
Greef, de

Greefts
Groot, de
Haas (Haze), de
Hapaerts
Hasenberch
Hassinck
Havermans
Heijden, van der
Hell, van
Hellemans
Hembeeck, van
Hen(d)ricx
Hermans
Heym
Heymans
Hoegaerden, van
Hoffstadt, van der
Hofkens
Hoij, van [= Van Hoeij]
Hollander
Hoogenboom
Houtenborg
Houwen, van
Hove, van
Huart (Huwaert)
Huijbrechts
Huijssen
Huyser (Huijsers)
Iersel, van
IJsden, van
Innevelt, van
Jacobs
Jager, de
Janssen
Jaspars
Jespers
Jolij
Jonckman
Jonge, de
Joorisse
Joppen
Keper
Kercke, van de
Kerckhoven, van de
Kershaver
Kessel, van
Kille
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Kint
Labestraeten
Laderier
(Ladereir,
Ladreer)
Laets
Lamagie (Lamaige), de
Lambrechts
Landegem, van
Landen, van der
Langevelt, van
Lantschot
Lathouwer, de
Laureijssen
Leemans
Leeuw, de
Leijs
Lemmens
Lenaerts
Leur, van de
Leuven, van
Levin, de
Licht, de
Lier, van
Lievens
Linden, van
Lishout, van
Litsenborch, van
Loemans
Loemans
Louw, van de
Luijckes [Luiks]
Lunders
Maes
Man, de
Marijnen
Masenaer, de
Massieu
Mast, van der
Mathijssen
Matteriael
Meeus (Meus)
Meijnen (Mijnen)
Melieff
Melissen
Mercelissen (Marcelis)
Mertens
Meulder, de

Meulen, van der
Meulenmeester
Michielsen
Mijlemans
Mijnendonck
Mijnicus
Molemans
Montvoirt
Moor, de
Moors
Moretus
Neerhoeff, van de
Neuff, de
Nevelsteijn
Nijs, de (Danijs)
Nimias
Noe
Nuffelen, van (Van
Uffelen)
Nuijen(s)
Nuijten
Ockers
Oilaerts
Oosdorp, van
Orts, van
Paddenborch
(Paddenbroeck)
Palmans (Pallemans)
Panis
Passel, van
Pauwels
Peeters
Pelt, van
Pennenbergh
Pepermans
Peres (Peres)
Philippus (Flips)
Pices (Piesens, Pis)
Pieters
Pippinck
Pisserij
Plaman
Portiers
Priesterdoms
Prins
Puijenbroek, van
Putmans (Puttermans)

Putten, van
Putterije, van de
Quataes
Rademaecker
Ramsdonck, van
Ransbeeck, van
Raspen
Reael
Rechter, de
Regaerts
Regius
Reijnierssen
Reijter, de
Rennerus
Riddere, de
Riel, van
Rijns (Rens)
Roelens
Roij (Rooij), de
Rolfiers
Roloefs
Rommens
Roos (Rooze), de
Roovere, de
Roovers
Rosiers
Sant, van
Santvliet, van
Schellaert
Schepers
Schiphorst, van
Schippers
Schonaerts
Schoor, van
Schouwin
Schuermans
Schutter, de
Seijs
Senoijts,
Senoutse
[Senoetsen]
Serrijns
Severij [= Suerij]
Severijns
Sijmons
Sittaert, van
Slachvelt
Slegers
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Smits
Snellen
Snellincx
Snoij
Soete van Laecken, de
Spadano
Steen, van der
Steijmans
Stoffels
Strijdom
Strijdonck
Stroobant
Stuers
Stuijck
Sulcken,
van (Van
Sulecom)
Swartenbaert
Talij, de
Teijsse
Tiberius
Tiel, van
Tilborg, van
Tongeren, van
Tongerlo
Trompet
Turuluer
Vasseur
Veckemans
Velmans
Ver(h)elst
Verachter
Verbeeck
Verbiest (Van der Biest)
Verbraecken
Vercouteren
Verhaert
Verhasselt
Verheijen
Verhoeven
Vermeulen
Vermuijlen
Verschellen
Verschueren
Verstraeten
Vervloet
Villers, van
Vin, de

Visscher
Vivenis
Vleugels
Volders
Vos, de
Vosmeir, van
Vrijbergen, van
Wachter, de
Wanroye, van
Weerden, van
Weerdt, de
Weijlaarts

Wiel, van
Wielen, van der
Wierincx
Wijnen
Wijngaerden, van
Wijns
Wijse, de
Wijts
Wilde, de
Wilhelmi
Willemsen
Winckelen, van
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Winter Bradius, de
Wits
Wittebol
Wolff, de
Wood
Woumans
Wouters
Wouwere, van de
Zegers
Zele, van

J.M.G. Leune
Belastingplichtigen in de polder van Lillo in 1657
Bron: RAA, oud-arch. Lillo, inv. 27, Gerecht 1652-1658
Op 9 juli 1657 werden inwoners van de ambachtsheerlijkheid Lillo-Zuidland krachtens een
lokale “keure” verplicht om elk fl. 20 belasting te betalen, te incasseren door de drossaard
van de heerlijkheid. In de archivalia zijn geen bijzonderheden over de belastinggrondslag
aangetroffen. Het is dan ook niet duidelijk op welke soort bewoners de belasting van
toepassing was. Mogelijk had de belasting het karakter van een boete. Vaststaat dat
sommige bewoners van de polder niet werden aangeslagen. De navolgende lijst biedt dan
ook geen volledig overzicht van de hoofden van de toenmalige huishoudens. Bijzonder is
de namenlijst wel, want de genoemden behoren tot de eerste bewoners van de polder van
Lillo na de herbedijking die in 1650 werd aangevangen en vermoedelijk in 1652 werd
voltooid. Een complete lijst van die pioniers is in de archivalia niet aangetroffen.
Alfabetisch geordend zijn de namen van de vermelde belastingplichtigen de volgende:
Adriaenssen, Marijnis
Bavel, Geeraert van
Boenders, Arnout
Boermans, Arnout
Boudewijns, Pauwels
Castel, Pieter Cornelis
van
Geldersman,
Marten
Cornelisse

Henricx, Nicolaes
Huijbrechts, Willem
Huijser,
Adriaen
Lindertse
Laderieve, Nicolaas
Masenaer, Jacques de
Matijssen, Govaert
Michielsen, Andries
Pieterssen, Henrick
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Pieterssen, Nicolaes
Reijnierssen, Dierick
Reijnierssen, Mathijs
Rijns, Marijnis
Roos, Jan
Stoffels, Dierick
Swartenbaert,
Jan
Cornelisse
Wouters, Jan

J.M.G. Leune
Landbouwers rondom Liefkenshoek 1674-1687
Landbouwers die in een straal van 150 roeden rondom het fort Liefkenshoek werkzaam
waren vielen onder de jurisdictie van deze vesting en betaalden belastingen die voor alle
Zeeuwen golden, zoals in deel 1 is uiteengezet. 181 Daartoe behoorde ( in een bepaalde
periode) een belasting op de gemeten (en tienden). Deze bedroeg per jaar 1 gulden per
gemet. 182 Voor de periode 1674 tot en met 1687 zijn de desbetreffende kohieren bewaard
gebleven. 183 Daarop komen de volgende namen voor van landbouwers. Vermeld werd of
zij eigenaar (e) of pachter ofwel baander (b) waren.
A. In de polder van St. Anna-Ketenisse (totaal betreffende 103 gemeten en 1 roede)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Berghen, Jan van den (e)
Chassijn, Johan (majoor) (b)
Coolsen, Adriaen (b)
Gijssen, Cornelis Arij (b)
Gijssen, Pieter Arij (e)
Heus, Jan (in 1684 omschreven als Heujens en in 1686 als Huijens) (e)
Jacobsen, Guilliam (e en b)
Marinisse, Cornelis [= Cornelis Marinusse Nagelkercke] (b)
Reijnierssen, Gillis (b)
Servaes, Frans (b) 184
Teunisse, Arij (b)
Vrient, Aeltie (b)
Wit, Jacobus de (b)

B. In de polder van Doel (totaal betreffende 46 gemeten en 44 roeden)
1.
2.
3.
4.

181
182
183

184
185
186

Gerritsen, Adriaen (b)
Gijssen, Claes Arij (b) 185
Poitiers [Pottiers], Johan (luitenant) 186
Reijnierssen, Gillis (e)

Zie deel 1, p. 228-229.
Naar Rijnlandse maatstaf omvat een gemet 4.258 vierkante meter (ofwel 300 roeden).
ZA, Rekenkamer Zeeland D, inv. 23710, 23720, 23730, 23740, 23750, 23760, 23770, 23780,
23790, 23800 en 23810. Het is niet duidelijk of op een vergelijkbaar kohier uit 1673, eveneens
betreffende de huisschatting en de verponding in het Committimus, inv. 23700, namen
voorkomen van landeigenaren rondom Liefkenshoek; mogelijk zijn op dit kohier uitsluitend
namen genoteerd van landeigenaren (geen pachters) rondom het fort Lillo, voor zover deze
ressorteerden onder het gewest Zeeland. Zij betaalden in dat jaar 2 gulden per gemet.
Hij is alleen vermeld in de periode 1674 tot en met 1678.
Hij is soms per abuis genoteerd als Claes Arij Claessen, zoals in 1680.
Niet genoteerd werd of hij eigenaar was of baander. Vermeld werd dat hij competeerde (d.w.z.
dat dit land hem toekwam). Aannemelijk is dat hij eigenaar was en geen pachter, gelet op zijn
beroep als luitenant.
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5.
6.

Verstraeten, Jacob 187
Wit, Jacobus de (b)

De totale belasting had betrekking op 175 gemeten en 45 roeden.

Liefkenshoek omstreeks 1640.

187 Niet genoteerd werd of hij eigenaar was of baander.
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J.M.G. leune
Bewoners van de ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland en hun
beesten in 1694
Bron: Rijksarchief Anderlecht, Staten van Brabant, cartons nr. 391
Met het oog op de inning van het hoofden-, paarden en beestengeld (een belasting in de
Zuidelijke Nederlanden) werd in 1694 een kohier samengesteld met de namen van de
inwoners van de ambachtsheerlijkheid van Lillo-Zuidland en hun beesten voorzover deze
een economische betekenis hadden en daardoor een grondslag voor belastingheffing
vormden. 188 Deze belasting had geen betrekking op de inwoners van de polder van Lillo
die ressorteerden onder de jurisdictie van de Republiek der Verenigde Nederlanden
krachtens het Traktaat van Limietscheidingen van 20 september 1664, waaronder de
bewoners van het fort Lillo inclusief de enclave Oud-Lillo.
Het belastingkohier kan worden gehanteerd als een volkstelling; de namen van alle
inwoners (ook die van kinderen) werden genoteerd.
De volgende aantallen personen en beesten werden geregistreerd:
Mannen
Vrouwen (incl. weduwen)
Knechten en meiden 189
Kinderen boven de 14 jaar
Kinderen onder de 14 jaar
Paarden
Veulens
Koeien en stieren
Runders 191
Kalveren
Varkens 192
Biggen
Schapen

70
59
91
43
146
137 190
31
209
77
69
85
40
272

De genoteerde beroepen van de gezinshoofden (zij waren de belastingplichtigen) zijn de
volgende:

188
189

190
191
192

Het kohier is niet exact gedateerd. Uit de vermelde gegevens betreffende de bewoners kan
(afgaande op andere bronnen) worden afgeleid dat het in de tweede helft van 1694 is opgesteld.
In het kohier werd onderscheid werd gemaakt tussen “maerten” en “meijsen”; in de
totaaltelling werden ze beide als meiden aangeduid. Destijds was zowel maerte als meijse de
aanduiding voor dienstmeid. Mogelijk had een maerte in de huishoudelijke hiërarchie een
hogere status dan een meijse. Denkbaar is dat de benaming maerte gebruikt werd in het geval
van een huishoudster en dat een dienstmeisje als meijse werd genoteerd.
Dit is gemiddeld 4,5 per landbouwer.
Het is niet duidelijk welke beesten tot deze categorie werden gerekend.
Vrijwel ieder gezinshoofd beschikte over tenminste één varken.
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Landbouwer
Arbeider 193
Herbergier 194
Weduwe zonder beroep
Brouwer 195
Commies
Ex-commies
Drossaard
Kleermaker
Koster 196
Molenaar 197
Pastoor
Secretaris van de Heerlijkheid
Smid 198
Timmerman
Voster 199
Wagenmaker
Wever

30
24
3
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

De betreffende belasting bracht fl. 731 en 12 stuivers op.
De namen van de personen die op het kohier voorkomen zijn verwerkt in mijn repertorium
betreffende Lillo en Liefkenshoek (in boekdeel 2 en deels in het onderhavige boekdeel 4).

193

194
195
196
197
198
199

Excl. de knechten en meiden die op het kohier zijn genoteerd bij het gezinshoofd (veelal een
landbouwer) bij wie zij werkzaam waren; zij werden als het ware gerekend tot diens
huishouden en werden niet apart als belastingplichtigen aangeslagen.
Excl. (om dubbeltellingen te voorkomen) degenen die naast hun hoofdberoep herbergier waren;
dat waren er nog eens drie.
Deze was tevens herbergier.
Idem.
Idem.
Tevens winkelier.
Een voster (ook: vorster) is een gerechtsbode en opzichter.
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J.M.G. Leune
Landbouwers in de polder van Lillo in 1705
Bron: Rijksarchief Antwerpen, oud-archief Lillo, inv. 3; kohier
betreffende de zetting over de bezaaide landen d.d. 19-1-1706
Landbouwers in de polder van Lillo betaalden in 1705 een belasting die “zetting” over
bezaaide landen werd genoemd. De belasting werd geïncasseerd door de drossaard en
schepenen van Lillo-Zuidland. In dat jaar was de polder van Lillo nog gedeeltelijk
geïnundeerd in het kader van de Spaanse Successieoorlog, waardoor een deel van de
landbouwgrond onbruikbaar was. Het kohier bevat om die reden geen volledige lijst van
landbouwers in dat jaar. Het geeft een beeld van de beperkte wijze waarop het in 1705
mogelijk was om in de polder van Lillo landbouw te bedrijven. De belasting had betrekking
op 1562 gemeten en 156 roeden en bedroeg fl. 2 en 5 stuivers per gemet. De opbrengst
(vastgesteld op 19 januari 1706) bedroeg fl. 3515 en 18 stuivers, gesuppleerd met fl. 200
vanwege de tienden van de Kathedraal van Antwerpen.
Op het genoemde kohier komen in alfabetische volgorde de volgende namen van
landbouwers voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Alens, zijn weduwe 200
Bierstekers, Hendrick
Braem, Jacobus
Bruijn, Jeronimus de
Diaz, de erfgenamen 201
Dingemans, Herebertus
Eijnden, Jan van (den)
Huijbrechts, Jan
Janssen, Jan Stoffel
Lambrechts, Jan
Maes, Lowisa
Osdorp, Antoni van
Pallemans, Willem
Panis, Hendrick (doorgestreept)
Pippincx, Jan
Priesterdom, Jan
Prins, Jan
Reael, Herebertus
Somers, Mertinus
Wijnen, Jan
Zeeuw, Cornelis de

200 Zij is waarsch. de weduwe van Christoffel Alens, i.c. Elisabeth Claessens.
201 De erfgenamen van Simon Diaz.
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J.M.G. Leune
Graanvoorraden en -eigenaren in de polder van Lillo in juni 1709
Bron: Rijksarchief Anderlecht, Fiscaal Officie van Brabant, nr. 330/191
Vooraf
Op 12 juni 1709 werd in de ambachtsheerlijkheid van Lillo-Zuidland een volkstelling
gehouden. Aan de lijst met inwoners werd een overzicht toegevoegd van de graanvoorraad
in de polder van Lillo, krachtens een instructie d.d. 21 november 1708 van de door de
geallieerde bondgenoten in hun strijd tegen Frankrijk ingestelde “Regentieraad”. Van iedere
inwoner werd genoteerd over welke graansoorten deze beschikte en in welke hoeveelheden.
De hoeveelheid werd uitgedrukt in “vertelen” (veertellen, viertellen). Waarschijnlijk stond
één veertel gelijk aan ca. 80 liter. 202 Het is aannemelijk dat de geregistreerde hoeveelheden
vooral betrekking hadden op de oogst in 1708. In dat jaar ondervond de landbouw in de
polder van Lillo nog de naweeën van de inundaties in het kader van de Spaanse
Successieoorlog. De landbouwoogst zal dus nog verre van optimaal zijn geweest.
Tot de graaneigenaren werden ook de ingezetenen gerekend die naast hun hoofdberoep een
lapje grond bewerkten. 203 Dit verklaart waarom sommigen niet meer bezaten dan een of
enkele veertellen. Graanvoorraden van minder dan een veertel werden niet genoteerd.
Het overzicht is als volgt, waarbij de graaneigenaren, anders dan op het originele kohier is
vermeld, in alfabetische volgorde zijn geplaatst.
Landbouwer
Alens, Christoffel 204
Backer, Adr. de
Beirens, Anthoni 205
Booij, Jan de
Braem, Jacobus
Bruijn, Jeronimus de
Eijnde, Jan van
Eijnden, Cornelis van
den
Eijnden, Jochem van
202

203
204
205

Tarwe
70
14
14
60
80

Koren
6
1
8
6
-

Gerst
30
80
70
10
200

Haver
5
8
4
100

Bonen
-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

J. Boen, Maten en gewigten : vergelykings-tafelen van al de oude maten en gewigten met de
nieuwe, en omgekeerd, van de nieuwe maten en gewigten met de oude, opgegeven voor elke
gemeente der provincie [Antwerpen] in het byzonder; gevolgd van de byzonderste vreemde
maten; benevens een tarief van Belgsch of Fransch, Nederlandsch en Brabandsch courant geld,
dienstig voor alle eigenaars van gronden en landbouwers, notarissen en zaekwaernemers,
landmeters, bouwmeesters en meesters-ambachtslieden, kooplieden in het groot en 't klein, in
een woord voor alle neringdryvende lieden, Antwerpen, 1857; waarschijnlijk gold in de polder
van Lillo de Antwerpse maat, te weten 79,627 liter; zie ook boekdeel 1, p. 267.
Zoals de smid Cornelis van den Eijnden en de voster (vorster) Anthoni Beirend (Berends).
Zijn weduwe: Elisabeth Claessen.
Hij is veelal omschreven als Berends.
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Feijen, Wouter
Flips, Jan
Huijsers, Arnout
Jacobs, Michiel
Jacops, Martinus
Janssen, Jan Stoffel
Joppen, Cornelis
Kercken, Herebertus van
den
Kop, Jan 206
Lenaerts, David
Meerts, Philippus
Nijs, Geert de
Osdorp, Anthoni van
Pallemans, Willem
Panis, Hendrick
Pauwels, Jan
Pauwels, Jan 207
Pippincx, Jan
Vermeijlen, Cornelis
Vermeijlen, Cornelis 208
Vervloet, Geert
Wiericx, Paulus
Totaal

2
5
6
45
5
5

2
4
5
4
-

120
75
36
150
125
20

120
5
3
150
25
-

-

1
60
1
100
10
15
7
4
8
10
4
4
533

15
1
3
20
8
3
3
89

1
25
380
60
15
160
50
150
160
26
1943

25
40
1
60
30
4
10
35
50
1
579

1
4
2
2
9

Er was ook een kolom gereserveerd voor boekweit doch van deze graansoort werd toen
geen voorraad aangetroffen.

206
207
208

Zijn weduwe (N.N.). Hij is mogelijk identiek met Jan (van) Coppen.
Molenaar.
Er woonden in 1709 minstens twee en mogelijk drie volwassen mannen met de naam Cornelis
Vermeijlen in de polder van Lillo (zie het repertorium).
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J.M.G. Leune
Verpachting van de tienden van de Kathedraal van Antwerpen in de
polder van Lillo in 1712
Bron: Rijksarchief Antwerpen, oud-archief Lillo, inv. 24
Vooraf
De Kathedraal van de stad Antwerpen bezat tiendrechten in de polder van Lillo. 209 Deze
rechten zijn vermoedelijk gevestigd ten tijde van de bedijking van deze polder. Het recht
om een deel van de opbrengst van de landbouwgrond te incasseren werd jaarlijks verpacht.
Dit gebeurde door middel van een veiling, georganiseerd door de drossaard en de
schepenen van de ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland. Wie het meest bood
verwierf het pachtrecht. Zonder risico was dit niet, want afgewacht moest worden wat dit
recht aan het eind van een oogstseizoen opleverde. Misoogsten kwamen regelmatig voor.
Soms werd het oogsten door kunstmatige inundaties vanuit het fort Lillo (vrijwel)
onmogelijk gemaakt, zoals in de periode 1702-1709. 210 Er bestond ook het voortdurende
risico van overstromingen als gevolg van dijkdoorbraken door hoge vloeden. Zo scheelde
het in 1714, 1715 en 1717 weinig of de landbouwgrond in de polder van Lillo was hierdoor
wederom gedurende enkele jaren onbruikbaar geweest. 211 Tot de condities van de
verpachting behoorde de bepaling dat indien als gevolg van inundaties, militaire bezetting
(“heircracht”) of hagel ( “hagelslach”) schade aan de oogst was ontstaan, en deze schade
was binnen 24 uur bij de schepenbank gemeld, de pachter recht kon doen gelden op
restitutie van vijf zesde deel van de pachtsom. Een zesde deel bleef dus dan voor diens
rekening. Voor dat deel bestond geen recht op “moderatie”. Dit recht bestond helemaal niet
in het geval van een militaire bezetting vóór 1 oktober (“Bamisse”).
In het kohier betreffende de verpachtingen in 1712 zijn de namen van de pachters vermeld
met hun borgen. De ligging van de grond waarop het tiendrecht betrekking had is
gedetailleerd beschreven. De polder was ingedeeld in blokken die “wijcken” werden
genoemd. In iedere wijck bezat de Kathedraal één tiendrecht, met uitzondering van de
achtste wijck, die in twee delen was gesplitst. Uit het kohier valt niet op te maken wanneer
de veiling precies plaatsvond en wanneer de verpachting inging. Wel genoteerd is de datum
waarop de verpachtingscondities zijn vastgesteld, te weten 4 juli 1712.
In de navolgende compilatie van het kohier wordt volstaan met de vermelding van de
namen van de pachters, het deel van de polder waarop hun pachtrecht betrekking had en de
door hen betaalde pachtprijs in guldens.
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Tiendrechten bestonden ook in de polders van Berendrecht, Zandvliet en Stabroek. In 17081709 hadden de tiendrechten in deze polders en die van Lillo in totaal betrekking op 520
gemeten en 85,75 roeden. Er waren toen drie tiendgerechtigden: de Kathedraal van Antwerpen
(470 gemeten en 85,75 roeden), de abdij van St. Michiel (41 gemeten en 200 roeden) en de
parochie van Zandvliet (8 gemeten en 100 roeden) (bron: RAA, arch. polders van Lillo,
Berendrecht, Zandvliet en Stabroek, inv. 122). Het leeuwendeel van de tiendrechten had
betrekking op land in de polder van Lillo.
Zie boekdeel 1, p. 243.
Idem, p. 147-148.
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212

Wijck

Pachter

1
2
3
4
5
6
7
8 (1)
8 (2)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Hendrik Bertels
Cornelis Diercx
Cornelis van Wellen
Govaert Stoffels
Joachem van den Ende
Geeraert de Nijs
Reijnier Carels van Vosmeir
Jan Peeter Verheijen
Cornelis van Aerden
Jan de Nijs
Willem van Uftelen 212
Martinus Vleugels
Gijsebarth van Croonenborgh
Jacobus de Roij
Geeraert de Nijs
Cornelis Sijmens
Martinus Willems
Idem
Martinus de Grooff
Franchois van Druijnen

Is waarschijnlijk Van Uffelen.
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Pachtsom
(fl.)
541
304
431
520
420
460
331
550
498
441
281
484
432
402
381
610
420
460
261
370

J.M.G. Leune

Uitgaven van het bestuur van de polders van Lillo, Berendrecht,
Zandvliet en Stabroek in de periode 16-8-1713 tot 13-8-1714
Bron: RAA, arch. van de polder van Lillo c.s., inv. 127
De inkomsten uit verpachtingen en geschotgelden betreffende de polder van Lillo c.s.
bedroegen in de periode van 16-8-1713 tot 13-8-1714 fl. 15.557 en 17,5 stuivers. Daar
stonden uitgaven tegenover van fl. 22.823 en 9,5 stuivers, zodat dit boekjaar werd
afgesloten met een negatief saldo van fl. 7.265 en 12 stuivers. Kostbaar waren uitgaven
voor dijkreparaties en –versterkingen. 213 Er waren diverse leningen nodig om alle uitgaven
te kunnen bekostigen. 214
Wegens onderhoudswerkzaamheden en/of geleverde diensten werden betalingen verricht
aan (in alfabetische volgorde): 215
Adriaenssen, Gabriel
Adriaenssen, Jan
Basijn, Nicolaes 218
Biest, Arnout van der
Bistraete, jonkheer
Franchois Ignace de la 222
Bogaerts, Jan 223
213

214

215

216
217
218

219
220
221
222

Heuvel, jonkheer Jan
Franchois de 216
Hulder, Peeter de 219
Jacobs, Michiel
Jacobs, Peeter 221

Nieles, jonkvrouw
Catharina217
Nieles, Nicasius 220
Pannes, Coenraert, zijn
weduwe

Janssens, Jacques 224

Pieters, Anthony (sr.)

De dijkreparaties zullen vooral veroorzaakt zijn door een zware storm en een hoge vloed in de
nacht van 26 op 27 februari 1714. Vergelijkbaar natuurgeweld dat in de nacht van 19 op 20
april 1712 schade berokkende aan de zeecontrescarp te Liefkenshoek zal ook de Scheldedijk
langs de polder van Lillo niet onberoerd hebben gelaten. De naweeën daarvan zullen in het
boekjaar 1713-1714 nog merkbaar zijn geweest.
Gebruikelijk waren leningen tegen een rente van 5 % per jaar. Zij werden meestal verstrekt
door welgestelde inwoners van de stad Antwerpen die grond in een of meer van de genoemde
polders bezaten en er dus belang bij hadden dat de landbouw er kon floreren.
Verreweg de meeste uitgaven betreffen werkzaamheden die in deze compilatie niet nader zijn
toegelicht omdat ze in overeenstemming zijn met de functie(s) die door de genoemden destijds
werden vervuld, zoals ze beschreven zijn in de boekdelen 2 a, 2 b, 2 c en het onderhavige
boekdeel 4. Onderhoudswerkzaamheden hadden vrijwel uitsluitend betrekking op de
polderdijken en de watergangen binnen de polders.
Wegens rente op een verstrekte lening.
Wegens rente op een door Jan Baptist Nieles verstrekte lening.
Hij ontving als “landsbode” een jaargage van fl. 34. Vanwege het recht om in Berendrecht
impost (namens het polderbestuur) te incasseren betaalde hij jaarlijks aan het polderbestuur
fl. 5.
Procureur.
Wegens rente op een verstrekte lening. Hij was gemachtigd door zijn zuster Joanna Theresia
Nieles.
Werd betaald als gezworene (fl. 120 per jaar) en als leverancier van diensten.
Wegens rente op een verstrekte lening.
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Bommel, Willem de
Broeta, Jan Carel 227
Carpentier, Franchois
Cocq, Peeter;
zijn weduwe 230
Cremers, Joseph 232
Croo, Jacobus de
Dronckaerts, Peeter
Wouter 233
Elsacker, Adriaen van
Enden, Jan van den
Geertsen, Jan
Gijsels, Michiel 236
Goetschalck, Jacobus 237
Graeff, Abraham de
Haesenborgh, Geeraert
Hermans, Lieven; zijn
weduwe

223
224
225
226
227
228
229

230
231
232
233

234
235
236
237
238
239

Jolij, Jacobus Franciscus 225
Kerckhoven, zijn weduwe
Lande, Peeter van den 228
Leemans, Matthijs
Loncque, Charles 231
Mascamp, Godefridus
Meerkens, Anthoni
Meerts, Philips
Mens, Reijnier
Mertens, Anselmus
Moormans, Arij
Moormans, Cornelis,
zijn weduwe (= Janneken
Cornelis)
Moormans, Peeter
Nevelsteijn, jonkheer
Jeronimus Albertus van

de, zijn erfgenamen 226
Pieters, Anthony de,
de jonge 229
Roos, Jan de
Ruijghaver, Joannes
Schutteput, Adriaen
Sijmons, Cornelis
Thijs, Franchois
Tulleken, Daniel 234
Valckenborgh, Jan van
Vecquemans, baron
Joan Joseph 235
Vennen, Joos van den
Vereijcken, Guillielmus
Vermeulen, Joannes
Baptista Vermeulen 238
Vermijlen, Cornelis
Weerdt, Isabella de 239

Werd betaald als dijkgraaf (fl. 120 per jaar) en als leverancier van diensten.
Wegens rente op een verstrekte lening.
Wegens rente op een verstrekte lening. Hij was gemachtigd door Don Nicolaes Massieu van
Daele, heer van Lillo-Zuidland.
Wegens rente op een verstrekte lening.
Hij werd betaald voor het leveren van hout.
Hij ontving als sluiswachter (hij bediende de uitwateringssluis nabij het fort Lillo) een jaargage
van fl. 43.
Hij is de zoon van Anthony de Pieters (sr.) en werd betaald als penningmeester en griffier van
de genoemde polders waarmee hij jaarlijks fl. 300 verdiende. Daarenboven ontving hij over het
onderhavige tijdvak fl. 40 en 10 stuivers vanwege zijn 20ste penning. Daarnaast werden diverse
onkosten van hem vergoed ten bedrage van fl. 78. Voor verscheidene geschriften ontving hij
fl. 89 en 16 stuivers.
Zij werd betaald voor het leveren van hout en vanwege arbeidsloon.
Hij ontving fl. 350 wegens recognities waarop hij als commandeur van Lillo recht had.
Werd betaald als gezworene (fl. 120 per jaar) en als leverancier van diensten.
Hij werd betaald vanwege diensten als schipper (hij leverde zand en steengruis t.b.v.
dijkversterking) en vanwege zijn functie van sluiswachter bij het fort Frederik Hendrik,
waarmee hij per jaar fl. 43 verdiende.
Hij werd betaald vanwege de redemptie-penningen die de ingelanden moesten betalen aan het
gewest Zeeland; zie boekdeel 1, paragraaf 5.7.
Wegens rente op een verstrekte lening.
Hij werd betaald als “knaap” ten behoeve van de polders, waarmee hij per jaar fl. 6 verdiende.
Hij werd betaald als armmeester van de parochie van Lillo-Kruisweg vanwege rente op een
door deze parochie verstrekte lening.
Hij werd betaald als provisor van de abdij van St. Michiel te Antwerpen. Deze abdij bezat land
in de polder van Lillo en had er tiendrechten.
Wegens rente op een verstrekte lening.
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Aantal inwoners van de ambachtsheerlijkheid van Lillo-Zuidland
In de door ons onderzochte periode (1585-1786) zijn er in de ambachtsheerlijkheid van
Lillo-Zuidland volkstellingen gehouden in 1693, 1709 en 1755. 240 Het aantal geregisteerde
bewoners (mannen, vrouwen, kinderen, knechten, meiden en vreemdelingen) was in die
jaren als volgt:
1693: 427
1709: 460
1755: 325
Na een periode van lichte groei aan het einde van de 17 de en het begin van de 18de eeuw
voltrok zich dus een daling van het inwonertal tussen 1709 en 1755. Mogelijk is deze
vooral veroorzaakt door de inundatie van juli 1746 en de gevechten rondom de forten Lillo,
Frederik Hendrik en Kruisschans in oktober 1747, beide in het kader van de Oostenrijkse
Successieoorlog. Het leeuwendeel van de bewoners van de polder van Lillo was bij de
landbouw betrokken. Deze bedrijfstak werd door de toenmalige inundatie en gevechten
zwaar getroffen. Vele bewoners zullen toen zijn vertrokken. In 1755 waren de naweeën
daarvan waarschijnlijk nog goed merkbaar.
Het is verleidelijk om het inwonertal van 1755 te vergelijken met dat van de volkstelling
van Lillo die is gehouden op 9 en 10 mei 1796. 241 Dit is helaas om een aantal redenen niet
verantwoord mogelijk. Om te beginnen omvat de laatstgenoemde telling ook de inwoners
van Oud-Lillo, terwijl deze op het kohier niet goed als zodanig te traceren zijn. In de
eerdere volkstellingen ontbraken die inwoners omdat deze ressorteerden onder de
jurisdictie van het fort Lillo krachtens het Traktaat van Limietscheidingen van 20
september 1664 (zie hiervoor deel 1, p. 157-158). Dit veranderde op 12 februari 1786 toen
het fort Lillo en de bijbehorende “onderhorige forten” gingen behoren tot het grondgebied
van de Zuidelijke Nederlanden. In de tweede plaats is een getalsmatige vergelijking niet
verantwoord omdat het kohier van 1796 het karakter heeft van een verzameling
gezinsreconstructies waarbij ook tal van personen die reeds overleden waren werden
meegeteld. In vergelijking met de eerdere volkstellingen veranderde ook de definitie van de
term huishouden (of gezin). In de tellingen van 1693, 1709 en 1755 werden knechten en
meiden niet als aparte entiteiten vermeld doch als behorend tot de huishouding van hun
werkgevers (veelal landbouwers). In de telling van 1796 zijn ze wel apart geregistreerd.
Voorts is in deze telling veelal niet duidelijk vermeld in hoeverre reeds gehuwde kinderen
240

241

Bronnen: Rijksarch. Anderlecht, Fiscaal Officie van Brabant, nrs. 358, 330 en 373. In 2004 zijn
hiervan transcripties vervaardigd door Georges Vervoort, Georges Lathouwers en Jan
Vanderhaeghe. Deze zijn ter inzage bij de Afdeling Antwerpen van de Vlaamse Vereniging
voor Familiekunde te Merksem. Een compleet overzicht van de bewoners van Lillo-Zuidland is
ook aangetroffen in: Rijksarch. Anderlecht, Staten van Brabant, cartons nr. 391; kohier van het
hoofd-, paarden- en beestengeld betreffende Lillo 1694.
De gegevens van deze volkstelling zijn bewerkt door Guy Bauwens en gepubliceerd door de
Afdeling Antwerpen van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde als publicatie nr. VT-10.
De namen van de personen die op dit kohier voorkomen zijn integraal verwerkt in het
repertorium.
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nog thuis woonden dan wel een eigen huishouden hadden gevormd. Hierdoor is ook een
vergelijking van de ontwikkeling van het aantal huishoudens niet goed mogelijk.
Zonder dat dit exact kan worden geduid kan in algemene zin wel worden opgemerkt dat
zowel het aantal personen als het aantal huishoudens in de periode 1755-1796 aanzienlijk is
toegenomen. Dit moet vooral zijn veroorzaakt door het floreren van de landbouw in de
polder van Lillo, ook al liep deze belangrijkste bedrijfstak in 1780 schade op door de
veepest en werd deze in de periode 7 november 1784 tot 16 november 1785 geteisterd door
een kunstmatige inundatie, die overigens op 23 maart 1785 reeds gedeeltelijk was
beëindigd (zie hiervoor deel 1, p. 143 en 694). 242 Indicatief voor de demografische
verandering tussen 1755 en 1796 is de sterke toename van het aantal knechten en meiden
(tezamen: domestiquen), te weten van 64 in 1755 naar 123 in 1796.
In de periode 1846 tot en met 1947 ontwikkelde de bevolking van de gemeente Lillo (nu
inclusief het fort Lillo en Oud-Lillo) zich als volgt: 243
Jaar
1846
1856
1880
1900
1920
1947

Aantal
inwoners
550 244
1029
1295
1510
1389
1315

Aantal
gezinnen
103
178
246
314
347
422

Aantal leden
per gezin
5,3
5,7
5,2
4,8
4,0
3,1

Opmerkelijk in deze ontwikkeling zijn o.m. de snelle toename van het aantal inwoners
tussen 1846 en 1856 (nadat de polder van Lillo weer volop bewoonbaar was na de inundatie
in de periode 1830-1845), de verviervoudiging van het aantal gezinnen en de daling van het
aantal leden per gezin, beiden bezien voor de gehele periode 1846-1947.

242

243
244

Dit was de laatste inundatie waartoe om militaire redenen was besloten door de autoriteiten van
de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het was de voorlaatste in de geschiedenis van de
polder van Lillo tot dusver. Op 25 oktober 1830 werd de polder voor het laatst om militaire
redenen onder water gezet, ditmaal in het kader van de Belgische Opstand. Daarbij verdronken
(op 19 mei 1831) 16 personen. De polder was pas in 1845 weer bewoonbaar.
HCM Bergen op Zoom, Verz. R. Havermans, inv. 8.
Waarvan 340 in Lillo-fort (incl. militairen en douaniers), 77 in Oud-Lillo en 133 in LilloKruisweg.
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J.M.G. LEUNE *
GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN LIEFKENSHOEK
1.

Vooraf

De Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw heeft in zijn rijke 50-jarig
bestaan regelmatig aandacht besteed aan de geschiedenis van het fort Liefkenshoek als
uitvloeisel van het ijveren voor het behoud van historische, heemkundige, culturele, en
historisch-landschappelijk waardevolle elementen in de gemeente Beveren en omstreken.
Daarvan getuigen verscheidene artikelen in het tijdschrift van dit heemkundig genootschap.
1
Verwonderlijk is deze belangstelling geenszins. Het fort Liefkenshoek heeft immers in de
geschiedenis van het land van Beveren een belangrijke rol gespeeld. 2
In de Belgische historiografie van het fort is overwegend geput uit bronnen die door
Belgische archiefdiensten bewaard worden, in het bijzonder door de rijksarchiefdiensten te
Antwerpen, Beveren en Brussel. Dit bleef niet zonder gevolgen voor de reikwijdte en soms
ook voor de precisie van de historische reflectie op het fort. De meeste en zonder twijfel de
meest interessante archivalia betreffende deze vesting bevinden zich namelijk in
Nederlandse archiefdiensten, in het bijzonder in het Zeeuws Archief te Middelburg en het
Nationaal Archief te Den Haag. Dit komt omdat de politieke en militaire elites van de
Republiek der Verenigde Nederlanden in het algemeen en die van het gewest Zeeland in het
bijzonder een sleutelrol hebben gespeeld in de besturing van het fort in de periode 15851786, het tijdvak dat als het meest enerverende in het totale bestaan van het fort kan worden
getypeerd.
In het onderhavige artikel worden beknopt de volgende thema’s behandeld: 3
 De vroege geschiedenis van het fort
 De radicale functieverandering van het fort na de Val van Antwerpen
 De bewoning van de vesting
 De besturing van het fort
 De invloed van Liefkenshoek op de omgeving.
Bij de keuze van deze thema’s ging ik ervan uit dat de hoofdlijnen van de geschiedenis van
Liefkenshoek bij de lezer bekend zijn. Ik beperk mij overwegend tot de periode 1579-1786
met uitzondering van de schets van de besturing van het fort; die omspant de totale periode
van het ontstaan van het fort tot heden.
2.

De vroege geschiedenis

Het is tot dusver niet gelukt om een formeel besluit betreffende de bouw van het fort
Liefkenshoek te traceren. Vaststaat dat de magistraat van de stad Antwerpen op 19 augustus
1579 besloot om de bouw van het fort te bespoedigen (“accelereren”) en hiervoor uit de
middelen die waren bestemd voor de fortificatie van de stad fl. 2000 beschikbaar te stellen.
4
Er was dus toen klaarblijkelijk reeds een besluit over de aanleg genomen. Aan de orde
was een versnelling van de uitvoering. Zeker is ook dat de vesting in maart 1580 in gebruik
was omdat de stedelijke fortificatiemeesters van Antwerpen toen de opdracht kregen om
Liefkenshoek te inspecteren en te begroten welke kosten met eventueel noodzakelijke
aanpassingen gemoeid zouden zijn. 5 Het is het meest waarschijnlijk dat het besluit om
Liefkenshoek te bouwen danwel grondig aan te passen vrijwel gelijktijdig is genomen met
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het besluit om aan de overzijde van de Schelde het fort Lillo aan te leggen. Dit besluit is
exact gedateerd, te weten 28 februari 1578. Prins Willem van Oranje, de leider van de
Opstand in de Nederlanden, gaf toen opdracht om nabij het dorp Lillo twee forten te
bouwen, waaronder het fort dat naar dit dorp zou worden genoemd. 6 De beoogde forten
waren bestemd om de stad Antwerpen beter tegen een te verwachten aanval van Spaanse
troepen te kunnen beschermen. Deze functie zou slechts effectief verwezenlijkt kunnen
worden indien ook aan de overzijde van de Schelde over een fort zou kunnen worden
beschikt. Gegeven de breedte van de Schelde op de aangewezen locatie, te weten ruim 900
meter, en de reikwijdte van het geschut destijds zou een complete beheersing van de
scheepvaart vanuit en naar Antwerpen vanaf slechts één Scheldeoever onmogelijk zijn
geweest. Daarbij kwam dat de aanwezigheid van een Staatse vesting op de Vlaamse oever
van de Schelde nuttige diensten zou kunnen bewijzen bij de door het Staatse leger beoogde
veroveringen van steden en dorpen in het noordelijk deel van het graafschap Vlaanderen,
het latere Staats-Vlaanderen en het huidige Zeeuws-Vlaanderen, veroveringen die
overigens ook alles te maken hadden met de zeggenschap over Antwerpen en dus over de
Honte (later veelal Westerschelde genoemd). De geschiedenis van Liefkenshoek is ook op
die wijze met die van Antwerpen verstrengeld. Liefkenshoek en Lillo zijn dus als
symbiotische vestingen geconstrueerd en dat zouden ze blijven tot 22 juni 1839, toen het
Koninkrijk der Nederlanden de zeggenschap over beide vestingen overdroeg aan de
Belgische staat.
Het ontstaan van de forten Lillo en Liefkenshoek is onlosmakelijk verbonden met de
Opstand in de Nederlanden tegen het Spaanse bewind in de tweede helft van de 16de eeuw.
Daarin speelde de stad Antwerpen een hoofdrol. In 1577 koos de magistraat van deze
Scheldestad de zijde van de Opstand. Twee jaar later behoorde Antwerpen tot de
ondertekenaars van de Unie van Utrecht, waarmee de grondslag werd gelegd voor de
scheiding in staatkundige zin van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Op 8
oktober 1581 werd in Antwerpen een nieuwe burgereed van kracht waarbij de ingezetenen
zich trouw verklaarden aan de Generale Staten van de Nederlanden en aan de Prins van
Oranje, in het bijzonder in diens hoedanigheid van gouverneur van Brabant en erfburggraaf
van Antwerpen en waarbij zij verklaarden in het vervolg de koning van Spanje niet meer als
hun “heer” te erkennen en Spanjaarden als hun vijanden te beschouwen en te behandelen.
Hiervoor was in januari 1581 de basis gelegd met het “Plakkaat van Verlatinghe”.
In 1577 mocht verwacht worden dat de Spaanse koning een afzwering van zijn gezag over
Antwerpen, toen veruit de gootste wereldhaven, niet zou accepteren. De stad was aan de
noordzijde matig beschermd. Via de Schelde zou een Spaanse legermacht het Spaanse
gezag over de stad kunnen herstellen. Prins Willem van Oranje was zich hiervan goed
bewust toen hij zich begin 1578 met zijn hofhuishouding en zijn militaire staf vanuit
Brussel in Antwerpen vestigde.
Tot voor kort is er vergeefs gezocht naar afbeeldingen van het fort Liefkenshoek uit de 16 de
eeuw. Hoe het fort er oorspronkelijk uitzag was dan ook voorwerp van speculatie. 7
Recentelijk is in het British Museum te Londen de originele versie getraceerd van de
tekening die de vestingbouwer David van Orliens in april 1612 vervaardigde van de
herbouw van Liefkenshoek die in 1614 zou worden gerealiseerd. 8 Het bijzondere van deze
tekening is dat de contouren van het oude fort erop zijn aangegeven. 9 Van Orliens wilde
dus duidelijk maken in welk opzicht het nieuw te bouwen fort zou afwijken van het
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bestaande. Op de navolgende afbeelding zijn de contouren van het oorspronkelijke fort
donkerkleurig gearceerd weergegeven:

De contouren van het fort Liefkenshoek ca. 1580-1614.
Het oude fort was dus, anders dan veelal (ook door mij) is verondersteld, geen
gebastioneerde vierhoek. De omvang ervan was aanzienlijk kleiner dan het fort zoals dit in
1614 werd gebouwd. Het oude Liefkenshoek vertoont een treffende gelijkenis met de
vesting Terneuzen, zoals deze in 1596 werd versterkt, voortbouwend op het fort Aldano dat
daar in 1575 door de Spanjaarden is gebouwd. 10 Dit zou erop kunnen wijzen dat bij de
(ver)bouw van Liefkenshoek in 1579 is uitgegaan van of is voortgeborduurd op een Spaans
bouwplan dat toen mogelijk reeds (ten dele) in uitvoering was. Niet alleen het Staatse
opstandelingenleger maar ook de Spanjaarden hadden stellig belang bij een vesting op de
Vlaamse oever op de grens van de polders van Sint Anna en Doel. Mogelijk heeft het
Staatse leger kans gezien om zich over de finalisering van een Spaans bouwplan te
ontfermen.
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De herbouw van Liefkenshoek in 1614 hield verband met de herbedijking van de
omringende polders die in 1583 en 1584 onder water waren gezet. Het volledige bestek en
de rekeningen van de herbouw zijn bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat de bouw in een
recordtijd plaatsvond, namelijk van maart tot september 1614. Er was het forse bedrag van
13.450 Vlaamse ponden mee gemoeid. 11 Ter vergelijking: de renovatie van Lillo in 1609
had 9.868 Vlaamse ponden gekost. 12 In beide gevallen was er een uitgelezen kans om de
forten ongehinderd door oorlogsgeweld te versterken. De bouw (van Liefkenshoek) en de
verbouw (van Lillo) vonden immers plaats gedurende het Twaalfjarig Bestand. In 1614
verkreeg Liefkenshoek de vorm van een gebastioneerde vierhoek. De contouren daarvan
zijn anno 2008 nog goed zichtbaar. De afstand tussen de bastionpunten bedroeg 60 roeden
(= ca. 226 meter). De fortgracht had oorspronkelijk een breedte van 44 meter aan de
bovenzijde en 37 meter op de bodem. De diepte ervan bedroeg 8 voet (= ca. 2,50 meter). In
de gracht bevonden zich oorspronkelijk twee ravelijnen. De bedekte weg aan de
binnenzijde van de contrescarpen (de buitenwallen) had een breedte van 5,6 meter. Ook aan
de buitenzijde van het fort was een gracht aangelegd, waardoor belegering van de
buitenwallen extra lastig was gemaakt. Indien er belegering dreigde werd de landzijde van
het fort onder water gezet. Tekenend voor de invloed van het gewest Zeeland waren de
oorspronkelijke namen van de vier bolwerken, gezien vanaf de Schelde van rechts naar
links (tussen haakjes de latere en huidige namen die elk topografisch verklaarbaar zijn):
Zeeland (Doel), Oranje (Kruisschans), Middelburg (De Perel) en Vlissingen (Kieldrecht).
Er is ook na 1614 regelmatig aan het fort “gesleuteld”. De laatste renovatie ten tijde van het
beheer door de Noordelijke Nederlanden voltrok zich in de jaren 1773-1781, dus
betrekkelijk kort voor de overdracht aan Oostenrijk. De meest ingrijpende verbouwing
voltrok zich in de jaren 1810-1812, toen het fort door Franse troepen was bezet. De
inrichting werd grondig gewijzigd door de bouw van de cirkelvormige cavalier, zoals we
die nu kennen. Wat er nog over was van de bebouwing uit de 16 de, 17de en 18de eeuw werd
volledig gesloopt. Dat gold bijvoorbeeld voor de huizen van officieren en burgers, de molen
en de fortkerk.
3.

De radicale functieverandering na augustus 1585

De forten Lillo en Liefkenshoek bleken hun oorspronkelijke functie niet te kunnen
vervullen. In augustus 1585 werd immers het Spaanse gezag over Antwerpen hersteld, een
gebeurtenis die veelal als de Val van Antwerpen wordt betiteld, doch die evenzeer zou
kunnen worden gekwalificeerd als de Bevrijding van Antwerpen, dan bezien vanuit een
Zuid-Nederlandse, rooms-katholieke optiek. Antwerpen werd immers bevrijd van een
calvinistisch regime dat op 1 juli 1581 de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst
had verboden en dat rooms-katholieke kerkgebouwen en kloosters had onteigend. Na
augustus 1585 bleven de forten Lillo en Liefkenshoek in handen van het Staatse leger. Voor
de verdere geschiedenis van Antwerpen zou dit ingrijpende gevolgen hebben. Er ontstond
nu vanuit de Noordelijke Nederlanden een mogelijkheid om de toegang tot Antwerpen via
de Schelde vanuit het noorden volledig te beheersen. 13 Sommige Antwerpse kooplieden die
in 1578 hadden ingestemd met de bouw van de forten en aan de financiering daarvan
ongetwijfeld in belangrijke mate hadden bijgedragen hadden deze mogelijkheid voorzien en
waren om die reden voor de aanleg ervan beducht geweest. Ze kregen gelijk. Antwerpen
belandde in een wurggreep van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De stad
ondervond niet slechts de economisch dramatische gevolgen van de exodus van
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overwegend protestantse kooplieden, ambachtslieden en intellectuelen in de periode 15851588, doch ondervond aansluitend de eveneens ingrijpende gevolgen van de greep vanuit
het Noorden op het handelsverkeer vanuit en naar Antwerpen. Anders dan veelal foutief is
verondersteld impliceerde deze greep niet dat de Schelde werd “gesloten”. Van een sluiting
van de scheepvaart is in de periode 1585-1604 slechts incidenteel, veelal slechts gedurende
enkele maanden sprake geweest. De Republiek der Verenigde Nederlanden had bij een
volledige sluiting geen belang. Deze had wel een belang bij een gecontroleerde scheepvaart
en bij belastingheffing. De greep van de Republiek op de handelspositie van Antwerpen
kreeg de gestalte van het plaatsen en afdwingen van een fiscale barrière (ook wel slagboom
genoemd) in de Schelde nabij de forten Lillo en Liefkenshoek. Om deze barrière kracht bij
te zetten werd in de Schelde ter hoogte van beide vestingen een oorlogsschip geposteerd
van de Admiraliteit van Zeeland. Er kon geen schip Antwerpen in of uit zonder belasting te
hebben betaald. Lillo en Liefkenshoek kregen tot nieuwe taak om deze barrière in stand te
houden, uiteraard in het belang van de economische ontwikkeling van de Noordelijke
Nederlanden. Zo droegen zij in betekenisvolle mate bij aan het ontstaan van de Gouden
Eeuw in de noordelijke Republiek. Vooral de havens van Amsterdam en Middelburg
profiteerden enorm van de beperkingen die aan de haven van Antwerpen werden opgelegd.
Met een korte onderbreking in de jaren 1747-1748 bleef de fiscale barrière in stand tot
februari 1786. De beknelling van de Antwerpse haven duurde dus vrijwel tweehonderd jaar.
Ter hoogte van Lillo en Liefkenshoek werd de scheepvaart met verschillende soorten
belastingen geconfronteerd. Voor het Noorden het meest lucratief waren de convooien en
licenten. De benaming convooien verwees oorspronkelijk naar een vergoeding voor het
convooieren van de koopvaardij door oorlogsschepen. In het laatste decennium van de 16 de
eeuw kreeg de term een andere betekenis, te weten een belasting op goederen die vanuit
neutrale landen werden ingevoerd. Als niet-neutrale, vijandelijke landen werden ten tijde
van de Opstand beschouwd: Spanje, Portugal en de Zuidelijke Nederlanden. Over de
licenten heeft Enthoven het volgende opgemerkt: “De licenten waren in feite een systeem
van goedkeuringen om tegen betaling gepermitteerde goederen met de vijand te
verhandelen. Deze gepermitteerde en de verboden goederen werden vastgelegd in
tarieflijsten die voortdurend werden aangepast. Af en toe werd het aantal verboden
goederen uitgebreid of werden de tarieven voor bepaalde goederen verlaagd of verhoogd.
Hierdoor waren de bestuurders in staat te reageren op de steeds veranderende
oorlogssituatie. Werd een bepaalde stad of regio bedreigd, dan volgde een verbod op de
export van strategische goederen. De licenten werden dan 'gesloten'. Bij de licenten dienden
steeds militaire, economische en financiële belangen tegen elkaar afgewogen te worden. De
forten langs en oorlogsbodems op de rivier controleerden de schepen of deze gerechtigd
waren met de vijand te handelen. Op de licent-kantoren diende de heffing te worden
voldaan en de opbrengsten vloeiden via de tresorier-generaal richting oorlogsvloot.
Kortom, de loyalisten financierden indirect de oorlogsvloot.” 14
De slagboom in de Schelde ter hoogte van Lillo en Liefkenshoek fungeerde niet alleen als
instrument ten dienste van belastingheffing, doch ook als middel om het verkeer van
goederen vanuit en naar Antwerpen tegen te gaan die hetzij om economische, hetzij om
militaire redenen onwenselijk werden geacht, bezien vanuit de optiek van de Republiek der
Verenigde Nederlanden. Zo besloten de Staten-Generaal op 19 mei 1626 dat er in het
vervolg via Lillo geen houtskool meer die bestemd was voor “de vijand” vervoerd mocht
worden. 15 Dat daarover soms werd gedelibereerd blijkt uit een briefwisseling tussen de
Admiraliteit van Zeeland en de Staten-Generaal in 1629. Bij Lillo was een partij tufsteen
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(tras) gearriveerd, bestemd voor Antwerpen. De Admiraliteit vroeg zich af of dit transport
kon worden doorgelaten vanwege het profijt dat “de vijand” daarvan zou kunnen hebben.
De Staten-Generaal bedankten de Admiraliteit voor haar goede zorgen, doch oordeelden dat
de tufsteen mocht passeren, omdat hiervoor reeds toestemming was verleend. In het vervolg
dienden de commiezen te Lillo hierop wel alert te zijn, evenals op het transport van hout uit
Noorwegen. 16 Vanzefsprekend was het doorlaten van tufsteen richting Antwerpen niet,
want op 10 september 1629 wezen de Staten-Generaal een desbetreffend verzoek van een
schipper af. 17
De fiscale barrière legde de Republiek geen windeieren. Zo werd er in de periode 15971787 aan convooien en licenten in het ontvangstkantoor te Lillo het aanzienlijke bedrag
van 786.972 Vlaamse ponden geïncasseerd, zoals blijkt uit de volgende tabel:
De opbrengst van de convooien en licenten in Lillo en Zeeland, absoluut en relatief, 15971787:
Jaar

Lillo

Zeeland 18

Lillo als
%
van
Zeeland

Totalen 1597 t/m 1787
Gem. per jaar
1597 t/m 1787
Totalen 1600 t/m 1699
Gem. per jaar
1600 t/m 1699
Totalen 1700 t/m 1787
Gem. per jaar
1700 t/m 1787

786972
4120

5817597
30459

13
13

327016
3270

4585280
45853

7
7

448842
5100

1018258
11571

44
44

In de 18de eeuw was de gemiddelde opbrengst per jaar aanzienlijk groter dan in de 17de
eeuw, te weten 5100 versus 3270 Vlaamse ponden. Het relatieve aandeel van de
ontvangsten te Lillo ten opzichte van die in het gewest Zeeland nam zeer fors toe van niet
meer dan gemiddeld 7 % per jaar in de 17de eeuw tot maar liefst 44 % in de daaropvolgende
eeuw. Het aandeel van het ontvangstkantoor te Lillo steeg vooral omdat de absolute
opbrengsten van de convooien en licenten in het gewest Zeeland aanzienlijk daalden,
anders dan die te Lillo.
De opbrengsten vloeiden in de kas van de Admiraliteit van Zeeland. Daarmee werd
betekenisvol bijgedragen aan de bekostiging van de oorlogsvloot van deze Admiraliteit die
vooral in de 17de eeuw een cruciale rol speelde in de verdediging van de (handelsbelangen
van de) Republiek der Verenigde Nederlanden en deelnam aan offensieve acties, gericht op
de uitbreiding van de koloniale bezittingen van deze republiek, zoals de verovering van
Suriname in 1667, waarbij overigens ook soldaten uit Liefkenshoek betrokken waren.
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4.

De bewoning van het fort

In de periode 1585-1786 varieerde de militaire bezetting van Liefkenshoek aanzienlijk,
geheel afhankelijk van oorlog en oorlogsdreiging. De sterkte kon oplopen van amper 30 tot
ruim 450 manschappen. 19 In logistiek opzicht gaf zo’n schommeling uiteraard grote
problemen, vooral uit een oogpunt van huisvesting en fouragering. In het fort Lillo
varieerde de sterkte in diezelfde periode van 50 tot 650 manschappen. In de 17 de eeuw
kwamen de meeste compagnieën uit Zeeland. In de 18 de eeuw verbleven er veelvuldig
eenheden vanuit andere gewesten in de Scheldeforten, vooral uit Friesland, Gelderland en
Holland, naast eenheden uit Zwitserse regimenten die van het Staatse leger deel uitmaakten.
In beide forten bevond zich ook een burgerpopulatie. Betrouwbare statistieken over deze
bewoners zijn niet overgeleverd, doch op grond van verspreide gegevens kan worden
aangenomen dat het aantal burgers in Liefkenshoek in de 17de en 18de eeuw schommelde
tussen ca. 40 en ca. 60. Vaststaat dat dit aantal op 8 juli 1763 als volgt was: 20
Volwassen mannen
Volwassen vrouwen
Zonen
Dochters
Knechten
Meiden
Totaal

8
9
12
7
2
5
43

In Liefkenshoek verbleven als burgers in de 17 de en 18de eeuw gewoonlijk, afgezien van
partners, kinderen en huispersoneel: een predikant, een schoolmeester (tevens voorzanger
en koster), een chirurgijn, een molenaar, een bakker, een vroedvrouw (incidenteel), een
winkelier, een herbergier (veelal tevens veerschipper), een veerman, een of meer
vrijschippers, 21 en incidenteel enkele burgers uit de omgeving die werden onderhouden
door de diaconie van de fortkerk of die hun toevlucht in het fort zochten in tijden van
oorlog(sdreiging). Diverse burgers die in het fort Lillo woonden waren ook ten behoeve van
Liefkenshoek werkzaam zoals de gerechtsbode, de slager, de venduemeester, de
gedelegeerde rechters, de aannemer van aarde- en rijswerken en de commies die was belast
met de bevoorrading qua munitie en levensmiddelen.
In 1679 bevonden zich in Liefkenshoek 27 panden van particulieren. 22 Dit aantal liep in de
18de eeuw geleidelijk terug. In 1747 waren er nog 16 over. 23
De burgerbevolking werd streng geselecteerd. Zonder toestemming van de magistraat was
vestiging binnen de jurisdictie van Lillo en Liefkenshoek niet toegestaan. Daarmee was
uiteraard een vitaal belang gemoeid. Burgers dienden competent te zijn om de aan hen
toevertrouwde taken adequaat te vervullen. Indien zij in dit opzicht disfunctioneerden
konden de economische en militaire belangen die de forten geacht werden te dienen worden
geschaad. Denk aan het tekortschieten van de middenstanders die belast waren met de
voedselvoorziening (zoals de bakkers en slagers), van de smid in verband met de
wapenrusting van de militairen, van de chirurgijns in verband met de gezondheidstoestand
van de fortbewoners, van de commiezen in verband met de belastinginning, van de aardeen rijswerkers in verband met veiligheid van de omwallingen en van de predikanten met het
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oog op het geestelijk heil van de fortpopulatie en de disciplinering ervan op het morele
vlak.
Burgers dienden bovendien loyaal te zijn jegens de militaire en de bestuurlijke autoriteiten.
Daarvan moesten zij getuigen door het afleggen van een burgereed, waarbij zij trouw
beloofden aan de heren in de Staten van Zeeland, aan de Prins van Oranje, aan de
Gecommitteerde Raden van Zeeland en aan de gedelegeerde rechters te Lillo. Bepaalde
burgers legden een op hun ambt of taak toegesneden eed af. Dat gold voor de gedelegeerde
rechters, de secretaris van de gedelegeerde rechters (tevens auditeur-militair), de procureur,
de gerechtsbode, de wijn- en bierwerkers, de turftonders, de vroedvrouw, de ijk- en
waagmeester, de vendumeester , de voogden van weeskinderen en de postbode van Lillo op
Antwerpen.
In het dagelijks leven binnen Liefkenshoek werd een belangrijke rol gespeeld door de
protestantse fortkerk. Deze vervulde er ten tijde van de zeggenschap van de Republiek der
Verenigde Nederlanden zes functies:
 Bijdragen aan het geestelijk welzijn van de militairen en de burgers in de forten en
van gereformeerd gezinde bewoners in hun directe omgeving (de spirituele
functie).
 Bijdragen aan de regulering van het sociale verkeer binnen en rondom de forten,
door het opleggen en controleren van gedragsnormen (de sociale controle functie).
 Zorgdragen voor de armen in de forten (de sociaal-economische functie).
 Zorgdragen voor de registratie van dopen, huwelijken en voor het begraven van
overledenen (de civiele functie).
 Fungeren als bestuur van de scholen in de forten (de educatieve functie).
 Bijdragen aan het legitimeren van het bestaansrecht van de forten (als belangrijke
machtspolitieke instrumenten ten dienste van de Republiek der Verenigde
Nederlanden) door het scheppen van een vijandbeeld ten opzichte van roomskatholieken (“papen”) (de legitimatie-functie).
Wat de laatstgenoemde funtie betreft: de omgeving van Liefkenshoek was dominant roomskatholiek. Dat leverde regelmatig spanningen op. In de 18 de eeuw verbleven er in
Liefkenshoek geleidelijk aan steeds vaker rooms-katholieke burgers. Het werd lastiger om
voor de vervulling van vacatures gereformeerde kandidaten te recruteren. Op 8 juli 1763
was de samenstelling van de burgerpopulatie in Liefkenshoek naar religie als volgt: 24
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Volwassen mannen
Volwassen vrouwen
Zonen
Dochters
Knechten
Meiden
Totaal

geref.
5
5
9
4
0
0
23

r.k.
3
4
3
3
2
5
20

Het fort werd dus toen vrijwel in gelijke mate door rooms-katholieke en protestantse
burgers bewoond. Tot de sleutelposities in het fort die toen door rooms-katholieken werden
vervuld behoorden de herbergier (tevens veerschipper), de bakker en de molenaar. Het
huispersoneel was zonder uitzondering rooms-katholiek.

Liefkenshoek anno 1741.
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5.

De besturing van het fort

Overzien we de gehele periode vanaf ca. 1579 tot heden dan kan worden vastgesteld dat
vele en uiteenlopende machthebbers over Liefkenshoek hebben geregeerd, al dan niet
legitiem. Hiervan getuigt het navolgende overzicht:
ca. 1579 tot 10-7-1584
10-7-1584 tot 3-4-1585
3-4-1585 tot 15-8-1585
15-8-1585 tot 25-4-1747
25-4-1747 tot 27-1-1749
27-1-1749 tot 13-2-1786
13-2-1786 tot 25-10-1786
25-10-1786 tot 27-10-1786
27-10-1786 tot 27-12-1789
27-12-1789 tot 7-12-1790
7-12-1790 tot 15-11-1792
15-11-1792 tot 1-4-1793
1-4-1793 tot 26-6-1794
26-6-1794 tot 18-6-1815
18-6-1815 tot 22-6-1839
22-6-1839 tot 27-6-1980
1914 tot 1919
1919 tot 1940
1940 tot 1945
1945 tot 27-6-1980
27-6-1980 tot heden

de magistraat van Antwerpen
het Spaanse leger
de magistraat van Antwerpen
de Republiek der Verenigde Nederlanden
Frankrijk
de Republiek der Verenigde Nederlanden
de Oostenrijkse Nederlanden
Brabantse patriotten
de Oostenrijkse Nederlanden
Vlaamse patriotten
de Oostenrijkse Nederlanden
Luikse “uitwijkelingen”
de Oostenrijkse Nederlanden
Frankrijk
het Koninkrijk der Nederlanden
de Belgische staat
Duitsland
de Belgische staat
Duitsland
de Belgische staat
de gemeente Beveren

Ik sta nader stil bij de besturing van het fort in de periode 1585-1786. Na de Val van
Antwerpen kwam het fort onder het gezag van de Noordelijke Nederlanden of, anders
gezegd, van de Republiek der Verenigde Nederlanden zoals deze in 1579 bij de Unie van
Utrecht was geconcipieerd en in 1648 bij de Vrede van Münster volkenrechtelijk zou
worden erkend. Men zou ook kunnen stellen dat na augustus 1585 de greep van het Staatse
leger op het fort werd gecontinueerd en dat er in die zin toen geen sprake was van een
cesuur. Deze zienswijze is verdedigbaar, maar dan wel met de aantekening dat de
aansturing vanuit Antwerpen plaatsmaakte voor aansturing vanuit Den Haag. Daar zetelde
het hoogste bestuurlijke gezag over de Noordelijke Nederlanden, de Staten-Generaal. Dit
bestuurscollege had de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de defensie en de
oorlogsvoering gedelegeerd aan de Raad van State. Het bleek al spoedig dat een
slagvaardige aansturing van Lillo en Liefkenshoek door Haagse autoriteiten lastig was en in
tijden van oorlog en oorlogsdreiging zelfs zeer riskant. Boodschappers over en weer waren
gewoonlijk twee dagen onderweg. Op 13 augustus 1588 besloot de Raad van State dat de
Gecommitteerde Raden van Zeeland (het dagelijks bestuur van dit gewest) met het bestuur
en beheer van Lillo en Liefkenshoek werden belast. Dat gebeurde op praktische gronden.
Middelburg was dichterbij dan Den Haag. Wel bleven de beide forten formeel onderdeel
van de Generaliteit en werden zij bestuurd in naam van de Staten-Generaal. 25 Het gewest
Zeeland speelde destijds naast het gewest Holland een belangrijke rol in de Opstand tegen
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Spanje. Het had zelf een uitgesproken economisch en militair belang bij een deugdelijke
besturing van de Scheldeforten. Voor Zeeland waren deze forten machtige
frontiervestingen. Zeggenschap daarover versterkte de greep van dit gewest op zowel de
Wester- als de Oosterschelde. Vanaf 1588 tot februari 1786 heeft het dagelijks bestuur van
Zeeland zich intensief met de besturing van Lillo en Liefkenshoek bemoeid. Daarvan
getuigen vele duizenden (!) resoluties van dit bestuurscollege. Die bemoeienis had niet
alleen betrekking op kwesties die als cruciaal voor het functioneren van de forten kunnen
worden beschouwd (zoals de militaire bezetting, de benoeming van sleutelfiguren en de
hantering van het inundatiewapen) maar ook op tal van detailkwesties die het leven in de
forten betroffen (zoals de toewijzing van moestuintjes in de bastionpunten of beslissingen
over eenvoudige reparaties aan dienstwoningen). In de eerste helft van de 17 de eeuw
beslisten de Zeeuwse regenten wie er in de fortkerk mochten worden begraven. Onenigheid
over de toewijzing van zitplaatsen in deze kerk werden op het Abdijplein in Middelburg
(waar het Zeeuwse bestuur zetelde en zetelt) beslecht.
Ook voor de Middelburgse gezagsdragers was een snelle bereikbaarheid van Lillo en
Liefkenshoek soms een probleem. Weers- en oorlogsomstandigheden konden een vlotte
communicatie (ver)hinderen. Dat was niet slechts uit militair oogpunt problematisch doch
ook uit een oogpunt van deugdelijk civiel bestuur. Op de burgers in de forten was het
militaire tuchtrecht niet van toepassing. Het organiseren van civiele rechtspraak ad hoc was
lastig. Vooral om die reden werd op 5 juni 1627 een vast college van gedelegeerde rechters
ten behoeve van Lillo en Liefkenshoek in het leven geroepen. Dit college werd ook wel
betiteld als de magistraat van beide forten. Het fungeerde als:
 adviescollege ten behoeve van de Staten van Zeeland en de Gecommitteerde
Raden van Zeeland.
 gedelegeerd dagelijks bestuur van de genoemde forten.
 rechtsprekende instantie in geval van civielrechtelijke geschillen (NB: er was een
aparte Krijgsraad).
 notariskantoor voor personen (burgers en militairen) binnen de jurisdictie van de
forten (bijv. voor het opstellen van testamenten en van huwelijkse voorwaarden).
 Weeskamer.
 representant van het burgerlijk gezag ten overstaan van de gereformeerde
fortkerken.
 bevoegde instantie voor het afgeven van verklaringen van goed gedrag en van
indemniteit (borgbrieven).
 aanspreekpunt voor personen en instanties in de omgeving van de forten.
Gelet op deze functies vervulde dit college een belangrijke rol in de besturing van Lillo en
Liefkenshoek. Gezaghebbende burgers en militairen maakten er deel van uit. Ze werden
voor onbepaalde tijd door het dagelijks bestuur van Zeeland benoemd.
De gekozen bestuurlijke constructie was ingenieus: de commandeur van Lillo-Liefkenshoek
was tevens president van het magistraatscollege. Civiel en militair gezag waren dus via een
personele unie verstrengeld. 26
6. De invloed van het fort op de omgeving
Vooral in het laatste decennium van de 16de eeuw en gedurende de gehele 17de en 18de eeuw
is de geschiedenis van de directe omgeving van Liefkenshoek, d.w.z. de geschiedenis van
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de polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse, onlosmakelijk met die van het fort
verbonden. Het fort oefende een grote invloed op zijn omgeving uit. Omgekeerd was dit
slechts in beperkte mate zo. Die invloed was van machtspolitieke, sociale en economische
aard. Het fort drukte een stempel op de machtsverhoudingen in de omgeving, op het sociale
leven van de buren en op hun wel en wee in economisch opzicht. De leiding van het fort
beschikte over machtsmiddelen om het leven in de omgeving te reguleren. Regelmatig was
niet zozeer de aanwending van deze middelen bepalend voor deze invloed, doch de
mogelijkheid daarvan. Voor het bestaan van macht is immers niet in de eerste plaats de
hantering van een of meer machtsmiddelen cruciaal, doch de mogelijkheid dat dergelijke
middelen worden aangewend. Dreiging daarmee is veelal voldoende om macht te kunnen
uitoefenen.
De invloed van het fort op zijn omgeving reikte verder dan uit de formele positie van de
vesting kan worden afgeleid. De jurisdictie van het fort was in geografische zin
afgegrendeld, doch zijn invloed manifesteerde zich ook buiten dit afgepaalde domein.
Formeel bezien kunnen in de betrekkingen tussen Liefkenshoek en zijn directe omgeving in
het tijdvak 1585-1786 de volgende fasen worden onderscheiden:
1585-1648

1648-1664

1664-1713

1713-1715

1715-1786

De omgeving behoort tot de Spaanse Nederlanden, maar het Spaanse
gezag is er regelmatig onduidelijk en soms zelfs afwezig. Toen in 1609 het
Twaalfjarig Bestand tot stand kwam werd overeengekomen dat het
rechtsgebied van het fort tot 300 roeden (= ca. 1128 meter) reikte vanaf de
buitenwallen. Maar ook buiten deze straal manifesteerde het gezag vanuit
de Noordelijke Nederlanden zich.
Krachtens het Verdrag van Münster van 15 mei 1648 (waarbij de
Tachtigjarige Oorlog werd beslecht) wordt Liefkenshoek door de Spaanse
autoriteiten formeel erkend als een vesting van de Republiek der
Verenigde Nederlanden. Het is echter formeel onduidelijk welk
grondgebied binnen de jurisdictie van Liefkenshoek valt. Daarover moet
nog worden onderhandeld.
De onderhandelingen over de gebiedsafbakening worden (pas!) in 1664 in
Brussel afgerond. Bij het Traktaat van Limietscheidingen wordt bepaald
dat het rechtsgebied van het fort een straal omvat van 150 roeden (= ca.
565 meter) gerekend vanaf de buitenwallen. Die omtrek is dus
aanzienlijk kleiner dan in 1609 was afgesproken.
Krachtens het Verdrag van Utrecht van 11 april 1716 gaat de
fortomgeving als uitvloeisel van de beslechting van de Spaanse
Successieoorlog behoren tot de Oostenrijkse Nederlanden. De
jurisdictieafspraak uit 1664 blijft intact.
Krachtens het Barrière-Traktaat van 15 november 1715 (dat is gericht op
een betere beveiliging van de Zuidelijke Nederlanden en de Republiek der
Verenigde Nederlanden tegen Frankrijk) gaan de volledige polders van
Doel en van St. Anna-Ketenisse (en dus niet alleen het fort Liefkenshoek
met een straal van 150 roeden er omheen) behoren tot de Republiek der
Verenigde Nederlanden. De feitelijke betekenis daarvan zou gering
blijken. Vanaf 1780 betwist keizer Jozef II als landsheer van de Zuidelijke
Nederlanden de legitimiteit van het gezag van de Republiek over de
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1786

polders van Doel en van St. Anna-Ketenisse. 27
Als uitvloeisel van het Traktaat van Fontainebleau van 8 november 1785
(waarmee een einde komt aan het conflict tussen Oostenrijk en de
Republiek der Verenigde Nederlanden over de invloed van deze
Republiek in de Zuidelijke Nederlanden) komt op 13 februari 1786
Liefkenshoek in het bezit van de Oostenrijkse Nederlanden.

Het mag opmerkelijk heten dat de formeel gelegitimeerde greep van de Noordelijke
Nederlanden (in de Belgische historiografie van Liefkenshoek veeal foutief versmald tot
“de Hollanders” alsof Holland het enige gewest was van de noordelijke Republiek!) op de
directe omgeving in de 17de eeuw gering was, doch de feitelijke invloed groot, terwijl in de
18de eeuw precies het omgekeerde het geval was. Vanaf de beslechting van de Spaanse
Successieoorlog brokkelt die invloed geleidelijk aan af.
Hoe anders was dit in de 17de eeuw. Uit die periode kunnen de volgende voorbeelden
gegeven worden van invloed van de autoriteiten van de Republiek der Verenigde
Nederlanden (al dan niet gekanaliseerd via de leiding van Liefkenshoek of rechtstreeks
aangewend vanuit Den Haag of Middelburg) op het leven in de polders van Doel en van
Sint Anna-Ketenisse:














Het verlenen van octrooi voor de herbedijking van de polders in 1614 (dat
gebeurde eerst in 1613 door Albrecht en Isabella, vervolgens nog eens in 1614
door de Haagse Staten-Generaal).
Het verlenen van toestemming aan burgers om in Doel te wonen (zoals in 1625).
Het verlenen van vrijgeleiden aan inwoners van de polders (bijv. in 1621).
Bemoeienis met de geloofsbeleving van rooms-katholieken (bijv. het beperken van
de bewegingsvrijheid van pastoors, zoals in 1632) (dat gebeurde overigens
omgekeerd ook).
Invloed op de betrekkingen tussen gereformeerden en rooms-katholieken in de
omgeving door het stimuleren van een vijandbeeld.
Het afgeven van vergunningen voor de visserij in de omgeving van het fort, ook
op de Schelde (zoals in 1615).
De verplichting van landbouwers om toestemming te vragen voor het aantrekken
van “vreemd” werkvolk.
De verplichting van landbouwers om gebruik te maken van de diensten van
“gepermitteerde” schippers.
De verplichting van “landlieden van Doel” om hun stro uitsluitend te verkopen aan
de commies van de vivres te Liefkenshoek.
De verplichte inzet van landbouwers bij bepaalde klussen, zoals bij het dichten van
“de Deurganck” (“het Doelsche Gat”’) in 1623. 28
Voorschriften voor landbouwers inzake het bezaaien van hun grond in de directe
omgeving van het fort.
Voorschriften betreffende de waterhuishouding in de polders.
De invloed op het leven in de polders door inundaties (zoals in 1672 en 1678).

Voor het laatst manifesteerde de invloed van Liefkenshoek op zijn omgeving zich in 1830,
toen de omgeving onder water werd gezet in het kader van de Belgische Opstand. Daarna
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heeft de omgeving van het fort weinig meer te duchten gehad. Voor de buren kwam een
einde aan de invloed van het fort als militair bolwerk toen, in 1839, de zeggenschap over de
vesting aan de autonome Belgische staat werd overgedragen. Thans heeft de invloed van
Liefkenshoek nog de gestalte van een toeristische trekpleister, mede dankzij de
inspanningen van de Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw.
NOTEN
* Deze tekst is een bewerking van een voordracht, gehouden op 15 december 2007 te
Beveren ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van de Hertogelijke
Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw. De tekst is gepubliceerd in het tijdschrift
Het Land van Beveren, jrg. 51, nr. 1, maart 2008, p. 12-28.
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BROECK, Een R.K. kerk op Liefkenshoek, in: Het Land van Beveren, jg. 12, 1969, nr. 2, p.
34-38; R. VAN GERVEN, Historische lektuur over Liefkenshoek, in: Het Land van
Beveren, jg. 12, 1969, nr. 3, p. 91-95; HERMAN COOLS, Een historisch lied over
“Liefkenshoek”, in: Het Land van Beveren, jg. 23, 1980, nr. 2, p. 77-80; J. BELONJE,
Liefenshoekia Arx, in: Het Land van Beveren, jg. 23, 1980, nr. 4, p. 152-164; RICHARD
WEEMAES, Het fort Liefkenshoek en zijn invloed op het godsdienstig leven van de
omwonende bevolking (1585-1648), in: Het Land van Beveren, jg. 26, 1983, nr. 3, p. 78-93;
AURÈLE DE WITTE, Predikanten in de forten Lillo en Liefkenshoek, in: Het Land van
Beveren, jg. 26, 1983, nr. 4, p. 141-151; H. COOLS, Van waar komt de naam
“Liefkenshoek”?, in: Het Land van Beveren, jg. 28, 1985, nr. 1, p. 19-24; HUGO MAES,
Fort Liefkenshoek: exponent van het verzet tegen de vrije Scheldevaart, in: Het Land van
Beveren, jg. 29, 1986, nr. 1, p. 5-13; HUGO MAES, Het fort Liefkenshoek als militair
bouwwerk, in: Het Land van Beveren, jg. 30, 1987, nr. 2, p. 59-72; HUGO MAES, Fort
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39, 1996, nr. 2, p. 71-87; nr. 3, p. 115-130 en nr. 4, p. 177-190; DIRK VAN DUYSE, Bij
het verschijnen van “Het fort Liefkenshoek te Beveren”, in: Het Land van Beveren, jg. 48,
2005, nr. 2, p. 50-52.
2
Voor een beknopte schets van deze rol wordt verwezen naar: HERMAN COOLS en
RAYMOND VAN MEIRVENNE, Het Fort Liefkenshoek te Beveren, Gent, 2005.
3
Daarbij put ik vooral uit: J.M.G. LEUNE, Lillo en Liefkenshoek, Brussel, 2006 (zeven
delen).
4
Antwerps Archievenblad, deel 16, p. 16-17. Het genoemde bedrag kan onmogelijk het
bedrag zijn geweest dat met de bouw was gemoeid. Een besluit over de bouwkosten moet
eerder genomen zijn.
5
Id., p. 259.
6
Id., deel 15, p. 36. Toen het fort Lillo er eenmaal was veranderde de naam van het
oorspronkelijke dorp in Oud-Lillo. Het andere beoogde fort was het fort Kruisschans,
waarvan de bouw toen nog niet ter hand werd genomen. Dit fort werd uiteindelijk door de
Spanjaarden gebouwd en in juni 1632 door het Staatse leger veroverd.
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Zie hiervoor bijv. HERMAN COOLS en RAYMOND VAN MEIRVENNE, op. cit., p.
47-50.
8

Deze tekening (vervaardigd op 27-4-1612) bevindt zich in het British Museum te
Londen, Manuscript Department, add. 21527, fol. 12; met dank aan dr. Frans Westra die
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9
Op de tekening is (o.m.) de volgende tekst afgedrukt, ondertekend door Maurits van
Nassau, de toenmalige leider van het Staatse leger: “Sijne Extie ghesien hebbende dit
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gemaeckt woorde volgens dese teijckening ende stantteijckening.”
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P. STOCKMAN en P. EVERAERS, ‘Frontier Steden en Sterckten’; vestingwerken in
Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839, Hulst, 1997, p. 40-43.
11
Zeeuws Archief, Rekenkamer van Zeeland D, inv. 81700.
12
Id., inv. 81690.
13
Een dergelijke beheersing was bij de monding van de Honte (de Westerschelde)
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stuk eenvoudiger, vooral ook vanwege de mogelijkheid om de landzijden van de forten
Lillo en Liefkenshoek door middel van inundaties te beschermen. Bovendien kon zo het
economisch belangrijke verkeer tussen de Rijn, de Maas en de Schelde (ofwel het
scheepvaartverkeer tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden) worden
gecontroleerd en fiscaal worden beheerst.
14
V. ENTHOVEN, Een duivels dilemma: Zeeland en de beheersing van de Schelde, 15721609, in: M. EBBEN en S. GROENEVELD (red.), De Scheldedelta als verbinding en
scheiding tussen Noord en Zuid, 1500-1800, Maastricht, 2007, p. 38.
15
Nationaal Archief, Staten-Generaal, resolutie 19-5-1626.
16
Id., resolutie 9-12-1629.
17
Id., resolutie 10-9-1629.
18
Buiten beschouwing blijven hier de opbrengsten van de Zeeuwse ontvangstkantoren van
de convooien en licenten buiten het gewest Zeeland. Daar incasseerden de Zeeuwen het
zogeheten halflicent; zie hiervoor: J.M.G. LEUNE, op. cit. 2006, deel 1, hoofdstuk 11.
19
Op 11 december 1783 verbleven er in Liefkenshoek 400 infanteristen en 57 artilleristen
(Zeeuws Archief, Staten van Zeeland, inv. 1418.2).
20
Rijksarchief Antwerpen, arch. van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 51 b.
21
Vrijschippers waren schippers die van de Gecommitteerde Raden van Zeeland
toestemming hadden verkregen om landbouwproducten te vervoeren vanuit en naar de
omringende polders van Liefkenshoek.
22
Rijksarchief Antwerpen, arch. van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 2.
23
Zeeuws Archief, Staten van Zeeland, inv. 1948.
24
Rijksarchief Antwerpen, arch. van Lillo, Oud-Lillo en Liefkenshoek, inv. 51 b.
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25

De Raad van State bleef op afstand de kwaliteit van de beide vestingen bewaken.
Tweemaal per jaar werden de forten door gedelegeerden van de Raad van State bezocht. De
Zeeuwse autoriteiten legden jaarlijks aan de Rekenkamer van de Generaliteit
verantwoording af over de uitgaven die ten behoeve van de forten gedaan werden. De
kosten van de forten werden conform de Unie van Utrecht door alle gewesten van de
Republiek op basis van een quotenstelsel gedragen. Het gewest Holland had met 51 % het
grootste aandeel in de bekostiging.
26
De resoluties van de gedelegeerde rechters van Lillo en Liefkenshoek betreffende de
periode 1627-1747 gingen bij de beschietingen van het fort Lillo door Franse troepen in
oktober 1747 geheel verloren. De resoluties betreffende de periode 1749 tot februari 1786
bleven bewaard; voor een compilatie daarvan wordt verwezen naar: J.M.G. LEUNE, Lillo
en Liefkenshoek, deel 3 b, Brussel, 2006, p. 392-476.
27
Dit leidde in oktober 1783 tot een diplomatieke rel tussen de Republiek der Verenigde
Nederlanden en Oostenrijk toen een soldaat uit het garnizoen van Liefkenshoek, zoals
gebruikelijk, in Doel werd begraven, waarvan de legitimiteit door het Oostenrijks gezag
werd betwist. De kist met het lijk van de betreffende soldaat werd opgegraven en door een
detachement militairen van het Oostenrijkse leger teruggebracht naar Liefkenshoek om daar
in de fortgracht gedeponeerd te worden; zie hiervoor uitvoeriger: J.M.G. LEUNE, op. cit.
2006, deel 1, p. 680-685.
28
Daarom was hiermee toen slechts fl. 4.900 gemoeid (Zeeuws Archief, Staten van
Zeeland, inv. 487, 18-6-1623).
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Globaal historisch kader
1577

Het stadsbestuur van Antwerpen kiest de zijde van de
Opstandelingen in de strijd tegen Spanje.

1578 (28-2)

Prins Willem van Oranje, daarin gesteund door het stadsbestuur
van Antwerpen, geeft opdracht om ten noorden van de stad op de
rechteroever van de Schelde nabij het dorp Lillo twee forten te
laten aanleggen, ter verdediging van de stad tegen een verwachte
aanval van Spaanse troepen.

1579 (23-1)

In de Noordelijke Nederlanden komt een verbond tot stand tussen
de opstandige gewesten, de zogeheten Unie van Utrecht, waarmee
de grondslag wordt gelegd voor het ontstaan van de Republiek der
Verenigde Nederlanden en voor een scheiding in staatkundige zin
tussen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden.
Gedeputeerden van de stad Antwerpen zijn bij de totstandkoming
van deze Unie betrokken.

1579 (19-8)

Het stadsbestuur van Antwerpen besluit om de aanleg van het fort
Liefkenshoek op de Vlaamse oever van de Schelde te bespoedigen.

1584 (8-7)

Spaanse troepen (7000 man sterk) slaan beleg voor het fort Lillo.
Zij zien geen kans om het fort te veroveren.

1584 (10-7)

Spaanse troepen (5000 man sterk) veroveren Liekenshoek op de
dag dat Willem van Oranje in Delft wordt vermoord. Daarbij
sneuvelen ca. 600 van de ca. 800 militairen die in Liefkenshoek
gelegerd waren.

1585 (3-4)

Het fort Liefkenshoek wordt op de Spanjaarden heroverd door
Staatse troepen.

1585 (15-8)

De stad Antwerpen geeft zich aan de Spanjaarden over (de “Val
van Antwerpen). Het inwoneraantal van de stad keldert van ca.
80.000 naar ca. 46.000. Vele, vooral reformatorisch gezinde
kooplieden en ambachtslieden vluchten naar de Noordelijke
Nederlanden.

1585

Vanaf augustus van dat jaar komen de forten Lillo en Liekenshoek
onder het gezag van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zij
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krijgen vooral tot taak om een aanval vanuit het Zuiden op de
Republiek te pareren en om het scheepvaartverkeer vanuit en naar
Antwerpen te controleren. De forten worden een bedreiging voor
Antwerpen en fungeren niet langer als een bescherming van deze
stad en haar haven. Voorts gaan de forten zich ontwikkelen tot
frontiervestingen van de Republiek. Zij gaan met name bijdragen
aan de beveiliging van het zuidelijke voorterrein van de gewesten
Holland en Zeeland en van de veroverde (en nog te veroveren)
gebieden in de noordelijke delen van Vlaanderen en Brabant. Ze
dragen aldus bij aan het ontstaan van Staats-Vlaanderen (het
huidige Zeeuws-Vlaanderen) en van Staats-Brabant (het huidige
Noord-Brabant).
1588 (13-8)

De Raad van State in Den Haag besluit dat het bestuur van de
forten Lillo en Liefkenshoek wordt opgedragen aan de
Gecommitteerde Raden van Zeeland. Dit bestuur wordt
uitgeoefend in naam van de Generaliteit. Zeeland is er
verantwoording over schuldig aan de Staten-Generaal en aan de
Raad van State van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

1588

Op de Schelde ter hoogte van Lillo en Liefkenshoek worden door
de Admiraliteit van Zeeland vanaf dat jaar een of meer
oorlogsschepen geposteerd. Zij spelen een cruciale rol in de
controle op het scheepvaartverkeer vanuit en naar Antwerpen.

1600-1636

Diverse malen wordt melding gemaakt van het uitbreken van de
pest in de Scheldeforten.

1605 (juli)

Spaanse troepen trachten vergeefs om Lillo te veroveren.

1609

Direct na de ingang van het Twaalfjarig Bestand wordt het fort
Lillo ingrijpend gerenoveerd conform een plan van David van
Orliëns. Aan de Scheldezijde verrijst een vijfde bolwerk. De
verbouwing kost ruim 9.868 Vlaamse ponden (nb: een Vlaams
pond had toen een waarde van ca. fl. 6).

1614

Liefkenshoek wordt geheel herbouwd conform een bestek van
David van Orliëns. Er is een bedrag van 13.450 Vlaamse ponden
en 17 schellingen mee gemoeid.
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1627 (5-6)

Speciaal ten behoeve van de regeling van civiele kwesties in Lillo
en Liefkenshoek wordt een magistraatscollege ingesteld, bestaande
uit de commandeur van het fort, gedelegeerde rechters en een
secretaris. De zetel van dit college is het fort Lillo.

1628

In de polder van Berendrecht wordt aan de Schelde nabij de grens
met de polder van Lillo op instigatie van prins Frederik Hendrik
een fort gebouwd dat zijn naam krijgt. Het wordt een belangrijk
steunfort voor het fort Lillo.

1632

Staatse troepen onder leiding van de Zeeuwse vice-admiraal
Marinus Hollare en de kapitein graaf Willem van Nassau-Siegen
veroveren in juni van dat jaar het Spaanse fort Kruisschans,
gelegen aan het einde van de Couwenstijnsedijk bij de Schelde,
nabij het fort Lillo. Kruisschans wordt vanaf dat moment een
steunfort van fort Lillo. In de zomer van dat jaar komen ook de
forten St. Jacob, Stoofgat (ofwel St. Ambroise), St. Martin (ofwel
Hoogerwerf) en St. Anna (in de polder van Namen) in Staatse
handen. De positie van het Spaanse leger in de zuidwestelijke delta
wordt er ernstig door verzwakt.

1636

In het fort Lillo heerst wederom een pestepidemie.

1638 (juni)

Prins Frederik Hendrik trekt in samenspraak met de legerleiding
van Frankrijk vanuit Bergen op Zoom met een legermacht van
6000 soldaten richting Antwerpen teneinde deze stad te veroveren
op de Spanjaarden. Staatse troepen onder aanvoering van graaf
Willem van Nassau-Siegenlijden tussen 17 en 20 juni 1638 bij
Kallo (nabij het fort Liefkenshoek) een zware nederlaag (de “Slag
bij Kallo”), waarbij circa 700 Staatse soldaten sneuvelen,
waaronder Maurits van Nassau, de 17-jarige zoon van graaf
Willem. Ca. 2500 Staatse militairen worden krijgsgevangen
gemaakt.

1641 (28-7)

Spaanse troepen plegen een mislukte aanslag op het fort
Liefkenshoek.

1648 (15-5)

De Tachtigjarige Oorlog wordt beëindigd (de “Vrede van
Münster”). De scheiding tussen de Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden in staatkundige zin wordt geformaliseerd. In het
vredesverdrag wordt het recht van de Republiek vastgelegd om de
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Schelde gesloten te houden voor de zeevaart. De forten Lillo en
Liefkenshoek blijven in bezit van de Republiek, evenals de schans
Oud-Lillo en de forten Kruisschans en Frederik Hendrik.
1672 (27-6)

De polders rondom Lillo en Liefkenshoek worden onder water
gezet in het kader van de oorlog tussen de Republiek en Frankrijk.
De Fransen zien geen kans deze Scheldeforten te veroveren.

1688-1697

Er is opnieuw oorlog tussen Frankrijk en de Republiek der
Verenigde Nederlanden (de “Negenjarige Oorlog”). Franse troepen
voeren diverse veldtochten uit in de Zuidelijke Nederlanden. Ze
zien opnieuw geen kans om Lillo en Liefkenshoek te veroveren.

1700-1713

Er wordt gestreden over de erfenis van Karel II, koning van Spanje
(overleden 1-11-1700), de zogeheten Spaanse Successieoorlog, in
het bijzonder over het bezit van de Zuidelijke Nederlanden (en van
Spaans-Italië). De forten Lillo en Liefkenshoek (en de
bijbehorende steunforten) worden versterkt; daarbij speelt de
generaal en vestingbouwkundige Menno van Coehoorn een
belangrijke rol.

1701-1702

De forten Lillo en Liefkenshoek worden aanzienlijk versterkt.

1702

De Franse generaal Vaubanziet ervan af om het fort Liefkenshoek
te veroveren. Het fort bleek als “inundatiestelling” onneembaar.

1703 (30-6)

Eenheden van de Republiek der Verenigde Nederlanden,
Oostenrijk en Engeland lijden bij Ekeren (nabij Lillo) een zware
nederlaag tegen Franse troepen (de “Slag bij Ekeren”). Bij de
infanterie van het Staatse leger vallen 552 doden en 872 gewonden
(20 % van de sterkte) en bij de ruiterij en de dragonders 162 doden
en 152 gewonden (10 % van de sterkte). 1200 soldaten uit het
Staatse leger worden krijgsgevangen gemaakt.

1713 (11-4)

Met de Vrede van Utrecht komt een einde aan de Spaanse
Successieoorlog. De Zuidelijke Nederlanden komen in handen van
Oostenrijk. Er komt een einde aan twee eeuwen zeggenschap van
Spanje over de Zuidelijke Nederlanden.

1715 (15-11)

Oostenrijk en de Republiek der Nederlanden komen te Antwerpen
het zogeheten Barrière-Traktaat overeen, gericht op een
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bescherming van de Oostenrijkse Nederlanden en de Republiek der
Verenigde Nederlanden tegen Frankrijk. De keizer van Oostenrijk
accepteert de verplichtingen jegens de Republiek der Verenigde
Nederlanden die Spanje in 1648 bij het Verdrag van Münsterop
zich genomen had, inclusief het recht van de Republiek op
zeggenschap over de Schelde.
1726 (12-11)

De classis Tholenen Bergen op Zoomvan de Gereformeerde Kerk
wendt zich tot de Staten-Generaal met het verzoek om in het dorp
Doel een gereformeerde schoolmeester aan te stellen uit
ongerustheid over de toegenomen invloed van het “papisme”. De
beoogde schoolmeester komt er niet en de invloed van de roomskatholieke kerk rondom Liefkenshoek (in de polders van Doel en
van St. Anna-Ketenisse) breidt zich verder uit.

1747

De forten Liefkenshoek (op 25-4-1747), Frederik Hendrik (op 610-1747), Lillo (op 8-10-1747) en Kruisschans (13-10-1747)
worden in het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog (over de
nalatenschap van Karel VI van Oostenrijk) veroverd door Franse
troepen. Vooral de gebouwen in het fort Lillo worden ernstig
beschadigd. Evert Jan de Vassij, commandeur van Lillo, sneuvelt
tijdens de belegering van het steunfort Frederik Hendrik.

1748 (18-10)

Met de Vrede van Aken komt een einde aan de Oostenrijkse
Successieoorlog. In het vredesverdrag wordt het recht van de
Republiek der Verenigde Nederlanden om het scheepvaartverkeer
via de Schelde naar en vanuit Antwerpen te beheersen
herbevestigd.

1748 (8-12)

De Fransen vertrekken uit de forten Lillo, Frederik Hendrik en
Kruisschans.

1749 (27-1)

De Fransen vertrekken uit Liefkenshoek.

1749-1750

In de forten Lillo en Liefkenshoek worden diverse reparaties aan
gebouwen van het gewest Zeeland uitgevoerd waarmee een bedrag
van £ 3224:6:8 is gemoeid.

1755

De predikant van Liefkenshoek, Renatus Stenhuys, wordt wegens
malversaties ontslagen en verbannen naar Oost-Indië.
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1771-1781

In velerlei opzichten worden de forten Lillo en Liefkenshoek
gerenoveerd. Alleen met metsel- en timmerwerken was in Lillo
reeds een bedrag gemoeid van ruim 3.116 Vlaamse ponden en in
Liefkenshoek van 1.950 Vlaamse ponden.

1774

In de polder van Doel is naar schatting nog slechts 6 % van de
volwassen bevolking gereformeerd. De invloed van de
gereformeerde fortkerk van Liefkenshoek op het godsdienstig
leven in die polder is in de loop van de 18de eeuw
gemarginaliseerd. Rondom het fort Lillo voltrok zich eenzelfde
tendens.

1783 (17-10)

In Doel ontstaat een rel over de begrafenis van een soldaat uit het
garnizoen te Liefkenshoek. Het lijk van de betreffende soldaat
wordt met instemming van het dorpsbestuur van Doel opgegraven,
teruggebracht naar Liefkenshoek en daar gedeponeerd in de gracht
van het fort. De relaties tussen de Republiek der Verenigde
Nederlanden en Oostenrijk worden er danig door verstoord. Een
gewapend conflict dreigt.

1784 (23-8)

De keizer van Oostenrijk acht zich niet langer gebonden aan de
bepalingen in het Verdrag van Münster uit 1648 betreffende de
Schelde en eist een vrije vaart op deze rivier.

1784 (6-10)

De kapitein van een Oostenrijks schip, die als opdracht had
meegekregen om zich niets gelegen te laten liggen aan instructies
van de Admiraliteit van Zeeland te Lillo, krijgt van de
commandeur van het wachtschip in de vloot te Lillo geen
toestemming om via de Westerschelde naar zee te varen en wordt
via kanonschoten van het oorlogsschip in de vloot voor Lillo
gedwongen om terug te keren naar Antwerpen. Een kanonskogel
komt in de soepketel van het teruggestuurde schip terecht. Het
incident gaat om die reden de geschiedenis in als “de
Marmietenoorlog”, ook wel omschreven als “de Keteloorlog”. In
verband hiermee brengt het Staatse leger 15.000 soldaten extra op
de been.

1785 (8-11)

Onder druk en door bemiddeling van Frankrijk wordt een
vredesverdrag gesloten tussen de Republiek der Verenigde
Nederlanden en Oostenrijk over de Zuidelijke Nederlanden: het
Verdrag van Fontainebleau. De forten Lillo en Liefkenshoek (en

128

de bijbehorende steunforten) komen in Oostenrijks bezit. De
Republiek behoudt het recht om het scheepvaartverkeer op de
Schelde te reguleren (althans tot Saaftinge) en betaalt voor het
sluiten van de vrede aan Oostenrijk 10 miljoen gulden. Frankrijk
beloofde om hiervan 45 % voor zijn rekening te nemen.
1786

De forten Lillo en Liefkenshoek worden op respectievelijk 12 en
13 februari 1786 overgedragen aan de Oostenrijkse autoriteiten.

1786

De militaire en economische functies van de forten Lillo en
Liefkenshoek ten behoeve van de Republiek worden overgenomen
door een nieuw Scheldefort dat gebouwd wordt in de zuidoosthoek
van de Reigerbergsepolder op Zuid-Beveland: het fort Bath. Een
groot deel van de burgerbevolking van Lillo en Liefkenshoek
verhuist naar dit fort.

1787

In de periode 1597 tot en met 1787 is in het ontvangstkantoor van
de Admiraliteit te Zeeland te Lillo aan convooien en licenten een
bedrag van 786.972 Vlaamse ponden geïncasseerd, zijnde 28 %
van de totale ontvangsten van deze kantoren in het gewest
Zeeland. In de 18de eeuw bedroeg dit aandeel 44 %, tegenover
slechts 7 % in de 17de eeuw. De betekenis van het fort Lillo als
douanekantoor nam vooral na de beslechting van de Spaanse
Successieoorlog sterk toe.

1793 (1-2)

Frankrijk verklaart de oorlog aan de Republiek der Verenigde
Nederlanden en bezet de Zuidelijke Nederlanden.

1794 (zomer)

Lillo en Liefkenshoek worden door Franse troepen bezet en een
jaar later formeel bij Frankrijk ingelijfd.

1808-1812

Lillo en Liefkenshoek worden ingrijpend heringericht, waarvan
anno 2007 de sporen duidelijk zichtbaar zijn. De meeste nog
aanwezige militaire gebouwen dateren uit de Napoleontische tijd.

1814 (mei)

Na de troonsafstand van Napoleonvertrekken de Franse troepen op
2 en 3 mei 1814 uit Antwerpenen de nabijgelegen Scheldeforten.

1815

Na de hereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden
(als uitvloeisel van het Congres van Wenen) komen de forten Lillo
en Liefkenshoek in het bezit van het Koninkrijk der Nederlanden.
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1815-1830

In verscheidene opzichten worden Lillo en Liefkenshoek als
vestingwerken aangepast. In Lillo verdwijnt het ravelijn aan de
oostzijde. Liefkenshoek wordt vooral een opslagplaats van
buskruit.

1830

Na de Belgische Opstand (begonnen op 26 augustus 1830) weigert
de Nederlandse koning Willem I om de vestingwerken Lillo en
Liefkenshoek op te geven. Ze worden versterkt als onderdelen van
de zogeheten Wellingtonbarrière.

1839

Krachtens het verdrag inzake de autonome Belgische staat van 19
april 1839 worden de forten Lillo en Liefkenshoek eigendom van
deze nieuwe staat. De overdracht vindt plaats op 22 juni 1839. De
forten zijn de laatste territoria die door het Koninkrijk der
Nederlanden aan België worden afgestaan. Overeengekomen
wordt dat Zeeuws-Vlaanderen blijft behoren tot het Koninkrijk der
Nederlanden en dat dit land gerechtigd blijft om de Scheldevaart
met een tol te belasten. Tegelijk wordt vastgelegd dat België recht
heeft op een vrije vaart via de Schelde.

1849

Het fort Liefkenshoek wordt een lazaret (= een hospitaal) van de
quarantainedienst op de Schelde. Elk schip met als bestemming
Antwerpen wordt op besmettelijke ziekten zoals cholera en pokken
onderzocht.

1863 (12-5)

De Belgische staat koopt de tol op de Schelde af voor een bedrag
van 13.328.000 Belgische franken, te betalen in vier termijnen.

1894

Bij Koninklijk Besluit van 15 januari 1894 worden de forten Lillo
en Liefkenshoek als vestingwerken buiten gebruik gesteld. Door
de komst van nieuwe wapentechnieken, zoals de uitvinding van de
brisantgranaat en de fabricage van nieuwe springstoffen, was de
betekenis van de forten als vestingwerken aanzienlijk verminderd.

1896-1898

In het fort Lillo wordt de gracht tussen het Vuurbakenbolwerk en
het Hoofdbolwerk (aan de Scheldezijde) gedempt en worden de
ophaalbrug en enige kazernen en magazijnen gesloopt.

1903-1906

Naast het fort Lillo (gezien vanaf de Schelde aan de rechterzijde)
wordt een haven gegraven. Het Hoofdbolwerk wordt gesloopt en
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het Antwerpsbolwerk wordt verkleind tot een rompbastion. Een
belangrijk deel van de walgracht tussen beide bolwerken wordt
gedempt. Het grondpatroon van het fort wordt er ernstig door
verminkt. Er resteren vier bolwerken, evenals vóór 1609.
1914-1918

In Lillo en Liefkenshoek zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog
Duitse militairen gelegerd.

1940-1945

In Lillo en Liefkenshoek zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog
Duitse militairen gelegerd. Bunkers in de hoofdwal van
Liefkenshoek herinneren daaraan.

1964-1973

Liefkenshoek fungeert als een vakantieoord voor de dienst
“Sociale Vakanties” van het Belgische leger.

1970

Ten behoeve van de uitbreiding van de haven en het
industriegebied van Antwerpen wordt een begin gemaakt met het
opspuiten van de poldergronden rondom het fort Liefkenshoek. In
de omgeving van het fort vestigen zich grote multinationals. Op
het nabijgelegen Paardeschor verrijst een kerncentrale. Het
voortbestaan van het dorp Doel komt ter discussie.

1980

De gemeente Beveren koopt het fort Liefkenshoek op 27 juni 1980
om het als historisch erfgoed in stand te houden.

1981

Bij Koninklijk Besluit van 15 april 1981 wordt Lillo als beschermd
monument aangewezen.

1985

Bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1985 wordt Liefkenshoek als
beschermd monument aangewezen.

131

